
r ---------
LAISVE

WEEKLY 

1Q?-O2 Liberty Avė.
Oxone Park, N. ¥. 11417

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
s w ah ims

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje -................................    $10.00
Kitur užsienyje ......................    12.00
Jungtinėse Valstijose ....................... $9.00 ;
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų j

■ ----- . ..... ................. *

NO. 23

THE LITHUANIAN WEEKLY PRICE 10c
' — <

****** PENKTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 8, 1973 OZONE PARK, N.Y. 11417 METAI 62-iej*

KRISLAI
NUOŠIRDŽIAUSI 

SVEIKINIMAI
TIKRAS STEBUKLAS 
"SVEIKATOS ŠALTINIS” 
IEŠKO KVAILIŲ 
VASARINIAI PARENGIMAI

A. Bimba
Vargiai rasi visoje Ame

rikoje toki pažangų lietuvi, 
kuris savo gyvenime nebūtu 
asmeniškai susitikęs ir de
šinę paspaudęs mūsų drau
gui Jonui Gašlūnui. Galima 
sakyti, kad nuo įkėlimo ko
jos į šios šalies žemę 1913 
metais, Jonas savo gyvenimą 
ir veiklą susiejo su darbo 
žmonių kovomis už šviesesnį 
rytojų ir nė vienai dienai 
nelškrypo iš pasirinkto gar
bingo kelio. Per tuos visus 
šešiasdešimt metų jo įnašas 
į mūsų lietuvių pažangųjį 
judėjimą toks visapusis ir 
didelis, jog jį net ir pavir
šutiniškai šioje vietoje neį
manoma apibudinti. Užten
ka pasakyti, kad be to įnašo 
nei mūsų pažangiosios or
ganizacijos, nei mūsų pa
žangioji spauda nebūtų su
vaidinusios tokios rolės, ko
kią suvaidino ir tebevaidina. ’

Šį sekmadienį, birž. 10d., 
jis mini savo 80-ąjį gimta
dienį. O jis tebeveikia, te
berašo, tebesirūpina visais 
judėjimo reikalais, kaip vi
sada. •

šia garbinga proga mano 
nuoširdžiausi Jubiliatui 
sveikinimai ir linkėjimai dar 1 
daug daug šviesių ir darbingų 
metelių.

Net sunku ir tikėti, kad Los 
Angeles miesto majoro (bur
mistro) rinkimuose laimėjo 
Thomas Bradley prieš už
kietėjusį reakcininką ir ra
sistą Sam Yorty, kuris per 
dvyliką metų tame soste sė
dėjo ir jautėsi nebeįveikia- 
mu.

Thomas Bradley laikomas 
liberališkų pažiūrų žmogu
mi. Kadangi jis yra negras, 
tai Yorty žmones gąsdino 
baisiomis pasėkomis, jeigu 
jis laimėtų. Bet jis laimėjo. 
Los Angeles žmones nekibo 
ant Yorty rasistinės meške
rės.

•
Lietuvių Literatūros 

Draugijos nariai pageidauja, 
kad Centras jiems parūpintų 
knygą apie sveikatą. Bet tai 
nelengva problema. Taria
masi su Lietuvos leidyklo
mis. Gal ir pavyks tokią 
knygą gauti, bet ims laiko.

Tuo tarpu štai mano pata
rimas: Jūs visi, arba be
velk visi, turite LLD išleis
tas labai puikias Dr. J. J. 
Kašklaučiaus knygas “Svei
katos šaltinis* ir “Kaip būti 
jaunam kad ir senatvėje**. 
Aš jas vėl perskaičiau. Jos 
puikiai atsako f daugybe 
klausimų. Tai tikras svei
katos šaltinis. Juomi nau
dokitės.

•
Jau ir viceprezidentas 

Spyro Agnew, ilgai tylėjęs, 
sakosi galįs abi rankas ant 
biblijos uždėjęs prisiekti, 
kad mūsų prezidentas nėra

Senatas nutarė sulaikyti 
visus fondus Kambodijos 

bombardavimui
Washingtonas. Senatas 63 

balsais prieš 19 pasisakė už 
uždarymą visųfondų,kuriais 
finansuojamas Kambodijos 
bombardavimas. ’

Prieš porą sąvaičių tokį 
pat tarimą buvo padaręs 
Kongresas. Kongreso ir 
Senato tarimai bus bendroje 
konferencijoje suvienodinti 
ir tuomet bus perduoti prez. 
Nixonui pasirašyti. Mano
ma, Nixonas uždės veto.

Baltųjų rūmų sekretorius 
Ziegler iš anksto pareiškė, 
kad Nixonas ir toliau tęs 
bombard avim g , iki ten bus 
paskelbtos paliaubos. Kaip 
matyt, Nixonas nesiskaito

Armanda Jones, Evanston, 
Ill., gyventoja, apkarūnuota 
laimėjusi Miss USA titulą, 
aktyviai dalyvavusi demon
stracijose prieš karą, kovo
toja už pilną moterų išsilais
vinimą, už laisvą gimdymo 
kontrolę.

Selassie nori 
Afrikos armijos

Addis Ababa. Etiopijos 
karalius Haile Selassie, ati
darydamas Afrikos Vieny
bės Organizacijos 10-metinę 
sukakties celebraciją, kvietė 
Afrikos valstybes sukurti 
bendrą Afrikos armiją Afri
kai ginti nuo imperialistų.

Afrikos Vienybės Organi
zacijoje dalyvauja 41 afri
kiečių valstybė. Tai sudaro 
tvirtą jėgą, jeigu vieningai 
veiktų. Konferencija pasisa
kė už paramą arabams, ko
vojantiems prieš Izraelio 
agresiją.

nė vienu pirštu įsivėlęs į 
Watergate skandalą. Jis jo 
nekaltybe šventai tikįs.

Tas tik reiškia, kad Ag
new prisidėjo prie tų sukčių, 
kurie sušilę ieško kvailių 
jiems tikėti.

Labai džiugu, kad ir šie
met bus suruoštas Laisvės 
piknikas liepos 1 dieną Wor
cester!© Olympijos parke. 
Usteriečiams didelis ačiū.

Bet kaip su Lawrence- 
Haverhilliu, Waterburiu, 
Philadelphia? Dar vis nieko 
nesigirdi. Prašome draugus 
susirūpinti.

nei su Kongreso, nei su Se
nato tarimais.

Dauguma republikonų se
natorių taipgi balsavo už fon
dų sulaikymą.

Juodieji unijistai 
kaltina Nixoną

Washingtonas. Juodieji 
unijų vadai konferencijoje 
pareiškė, kad už Watergate 
skandalą kaltas Nixonas. Jie 
ragina Kongresą sulaikyti 
Nixoną, kad jis nepasiskelbtų 
diktatoriumi.

Jie nurodo, kad Nixonas 
turi imti atsakomybę už 
“kriminalinius aktus ir tei
singumo pažeidimą” nacio
naliniuose skandaluose.

Tarybinis laivas 
padidino darbus

Tampa, Fla. -TarybųSą
jungos prekinis laivas iš čia 
išplaukė su 7,500 tonų me
talo į Ispaniją. Vietiniai 
žmonės sako, kad tarybinis 
laivas suteikė daugiau darbų. 
Jie laukia daugiau tarybinių 
laivų.

Tai pirmas tarybinis lai
vas po 2-jo pasaulinio karo 
šiame uoste. Tūkstančiai 
žmonių susirinko jį pama
tyti.

Vidurio Rytų 
krizės padėtis

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Waldheimas 
paskelbė raportą, kuriame 
nurodo, kad Vidurio Rytų 
krizė sudaro komplikuotą ir 
labai sunkią padėtį, dėl ku
rios reikėtų sušaukti Jungt. 
Tautų saugumo tarybos spe
cialų posėdį ir padėtį aptarti.

Neseniai Waldheimas grį
žo iš kelionės Afrikoje. Jis 
patyrė, kad afrikiečiai yra 
arabams simpatijoje. Kai 
kurios Afrikos valstybės lin
kusios padėti arabams.

Rasistai,mini 25 
metų sukakti

Capetown. Pietų Afrikos 
baltieji rasistai iškilmingai 
mini 25 metų politinės galios 
sukakti.c

Nacionalistų partija, tu
rinti valdžios galią savo 
kontrolėje, griežtai palaiko 
rasinę segregaciją; baltieji 
palaiko vergiškose sąlygose 
afrikiečius, kurie sudaro di
džiulę gyventojų daugumą, 
bet neturi civilinių teisių.

Kovoja už žemę
Guatemaloje daugiau kaip 

3,000 bežemių valstiečių pa
skelbė “žemės karą” di
diesiems žemvaldžiams.* 
Prieš sukilėlius išstojo apie 
1,000 policistų ir kareivių.

Kova tęsėsi porą dienų. 
Ginkluotosios jėgos nugalėjo 
valstiečius. Žuvo 11 val
stiečių ir 6 policistai.

UPI nuotrauka rodo visai sunaikinto Kambodijos miestelio 
dalį. Amerikiečiai bombomis viską sunaikino, liko gyvą 
tik viena moteris. Tokių miestelių ir kaimų, visai su 
žeme sulygintų, labai daug. Bombardavimai užmušė tūks
tančius žmonių.
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NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
• šimtakilometrinė Vil- 

niaus-Kauno autostrada, 
baigta rekonstruoti prieš 
trejus metus, jau visiškai 
padengė statybos išlaidas.

• Lietuvos TSR Centrinė 
statistikos valdyba pranešė, 
kad lenininėje komunistinėje 
talkoje balandžio 21 dieną 
dalyvavo daugiau kaip mili
jonas 70 tūkstančių respu
blikos žmonių.

• Vilniuje įvyko respubli
kos sveikatos apsaugos dar
buotojų aktyvo pasitarimas. 
Apsvarstyti tolesnio medici
ninės pagalbos gerinimo 
klausim ai. Šiuo metu respu
blikos gydymo įstaigose 
dirba 10 tūkstančių gydytojų 
ir 27 tūkstančiai viduriniojo 
medicinos personalo.

• Kaip toliau tobulinti bu
simųjų specialistų mokymą 
ir auklėjimą - šiuos klausi
mus svarstė Vilniuje įvyku
sio respublikinio studentų 
sąskrydžio dalyviai: akade
minio jaunimo atstovai, pro
fesoriai, dėstytojai, parti
niai, tarybiniai, komjaunimo 
darbuotojai.

• Pirmą kartą į talką res
publikos sodininkams atėjo 
universalus malūnsparnis 
K-26, kuris per dieną leng
vai gali sunaikinti parazi
tus ir kenkėjus šimto hek
tarų plote.

• Lietuvos TSR Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiumo 
įsaku patvirtintas naujas 
Lietuvos TSR vietinės Darbo 
žmonių deputatų tarybos de
putato pažymėjimas ir žen
klas. (Šį ženklą deputatas 
nešios kairiojoje krūtinės 
pusėje).

• Apie tūkstantį naujų ga
minių buičiai ateinančiais 
metais pradės gaminti res
publikos pramonės. Su jų 
pavyzdžiais prekybos dar
buotojus supažindina respu
blikinė didmeninė mugė, ati
daryta Vilniuje, “Dinamo” 
salėje.

• Visasąjunginiame dai
nos konkurse, skirtame 
l’SRS įkūrimo 50-mečiui, 
antrąją vietą laimėjo kom
pozitoriaus V. Bražinsko ir 
poeto V. Barausko daina 
‘'Brolybės žemė*’.

• Vilniaus Valstybiniame 
pedagoginiame Institute Vil
kaviškio rajono Žaliosios 

aštuonmetės mokyklos mo
kytojui M. Vizgirdai įteik
tas penkiatūkstantasis aukš
tojo mokslo baigimo neaki
vaizdiniame skyriuje diplo
mas.

SUSITIKIMAS SU 
MONUMENTO KŪRĖJAIS

RASEINIAI. Monumentą 
Tarybinei Armijai išvaduo
tojai, pernai atidengtą 
Kryžkalnyje, jau aplankė 
penkiasdešimt tūkstančių 
ekskursantų.

Neseniai Raseinių kultū
ros namuose įvyko raseinie- 
čių susitikimas su monu
mento kūrėjais. Lietuvos 
TSR nusipelnęs meno veikė
jas, skulptorius Bronius 
Vyšniauskas ir architektas 
Vytautas Gabriūnas papasa
kojo apie savo darbą ir kū
rybinius ieškojimus.

Partijos rajono komiteto 
sekretorius Vytautas Šatas 
papasakojo, kaip partinė ir 
komjaunimo organizacijos 
monumetą Tarybinei Armi
jai išvaduotojai panaudoja 
politiniam auklėjamajam 
darbui.

A. JANONIS •s

JAUNIESIEMS 
MAŽEIKIEČIAMS

MAŽEIKIAI. 280 jaunųjų 
mažeikiečių pradėjo lankyti 
vaikų darželį-lopšelį. Jį 
naujame miesto rajone pa
statė Mažeikių statybos 
tresto-aikštelės darbinin
kai.

šiais metais senojoje 
miesto dalyje numatoma 
perduoti naudotis dar vieną 
280 vietų vaikų darželį- 
lopšelį.

Z. BUČYS,

Kunigas apsivedė 
su vienuole

East Orange, N. J. Kata
likų kunigas Philip Berrigan 
apsivedė su vienuole E. Mc 
Alister.

Kunigas Berrigan keletą 
metų sėdėjo kalėjime už 
drafto sąrašų naikinimą. 
Jis - tvirtas kovotojas prieš 
karą Vietname. Jo draugė - 
taipgi kovotoja ir kartu buvo 
kaltinta ir kalinta.

Nixonas naudojo hitlerines 
priemones šnipinėjimui, 

sako senatorius Ervin
Washingtonas. Senatinia- 

me Watergate skandalo ty- 
rinėjimė senatorius Sam Er
vin kaltino Nixono adminis
traciją nacių Gestapo takti
kos naudojimu prieš savo 
oponentus ir prieš daugelį 
piliečių net nuo 1970 metų.

Baltųjų rūmų buvusio ad
vokato Dean dokumentai 
rodo, kad Centralinės Žval
gybos Agentūra, Federalinis 
Investigacijų Biuras ir Pen
tagonas buvo panaudoti pilie
čių šnipinėjimui, kuris pri
vedė ir prie Watergate skan
dalo.

Visas šnipinėjimo darbas 
buvęs iš anksto suplanuotas 
su prez. Nixono žinia, tvir
tina net keletas kaltinamųjų 
tame skandale.

Juodųjų vadas kunigas 
Abernathy ragina Kongresą 
suspenduoti prezidentą ir 
paskelbti naujus rinkimus.

Mažėja Nixono 
populiarumas

Washingtonas. Tyrinėto
jai skelbia, kad Nixono popu
liarumą žymiai mažina 
Kambodijos bombardavimas 
ir Watergate skandalas. Da
bar populiarumas nupuolė iki 
45%.

22 republikonai kongres
menai ir senatoriai sveikino 
Nixoną, kai jis šalies sau
gumu pasiremdamas vėl pa
skelbė “egzekiutyvią privi
legiją” pilnai neišduoti 
slaptybių Watergate skanda
lo tyrinėjime.

Koalicija Italijoj 
pralaimėjo

Roma, Italija. Premjero 
Andreotti koalicinė valdžia 
prarado daugumos paramą 
parlamente, kai iš koalicijos 
pasitraukė Republikonų par
tija su 15 atstovų.

Atrodo, koalicinis val
džios kabinetas bus privers
tas rezignuoti, jei parla
mente negaus daugumos pa
ramos.

Pavojingas bilius
Washingtonas. Kongresi

nis vidaus saugumo komite
tas 4 balsais prieš 1 nutarė 
siūlyti bilių, kuris griežtai 
draustų amerikiečiams lan
kytis “priešo valstybėse” be 
specialio valdžios leidimo.

Jeigu tas bilius taptų įsta
tymu, tai už prasižengimą 
būtų baudžiami 5 metų kalė
jimu ir $5,000. Kuba, Rytų 
Vokietija, šiaurės Korėja, 
šiaurės Vietnamas gali būt 
priskaitytos Amerikos prie
šų valstybėmis.

Pakėlė algas
Pittsburgh, Pa. Daugiau 

kaip 34,000 plieno d arbininkų 
iškovojo pakelti algas 9%.

Dabar ir kiti plieno darbi
ninkai reikalauja algų pakė- 

I Urną.

Jis taipgi kviečia piliečius 
dalyvauti demonstracijoj 
birželio 16 d. ir pasmerkti 
visą hitlerinę šnipinėjimo 
sistemą, reikalauti naujų 
prezidentinių rinkimų.

Svarsto amnestiją

RBK BELLA ABZU9

W ashingtonas. Kongres - 
manė Abzug pirmininkauja 
kongresiniam komitetui, ku
ris svarsto bilių suteikti am
nestiją visiems karo prie
šams.

šiuo metu apie 100,000 
yra pasitraukusių amerikie
čių iš militarinės tarnybos, 
atsisakiusių kariauti Indoki
nijoje. Kanadoje jų dau
giausia.

Juodieji remia 
taikos maršą

Washingtonas. 96 negrt 
organizacijų koalicija nutarė 
remti proponuojamą taikos 
demonstraciją birželio 6 d.

Demonstraciją rengia 
Liaudies Koalicija už taiką 
ir teisingumą, taipgi Nacio
nalinė Labdaros Teisių or
ganizacija.

Ragina baigti 
karą Indokinijoj

Omaha, Neb. Jungtinės 
Presbiterionų Bažnyčios ge
neralinė asmablėja nutarė 
reikalauti Nixono administ
racijos ir Kongreso, kad 
Kambodijos bombardavimas 
būtų sulaikytas ir Indokini
joje karas baigtas.

Presbiterionai pasmerkė 
Watergate skandalą, pasisa
kė už indėnų teises ir mo
terų lygias teises bažnyčio
se.

Narkotikams rojus
Kabul. Afganistane ne

draudžiami narkotikai. To
dėl čia suvažiuoja daug jau
nimo ir iš kitų šalių. Ir 
amerikiečių čia atvyksta.

Amerikiečiai gali pragy
venti už dolerį į dieną ir 
priedu gauti narkotinio taba
ko parūkyti. Bet policija 
areštuoja tuos, kurie bando 
narkotikus šmugeliauti į 
Jungtines Valstijas. Tiems 
tenka kalėjime pasėdėti.
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Kad netektų skaudžiai nusivilti
Atrodo, kad pasitarimai dėl sušaukimo Europos saugu

mo konferencijos sėkmingai baigiasi. Konferencija įvyks. 
Dėl konferencijos dienotvarkio jau beveik susitarta. Pasi
tarimuose dalyvauja 34 šalių atstovai. Konferencija ga
linti įvykti dar birželio mėnesį, o vėliausia - liepos mė
nesį. Buvo kalbėta apie šių metų pabaigą, bet, matyt, pri
rengiamieji pasitarimai bus staiga pakrypę į gerąją pusę, 
todėl konferenciją bus galima laikyti gerokai anksčiau.

Į šią pirmą tokios rūšies konferenciją dedama daug 
vilčių. Iš jos tikimasi labai daug. Tikimasi, kad joje bus 
padėti tvirti pagrindai pastoviai taikai, kad Europa vi
siems laikams nustos buvusi karų ir masinių skerdynių 
židiniu. Juk tik šiame amžiuje Europa davė žmonijai dvi 
didžiausias skerdynes.

Pastovi taika! Taiki Europa! Europa be karų! Nieko 
gražesnio, aukštesnio ir prakilnesnio už tokį tikslą ne
galima nė įsivaizduoti. Jo reikia siekti visomis pastan
gomis. Garbė Tarybų Sąjungai ir visoms socialistinėms 
šalimis už iniciatyvą tokią konferenciją sušaukti.

Bet yra pavojaus, kad minėtos viltys, kad minėti troš
kimai gali neišsipildyti visu šimtų procentų. Yra kapita
listinių interesų, kurie taikios be karų Europos nepagei
dauja. Yra šaltojo karo šalininkų. Yra interesų, kurie 
tunka iš ginklavimosi. Ypač mūsų Amerikos imperialisti
niams interesams, taip pralobusiems per abudu Europos 
karus, taiki ir saugi Europa nepatiktų. Todėl aišku, jie 
negali linkėti ir nelinkės šiai konferencijai pilno pasiseki
mo.

Todėl, nesant amžinais pesimistais, negalima būti nė 
šimtaprocentiniais optimistais. Geriau laikytis vidurio: 
ruoštis nenusivilti, jeigu ši konferencija padarys tik gerą 
pradžią, tik įstatys Europą į kelią, kuris ves ją į pastovią 
taiką, į Europą be karų.

Revoliucinė Kuba laimi

“The Long Island Press“ 
kolumnistas Norman Gaus
ins prieštarauja tiems, ku
rie Watergate skandale mato 
tiktai nelaimę ir pražūtį. 
Jis mano, kad iš šio skanda
lo tauta daug pasimokys ir 
sustiprės.

“Watergate atidengimas 
parodo“, sako Mr. Cousins, 
“kad šalies aukščiausias 
vietas turi užėmę menkučiai 
ir korupcijos suėsti žmoge
liai. Bet tie patys atidengi
mai taip pat parodo, kad šios 
šalies struktūra yra sveika, 
pajėgi atlaikyti neįsivaiz
duojamą spaudimą’ .

“Taipgi, sako, ir “Ame
rikos valdžia įrodė savo sti
prybę kaip niekados pir
miau“, nes ji pačiame 
“aukščiausiame lygyje at
laikė jokių įstatymų nepai
symą“. Mat, beveik visas 
Nixono štabas parodė nesi
skaitymą su jokiais įstaty
mais, nepaisymą jokių įsta
tymų.

Tik kitais žodžiais panašią 
mintį dėsto ir įžymusis is
torikas Henry Steele Com- 
mager. Nurodęs, į kokią 
pavojingą padėtį Nixono val
džia mus įtraukė, Mr. Com- 
mager sako, kad Watergate 
gali atidaryti, iš tikrųjų, jau 
atidaro mums akis. Mes jau 
pradedame geriau suprasti 
svarbiausius mūsų tautinio 
gyvenimo klausimus. “Ko 
nepajėgė padaryti visi kon
stituciniai 
politiniai 
manevrai,
išminties laikraščių veda
mieji (editorialai) ir visa re
torika* , sako istorikas, 
“Watergate gali padaryti: 
priversti Kongresą suprasti 
savo jėgą ir atsakomybę, iš
judinti visuomenę prieš ša
liai grūmojantį pavojų ir iš 
naujo paryškinti tuos princi
pus, kuriuos šios šalies tė
vai laikė šiai Respublikai pa
grindiniais“.

Tiek apiekolumnistoir is
toriko nuomonę. Turime dar 
vieną nuomonę apie Water
gate, kurią mums siūlo Ame
rikos Baptistų Bažnyčios 
aukštoji hierarchija. Šiomis 
dienomis įvykusiame savo 
66-ajam 
priėję išv 
laimę, kad šįrskandaląmums 
stoka krikščioniškos įtakos. 
Betgi, jei neklystame, iš visų 
šiame skandale įveltų sukčių 
ir kriminalistų mažiausia 99 
procentai yra gryniausio 
kraujo krikščionys - katali
kai, baptistai, etodistai, liu
teronai. ’ Jeigu jų krikščio
niškumu negalima pasi
kliauti, tai kuo gi reikėtų 
pasitikėti? Nejaugi krikš
čioniškiau eilgtųsi tose vie
tose būdami žydai, budistai, 
mahometonai bei kitų ne
krikščioniškų religijų išpa
žintojai?

Švelniausiai pasakius, 
baptistiniai dvasininkai sa- 
Ipalioja nesąmones, tik du-

argumentai, visi 
manevrai, visi 

visi aukščiausios

maitinlmuisi nereikia nė 
kalbėti. Jis sako, kad “pa
saulinė vandenų produkcija 
pastaraisiais metais sudaro 
apie pusę gaunamo visame 
pasaulyje miesos kiekio“.

Žiloje “senovėje visos žu
vys buvo gaudomos upėse, 
ežeruose, marių bei van
denynų pakrantėse“. Bet 
šiandien “pagrindiniu žu
vienes tiekėjų pasidarė 
vandenynai“. Ir žuvavimo 
priemonės labai išsivystė. 
“Šiandieninė žvejyba vande
nynuose“, sako Pečiukėnas, 
“tai galingi laivai refrižera
toriai, gausybė tralerių 
su įvairiausiais lokatoriais 
ir elektroninėmis mašino
mis, kilometriniai tinklai, 
žvalgybos lėktuvai ir povan
deniniai laivai.

Žuvų sugaunama labai 
daug iik dėl to, kad vande
nynų plotai labai dideli. . . 
Betgi ir vandenynų plotai 
nėra neišsemiami“. Taip 
įtemptai tokiomis priemonė
mis žuvis gaudant, jų mums 
gali pritrūkti. “Prognozuo
jama“, sako mokslininkas, 
“kad žemės gyventojų skai
čius 2000 m. padidės dvigu
bai“. Tad, aišku, ir žuvie
nes pareikalavimas pasidvi- 
gubins.

Tenka susirūpinti ir ieš
koti išeities. “Matome, kad 
žmogus jau dabar priverstas 
keisti žuvininkavimo kryptį 
ir lygį, nuo žvejybos, kuri 
iki šiol buvo analogiška me
džioklei, pereiti prie kultū
rinės žuvininkystės ’ ’. 
yra, ne 
valgyti, 
auginti, 
prieita, 
sako:

“Pamažu aiškėja keliai, 
kuriais bus einama, intensi- 
flkuojant ir jūrų, Ir vande
nynų žuvininkystę. Tarybi
nis ichtiologas prof. P. Moi
sejevas teigia, kad tai bus 
įvairios biologinės meliora
cijos formos, vertingų pra
moninių žuvų ir pašarinių 
gyvūnų aklimatizacija tuose 
vandenų rajonuose, kur jų 
nėra, naujų hibridinių žuvų 
formų, geriau išnaudojančių 
pašarinius organizmus, su
kūrimas, dirbtinis žuvų vei
simas, jauniklių paaugini-

mas tvenkiniuose, išleidi
mas į jūrą, netgi atskirų 
vandenų tręšimas ir hidro
loginio režimo juose per
tvarkymas ir t. t. šiuolai
kinė technika ir materiali
niai žmonijos resursai dar 
neleidžia labai plačiai perei
ti nuo žvejybos prie žuvinin
kystės vandenynuose. Ta
čiau ateis laikas, kai ir šiuos 
vandenis žmogus išmoks in
tensyviai panaudoti savo la
bui“. '

DEMASKUOJA KUNIGĄ 
Z. IGNATAVIČIŲ

Vilniaus “Tiesa“ rašo:
Kubos Komunistų partijos 

Centro Komiteto organas 
“Granma“ š. m. gegužės 7 
d. išspausdino medžiagą apie 
aktyvų hitlerininkų talkinin
ką, kunigą Zenoną Ignatavi
čių, prieš keletą metų iš Va
tikano atsibasčiusį į Brazi
liją ir čia įsikūrusį. 
Straipsnis pavadintas “Ta
rybų Sąjungoje demaskuoja
ma, kad Riodežaneiro gene
ralinis vikaras buvo fašistų 
kapelionas“.

Zenonas Ignatavičius, 
rašo “Granma“ buvo bude
lių bataliono, kuris hitleri
nės okupacijos Lietuvoje 
metais sušaudė dešimtis 
tūkstančių asmenų, kapelio
nas. Tai liudija dokumentai 
ir fotografijos.

Buvę Z. Ignatavičiaus kai
mynai pasakoja, kad jis vi
sada būdavo maloniai sutin
kamas vokiečių karo komen
danto.
pradžia su 
kuriems 
Impulevičius, antrojo (vė
liau dvyliktojo) pagalbinės 
policines tarnybos bataliono 
eilėse.

šis batalionas pavertė žu
dynių ir kruvinų kankinimų 
vietomis Kauno IX fortą, Jo
navos rajoną ir eilę kitų 
vietų. Ypač šio bataliono 
budeliai siautė Baltarusijos 
teritorijoje.

Straipsnio autorius pažy
mi, kad išliko pranešimas, 
rašytas vieno šio bataliono 
galvažudžio, kuriame sako
ma, kad Baltarusijos terito
rijoje per keturias savaites 
“buvo sušaudyta daugiau 
kaip 40 tūkstančių asmenų“.

Dvyliktojo bataliono karo 
kapelionas kunigas Zenonas 
Ignatavičius laimino šias 
kruvinas žudynes.

Tai buvo jo kelio 
nusikaltėliais, 

vadovavo Antanas

Sakmė apie tris seseris

Tai 
tik žuvis gaudyti ir 

bet ir veisti, ir 
Prie to turės būti 
Moksl. Pečiukėnas

Naujasis Argentinos prezidentas peronistas Campora 
ilgai nedelsė su pakeitimu užsieninės politikos. Tai labai 
įdomu ir svarbu. Nejaugi ir ši didžiulė Lotynų Amerikos 
šalis Išdrįs siekti pasiliuosavlmo iš Jungtinių Valstijų ka
pitalo imperialistinių varžtų savo santykiuose su kitomis 
šalimis? Taip atrodo. Prezidento Camporos suteikimas 
revoliucinei, komunistų vadovaujamai Kubai pilno diplo
matinio pripažinimo ir su ja sumezgimas diplomatinių ry
šių yra drąsus, didžiulis smūgis mūsų šalies valdančiosios 
klasės politikai Kubos klausimu. Ji tebėra užsispyrus su 
Kuba jokių ryšių neturėti ir siekti ją susigrąžinti į savo 
interesų orbitą diplomatiniu ir komerciniu boikotu. Tiesa, 
jau ir mūsų valdančiosios klasės rateliuose pasigirsta bal
sų už pakeitimą nusistatymo linkui Kubos, bet mūsų vy
riausybė apie tai nė girdėti nenorinti.

Manoma, kad Argentiną greitai paseks ir kitos Lotynų 
Amerikos šalys. Kaip žinia, su ja jau turi užmezgusios 
diplomatinius ir prekybinius ryšius Peru ir Čilės respu
blikos.

Gal dar ims metus kitus laiko, bet turės nusileisti ir 
Washingtonas. Revoliucinė Kuba laimės!

Senieji Laukaičiai buvo 
susilaukę dvylikos vaikų, iš 
kurių vos penketas užaugo. 
Tėvas nepaleisdavo iš rankų 
dailidės obliaus, kad tik iš
maitintų šeimą, kad nors dvi 
gabiausias mergaites leistų 
mokytis. Jaunystėje buvęs 
knygnešys, gabenęs iš Prū
sijos lietuvišką spaudą, jis 
nejučiomis tapo ir savo duk
terų pažangios minties pra
dininku.

Vyriausieji Adelė, jau mo
kytojaudama, o Izabelė, dar 
besimokydama tuometinėje 
Marijampolės mokytojų se
minarijoje, buvo aktyvios 
propagandistės, pogrindinės 
komunistinės spaudos pla
tintojos, kaimo proletariato 
ir inteligentijos tarpe savo 
tiesumu, nuoširdumu, išsi
lavinimu turėjo didelį auto
ritetą. Pasirinktas gyveni
mo kelias jas nuosekliai at
vedė i komjaunimą. O iš 
Rytprūsių pro Vilkaviškįpo- 
licijai nežinomais keliais 
nesiliovė plaukusios Lenino 
rinktinių raštų knygos, “Ko
munisto“ žurnalas, populia
rios politinio turinio brošiū
ros. Jos plito po visą ap
skritį.

Smetoninė žvalgyba nėrė
si iš kailio. Provokatoriui 
padedant, seserys suimamos 
ir uždaromos Kauno sunkių
jų darbų kalėjime. Tačiau 
bylos sulipdyti nepavyko.

Deja, nuolatiniai kankini
mai, badas palaužė Adelės 
sveikatą ir 1930 metais, 
principingai atsisakiusi ka
lėjime kapeliono paslaugų ir 
malonės prašymo, ji mirė.

Užgrūdinta gyvenimo ne
gandų, subrendusi revoliuci
nėj kovoj, Izabelė kalėjime 
priimama į Komunistų par
tiją. 1940 metais, atkūrus 
Tarybų valdžią Lietuvoje, ji 
dirba LKP Marijampolės ap
skrities komitete. 1941 
metų sausio mėnesį Izabelė 
išrenkama Tarybų Sąjungos 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputate.

Toliau karas, rūstūs poka
rio metai, kolektyvizacija, 
atstatomasis darbas. Išda
vikiška žudiko kulka iš pasa
lų pakirto sesers Elzbietos 
gyvybę. Izabelė nepalūžo. 
Bet klasinis priešas ryžosi

besiilsinčių

miršta tas, 
šių taurių 

kaip daugę- 
Lietuva niekada
šiais metais su-

susidoroti ir su šia narsia 
kovotoja. Vieną 1948 metų 
kovo rytmetį, siaučiant pū
gai, kulka pavijo ir trečiąją 
Laukaičių dukterį Izabelę. 
Didžiulės darbo žmonių mi
nios palydėjo Izabelę Lau
kaitytę į paskutinę kelionę 
greta amžinai 
seserų.

Sakoma, kad 
kurį užmiršta, 
liaudies dukrų, 
lio kitų, 
neužmirš
kako dvidešimt penkeri me
tai nuo Izabelės mirties. 
Kapsuko visuomenė, gausus 
rajono saviveiklininkų būrys 
pažymėjo šią datą masiniu 
vaidinimu “Tylos minutė“. 
Po spektaklio į sceną buvo 
pakviesti svečiai - įžymūs 
revoliucionieriai, gimę Su
valkijoje, o buržuazinės Lie
tuvos sąlygomis dirbę po
grindyje, kalinti Kauno IX 
forte, bet, kaip ir Laukaity
tės, nepalūžę, neatsižadėję 
savo kovos idealų.

Netrukus, birželio mėnesį 
trijų dalių sakmė apie sese
ris revoiucionieres nuskam
bės miesto stadione, po va
saros nakties dangumi, šia 
teatralizuota masine mani
festacija bus pažymėtos ir 
33-osios Tarybų Lietuvos 
metinės. Spektaklį vienu 
metu galės žiūrėti keli tūks
tančiai žiūrovų.

Kapsukiečiai dar dėmė
tais pastatė tokįpirmąjįlau- 
ko masinį vaidinimą “Šešu
pė išsiliejo“. Jis pateisino 
ir statytojų, ir žiūrovų lū
kesčius. Po to sekė antroji 
dalis spektaklio “Šešupė iš
siliejo“, vėliau - “Neuž
mirštamas kelias“ (pokario 
metų vaizdai). Visi jie buvo 
rašomi, remiantis tikrais 
faktais, įvykiais, žmonių 
biografijomis.

M. JURKUS

DETROITAS. 2,300 moky
klų tarnautojų paskelbė 
streiką už didesnes algas.

Jonai LAPASINSKAS

suvažįavilne jie 
s, d šią ne- Iš laiškų

Ir vėl trečiosios partijos idėja
Žmonės sako, kad nėra tokio blogio, kuriame nebūtų ir 

gero. Taip ir su Watergate skandalu. Jis atidengė di
džiųjų kapitalistinių partijų išsigimimą. Milijonams žmo
nių atidarė akis ir parodė visos dvipartinės sistemos ža
lingumą plačiosios liaudies gyvybiniams interesams. Re
zultatas: Vėl pradeda garsiai skambėti reikalavimas iš 
tos nepakenčiamos padėties išeiti trečiosios masinės 
partijos kūrimo keliu. Turime daugiau kaip trejus metus 
iki busimųjų prezidentinių rinkimų tokiai partijai paruošti 
gerus, nosinius pagrindus. To darbo turėtų imtis didžių
jų darbo unijų vadovybės.

Bet ar jos imsis? Nelaimė, kad mūsų darbo unijų vadai 
daugumoje yra taip subiurokratėję, taip susigyvenę su 
senosiomis kapitalistinėmis partijomis, jog iš jų išsilais
vinti, nutraukti su jomis ryšius jiems, matyti, skaudu ir 
pagalvoti. Be to, mūsų organizuotuose darbininkuose te
bėra neišnykus nuo seniausių, dar gompersinių laikų pa
veldėta idėja, kad daug daugiau esą galima laimėti perr~la žmonėms akis." 
egzistuojančių partijų politikierius, atėjus rinkimams, pa- Kaip tlk tariamQjj krikš- 
atrenkant Iš jų geriausius ir Juos paremiant. Watergate eionlgka tuose polittkieriuo- 
skandalas padės tokias iliuzijas iš unijistų galvų Išmušti, se padar§ juos tokiais, ko- 
bet ar pakankamai? kie jie šiandien pasirodo.

Tik galima pasakyti: Pagyvensime - pamatysime. Būtų
iliuzija tikėtis didelės, masinės, sėkmingos liaudies par- MOKSLININKAS SAKO, 
tljos, kuri sugriautų dvokiančią dvipartinę sistemą, be dl- GALIME PRITRŪKTI ŽUVŲ 
džiųjų darbo unijų ėmimosi darbo ją sukurti. Tai puikiai1 
supranta ir šios šalies pažangiečiai.

Mieli Laisviečiai!
Labai skaudžiai pergyve

nome sužinoję apie Lilijos 
Kavaliauskaitės ištiktą tra
gišką nelaimę, o dar skau
desnę žinią, kuri pasiekė 
mus tik šiomis dienomis, 
buvo, kai sužinojome, kad 
šios taurios lietuvaites gy
vybė jau užgeso amžinai. 
Koks tai didelis smūgis Ve
lionės artimiesiems, visam 
pažangiam judėjimui, o la
biausiai, Jums, laisviečiai!

Nors ne visi šios kolonijos 
pažangiečiai turėjo laimės 
velionę asmeniškai pažinti, 
bet jos kilnūs visuomeniniai 
darbai visiems gerai žinomi, 
todėl ir jie reiškia didelį 
apgailestavimą.

PETRE KISIELIENĖ 
Montreal, Canada

SAIGON AS. - Pietų Viet
name apie 1,000 amerikiečių 
civilių technikų, likę bedar
be, nenori grįsti namo. Val
džia nežino, ką su jais da-

MASKVA. Mirė 60 metų 
amžiaus TSRS Mokslų Aka
demijos vice prezidentas 
M. D. Milionščikovas, pasi
žymėjęs atominės energijos 
moksle.

Labal populiariame Tary
bų Lietuvos žurnale “Moks
las ir gyvenimas (nr. 4,1973) 
mokslininkas Albertas Pe
čiukėnas duoda Jdomų ir pu
sėtinai gąsdinantį straipsnį 
“Ar ilgam užteks žuvų?“ 
Apie žuvų svarbą žmonijos

Draugai LAISVIEČIAI!
Neseniai vėl teko būti Tel

šiuose, kur atvažiavau su
sitikti su rinkėjais kaipo jų 
deputatas. Vis gražėja, kei
čiasi toji Žemaičių sostinė, 
vis naujų namų pastatyta, 
plečiamas vis labiau “Mas
čio“ fabrikas, kuriame dir
ba jau apie pusketvirto tūks
tančio žrponių. Stato dar 
vieną vidurinę mokyklą, kuri

bus penktoji.
šį kartą susitikau suSkai- 

čiavimo mašinų gamyklos 
darbininkais ir tarnautojais 
pamainos metu. Dirba ga
mykloje apie 700 žmonių. 
Jau teko stebėtis, o ir dabar 
pakartoju nuostabą, kad 
mūsų žemaičiai per trumpą 
laiką išmoko,, dirbti tokius 
sudėtingus mechanizmus.

Kitą susitikimą turėjau 
Janapolėje, pakeliui į Var
nius. Ten dabar tarybinis 
ūkis. Ir čia nemažai pasi
keitimų, naujų statybų. Vie
toje seno lauželio, kuriame 
tekdavo seniau susirinkti, 
pastatyti erdvūs kultūros na
mai, kurių salėje ir teko 
kalbėti. Džiugu matyti to
kio tolimo kampelio žmones 
gražiai gyvenančius, dailiai 
apsirengusius. Prisiminiau 
pokarinius laikus ir buržua
zinę senovę, kada kaimie
čiams teko daug vargti. Se
nesni žmonės, kurie tai pri
siminė, kalbėjo, kad netikė
jo sulauksią tokio gražaus 
valstiečių būties suklestėji
mo, kokį mato dabar.

Dar vieną susitikimą tu
rėjau Telšių liaudies teatro 
salėje, kur susirinko viso 
Telšių rajono gyvulininkys-

tės darbuotojai. Nors per
nykščiai metai buvo sunkūs, 
bet pašaro prisigaminta pa
kankamai ir gyvulininkystės 
būklė gera.

Buvau užsukęs ir {netoli
mą Plungę. Ir čia pramonės 
išaugimas žymus. Apžiūrė
jau neseniai pastatytą ir jau 
veikiančią dirbtinių odų ga
myklą, kuriai vadovauja di
rektorius Egidijus BULA
VAS, baigęs Kauno Politech
nikos institutą. Pasigrožė
jau ir čia gražiu žemaičių 
darbu ir jų gaminiais. Už
sukau į buvusius kunigaikš
čių Oginskių rūmus. Dabar 
ten statybininkų techniku
mas. Užėjau ir į naują pen
kių aukštų ligoninę. Pabu
vojau dar netolimame Gon
dingos kolūkyje, pasidžiau
giau jo naujais kultūros na
mais ir gerais gamybos bei 
pajamų rodikliais.

Linkiu visiems laisvie- 
člams sveikatos, sėkmės ir 
gerovės.

JUSTAS PALECKIS
Vilnius
1970.V.19.

NEWARK, N. J. Buvęs 
Nixono administracijos pa
reigūnas Nelson S. Gross 
apkaltintas kyčių ėmimu. 
Jis buvo republlkonų kandi
datas N. J. gubernatoriaus 
vietai.

TĖVYNĖ
Nudažė saulė Lietuvai 
takus žiedų spalva — 
pavasar] saulėtąjį 
dainuoja Lietuva.

Banguoja Žilas Neeranaa, 
suošęs ties kalva, 
ir linksmas nusruvena Jis 
dainuoja Lietuva.

o aušros palengva 
užlieta sodus, ežeras — 
pabunda Uofuvo.

♦
Dangus mrtVfrrta Mėlynas 
k Baltija melsva.
| darb« nesivėlln* 
darbKIoji Lietuva.

REV. JESSE JACKSON

Sis dvasininkas mano, kad 
FBI galėjo dalyvauti są
moksle nužudyti Dr. Martin 
Luther King. Mat, paaiškė
jo, kad FBI agentai šį kovo
toją sekiojo (šnipinėjo).



Penktadienis, Birželio (June) 8, 1973 LAISVE 3-ias puslapis

Birželio 10 dieną jis švenčia 
savo 80-ąjį gimtadienį

TRUMPAI APIE JUBILIATĘ

J. Gasiūno, kaip ir tūkstančių kitų lietuvių išeivių, gy
venimo kelias yra dygliuotas, kupinas kovos už Amerikos 
darbo žmonių ekonomines bei politinės padėties pagerini
mų. Si kova gyvai atsispindi ir J. Gasiūno atsiminimų 
knygoje. Iš jos puslapių taip pat trykšte trykšta meilė 
savo gimtajam kraštui, kuri, jis paliko prieš 60 metų, ir ku
rio likimu gyvai domisi visų savo amžių. Karštai mylė
damas savo tėvų žemę, J. Gasiūnas pastaraisiais pokario 
metais net keturius kartus lankėsi Tarybų Lietuvoje, norė
damas savo akimis pažvelgti, kaip sparčiai keičiasi jo 
gimtasis kraštas, žengdamas socializmo keliu.

J. Gasiūnas yra Kanados ir Pietų Amerikos pažangiųjų 
lietuvių vienas aktyviausių bičiulių ir tų šalių lietuvių vi
suomeninės veiklos rėmėjų.

Lietuvoje gyvenantys J. Gasiūno bičiuliai ir Lietuvos 
kultūrinių ryšių su tautiečiais užsienyje komiteto aktyvas 
nuoširdžiai linki Jonui Gasiūnui ir toliau dar ilgai ir 
sėkmingai dirbti, stiprinant lietuvių išeivių kultūrinius 
ryšius su gimtuoju kraštu, aktyviai kovojant už taikos ir 
pažangos reikalų.

L. KAPOČIUS

Mūsų linkėjimai
Prasmingesnlam šio savo jubiliejaus atžymėjimui drg. 

J. Gasiūnas paaukojo “Laisvei” ir “Vilniai’ po aštuonias
dešimt dolerių.

Mielas drauge Jubiliate: Visi mes nuoširdžiausiai svei
kiname Jumis šios garbingos Jūsų gyvenimo sukakties 
proga ir linkime Jums geros sveikatos ir daug daug laimės 
ir šviesių dienų tiek mūsų pažangioje veikloje, kuriai esate 
atidavęs visų savo gyvenimų, tiek asmeniniame gyvenime.

“LAISVES” KOLEKTYVAS

ROJAUS MIZAROS
RAŠTAI

Jubiliato nueitam gyvenimo ir veiklos keliui nu 7
šviesti, perspausdiname jo atsiminimų knygai’’Mano 
dešimtmečiai Amerikoje” drg. Lo Kapočiaus para- Sugrįžimas praeitin
šytą įvadą ’’Trumpai apie Joną Gasiūną”0 Įvadas 
skamba:

“Sodybos nesidalysite. Septyniems vaikams ji per ankš
ta. Nuo mažens patys rūpinkitės pragyvenimu”, šiuos 
tėvo žodžius Gašlūnų Joneliui ne kartų tekdavo girdėti 
sekmadieniais užstalėje, visiems vaikams susirinkus pie
tauti, ir jie giliai įsmigdavo jo širdin.

įrengus Joneliui Į keturioliktuosius metus, mirė Gasiū- 
- nų šeimos galva. Nuo šiol vaikas vis labiau ėmė gilintis į 

tėvo žodžių prasmę. Jie padėjo Joneliui suprasti, kodėl 
1905-1907 metais Panemunėlio apylinkės kumečiai ir gry
telninkai, kirviais ir šakėmis apsiginklavę, virtinėmis 
traukė į Kamajus išvaikyti caro valdžios atstovų ir polici
jos, kuri gynė dvarininkus ir saugojo jų turtų nuo strei
kuojančių dvaro kumečių bei darbininkų.

Giliai į Jonelio vaizduotę įsismelkė ir namas Kamajuo
se, ties kuriuo jo tėvai, atvykę sekmadieniais į bažnytkai
mi,, statydavo arklį. šio namo sienos nuo carinės ka
riuomenės kulkų ir sviedinių tapo panašios į rėtį. Anks
čiau Jonelis nesuprato, kodėl caro valdžiai nepatiko Smals
čių namai Kamajuose. Eidamas keturioliktuosius, jis ir į 
tai ėmė gilintis. Jam į pagalbų atėjo “cicilikiška” lite
ratūra, kurių jis parsinešdavo iš Panemunėlio stoties gry
telninkų. ši literatūra ugdė jo neapykantų carizmui ir 
turtuoliams.

Tėvo priesakas “sodybos nesidalysite” nukreipė pus
bernį Jonų už Atlanto, kur lig tol jau buvo nemaža išvyku
sių Grigiškių ir apylinkės kaimų jaunuolių, jų tarpe ir Jono 
giminaičių bei pažįstamųjų. 1913 metų birželio mėnesį 
Jonas Gasiūnas atsidūrė naujo, dar jam nematyto, Ameri
kos žemyno didmiestyje - Čikagoje.
• Pirmas žmogus Amerikoje, į kuri. Jonas prabilo lietu
viškai, buvo Čikagos gyventojas A. Tebelškis, 1905 - 1907 
metų revoliucijos Lietuvoje dalyvis, “Vargo mokyklos” 
mokytojas, Rokiškio apylinkėse išgarsėjęs “cicilikas”. 
Jis ir buvo pirmasis Jono Gasiūno mokytojas Čikagoje, 
padėjo Jonui įsidarbinti. Atnešdavo jam paskaityti socia
listinės literatūros, išleistos lietuvių kalba. Jonas atidžiai 
perskaitydavo kiekvienų lapelį. A. Tebelškis vesdavosi 
Jonų f Čikagos lietuvių laisvamanių ir socialistų rengia
mas prakalbas, į lietuvių socialistų piknikus.

Lankydamasis masiniuose lietuvių darbininkų susirinki
muose, Jonas susipažino su Lietuvių socialistų sųjungos 
nariais, jos programa, pradėjo sistemingai prenumeruoti 
LSS periodinius leidinius: “Kovų”, “Keleivį”, “Laisvę” 
Ir kitus.

Pirmojo pasaulinio karo metais Jonas tampa aktyviu 
Amerikos socialistinio judėjimo dalyviu. Matydamas, kad 
mažaraščiui sunku susiorientuoti visuomeniniais bei so
cialistiniais klausimais, Jonas visų savo nuodarbo atlieka
mų laikų pašvenčia mokymuisi. Po darbo jis lanko gar
siųjų Čikagos mieste suaugusiųjų mokyklų, kurių laikė 
prityręs pedagogas Hofmanas. Be anglų kalbos, Jonas 
šioje mokykloje įsisavino bendrojo lavinimosi dalykus ir 
visuomeninių mokslų pradus. Tai paskatino jį susidomėti 
ir Markso - Engelso mokslu. Tačiau geriausia mokykla 
jam buvo aktyvus Įsitraukimas J darbininkų judėjimų. 
Čikagoje ir jos apylinkės miestuose Jonas pasisakydavo 
antikariniuose ir socialistų susirinkimuose, dalyvaudavo 
diskusijose su tautininkais ir katalikais. Lygia greta įsi
traukė jis ir į darbininkų spaudos darbų - ėmė rašinėti 
korespondencijas į tuos JAV lietuvių socialistų periodi
nius leidinius, kuriuos buvo užsiprenumeravęs: “Kovų”, 
“Laisvę”, “Mūsų tiesų”, “Žarijų” ir kitus.

Jonas Gasiūnas buvo vienas iniciatorių, įkuriant 1920 
m. Cikatos lietuvių socialistų laikrašti, “Vilnį ”, ir tapo 
vienu jo redaktorių. Nuo to laiko lig šiol J. Gasiūno gy
venimas yra glaudžiai susijęs su pažangiųjų JAV lietuvių 
socialistų periodika, šiuo metu jis yra “Laisvės” re
dakcijos kolektyvo narys.

Visų savo gyvenimų J. Gasiūnas nuolat dirbo ir dabar 
tebedirba pažangiųjų JAV lietuvių organizacijose: LSS, 
LDLD, LDS ir kitose, yra visų šių organizacijų aktyvus 
reikėjas, daugiametis valdybos narys.

Gvidiškės kolūkyje, Pluipių 
kaime gyvena 98 metų senu
tė O. Baltrušienė. Iš jos 
lūpų išgirdau pasakojimų 
apie praeitus laikus.

- Ak, sūneli, kokie žiaurūs 
tada buvo laikai. Prisime
nu, dvaro ponia liepė duoti 
15 rykščių tarnaitei, nes 
naktį gimdė. Arba vėl kitas 
ponas norėjo paimti mano 
tetų tarnaite ir išvežti į 
savo dvarų. Tačiau ji žino
jo, kad ponų valia jai panai
kinta. Dokumente, kuri, ji 
buvo paslėpusi kojinėje, ku
nigas tų patį rašė. Tačiau, 
kai jų atvežė pas ponų ir 
liepė palaukti, teta nusigan
dusi išėmė dokumentų ir su
degino, nes už ji, būtų gavusi 
rykščių. Po to kunigas pa
rašė nauja dokumentų, ir 
teta išsiruošė miestan pas 
teisėjų. Grįžo po kelių die
nų. Ponui parnešė raštų, 
kad jos tarnavimui imti ne
gali. Tai perskaitęs, ponas 
pradėjo barzdų rauti iš pyk
čio, bet padaryti nieko ne
galėjo.

- Tur būt, ir laisvalaikio 
nedaug teturėdavote?

- Mes net sekmadieniais 
dirbdavome. Pamenu, vienų 
sekmadienį ponas liepė vež
ti šienų. Dirbome kaip ar
kliai. Nežinia, kur buvęs 
sugrumėjo perkūnas, švipte- 
lėjo žaibas ir suliepsnojo 
dvaro daržinė. Gaisro už
gesinti buvo neįmanoma. 
Nuo tos dienos ponas nebe
vertė dirbti šventadieniais.

- Jūs džiaugiatės šiandie
nų?

- O kaipgi, valkeli! Ko 
man trūksta. Gaunu pensijų, 
esu apskalbta, pavalgidinta, 
aprengta. Dukra manimi 
rūpinasi. Šie laikai geriau
si, kitokių ir nereikia.

- O jums, močiute, teko 
lankyti mokyklų?

- Ne. Amželį baigiu, o 
rašyti taip ir neišmokau. 
Skaityti Išmokino mama. 
Buvome šeši vaikai, nes ir 
svajoti negalėjome apie tai. 
O dabar ko trūksta mūsų 
jaunimui? Jeigu mes būtu
me taip augę.

Senutė užsimąstė ir tęsia.
- Aš negaliu nutylėti pri

siminimų, kurie byloja apie 
kunigų juodus darbus. Mano 
vyro sesuo norėjo palikti 
bažnyčiai palikimų. Tad ji 
pardavė patį geriausių arklį 
ir, gavusi pinigus, nunešė 
kunigui Ivaškai, kad šis nu
važiuotų Kaunan ir užsakytų 
rūbus mišioms laikyti. Bėgo 
dienos, mėnesiai, o kunigo

Ivaškos kaip nebuvo, taip 
nebuvo. Taip ir dingo kuni
gas su pinigais. Ir kaip jis 
dievo nebijojo! Juk bažny
čia draudžia taip daryti.

- Kiek teko girdėti, Plui
pių kaime buvo dvaras.

- Pluipių dvarų valdė 
Kelpšienė. Ponia buvo labai 
žiauri. Prisimenu, rugia- 
piūtės metu šeimynai atneš 
mašinuoto rūgusio pieno ir 
švelniai.sakūs: “Valgykite, 
valgykit, širdelė atsigaus to
kiame karštyje”. O ką jau 
kalbėti apie sugedusių mėsų, 
kurių paduodavo į stalų. 
Vaikeli, kartoju, žmogus 
buvo šuns vietoje, prisimini
mus pagauta, pikdinosi se
nelė. - Kelpšienei priklau
sė 100 hektarų žemės. O 
ponas Slavačinskas valdė net 
12 dvarų. Kai mirė jo žmo
na, tai Gvidiškėn prievažia- 
vo tiek ponų su karietomis 
ir vainikais. . . Tai štai 
kaip buvo tais laikais. Po
nai mito mūsų ašaromis ir 
krauju. Bijau ir prisiminti 
tuos laikus, - baigė savo 
pasakojimų senutė.

ATOSTOGOS LENINGRADE
Pavasario atostogų metu 

mes pabuvojome mieste di
dvyryje - Leningrade. Čia 
turėjome progos susipažinti 
su geriausiais dailininkų ir 
skulptorių darbais, kurie 
šiandien yra neįkainuojami 
lobiai. Aplankėme Jakate- 
rinos rūmus, Ermitažu, 
Rusų muziejų, Puškino me
morialinį muziejų, bylojantį 
apie poeto darbo ir gyvenimo 
kelių, Isakėjaus soborų ir 
daugelį kitų įžymių vietų.

Su draugais ir Volgogrado 
drauge aplankėme namų, ku
riame revoliucijos metu dir
bo ir gyveno V. Leninas, le- 
gendarinį laivų “Aurora”, 
paminklų, skirtų miesto įkū
rėjui Petrui I. Piškariavo 
kapuose tylos minute pager
bėme mirusiuosius, padėjo
me gėlių puokštes prie Mo
tinos paminklo.

NORĖČIAU susirašinėti
Labai aš norėčiau susira

šinėti su Jungtinėse Valsti
jose gyvenančiais mokslei
viais arba studentais, suži
noti apie amerikiečių gyve
nimų, pasikeisti suvenyrais.

Esu mokinys. Lankau vie
nuoliktų klasę.

Mano adresas:
Šilalės rajonas
Upynos vidurinė mokykla 
Algimantas Meištininkas 
Lithuana-USSR

JŽymus Amerikos pažangiųjų lietu
vių visuomenės veikėjas Rojus Mizara 
(1895—1967) pasireiškė ne tik kaip 
publicistas, redaktorius: jis buvo ir 
grožinės literatūros kūrėjas — rašyto- 
jas.

Vienus kūrinius R. Mizara parašė 
iki II pasaulinio karo, kitus — po 
ją Bet iki karo jo kūriniai Lietuvoje 
apskritai buvo mažai žinomi, nes dėl 
fašistinės cenzūros sunkiai pasiekdavo 
adresatus. Tarybiniais metais jie iš
leisti gimtajame krašte atskiromis kny
gomis, dideliais tiražais, susilaukė 
skaitytojų susidomėjimo. Romanai 
„Mortos Vilkienės divorsas“ ir „Algio 
tūmbio nuotykiai“ išversti j rusų kal
bą.’

Be to, Tarybų Lietuvoje išėjo taip 
pat paskutinės R. Mizaros knygos —• 
atsiminimai „Žvilgsnis į praeitį" bei 
reportažai iš kelionių po gimtąjį kraš
tą — „Apie tave, gimtoji žeme“.

Šiemet pasirodė pakartotinis R. Mi
zaros raštų leidimas. Jį sudaro trys ro- 
manai: „Povilas Jurka“, „Mortos Vil
kienės divorsas“ ir „Kelias į laimę“.

R. Mizara iš tikrųjų žymiausias se
nosios kartos lietuvių rašytojas išei
vijoje, plačiai pavaizdavęs Amerikos 
gyvenimo tikrovę ir lietuvių imigran
tų buitį.

Jo romanų veikėjai — vargo žmone- 
liai, skurdo ir beperspektyviškumo iš
guiti iš gimtojo krašto, svajojusieji 
apie laimę užjūrio šalyje.

R. Mizara savo romanuose sukūrė 
'daug išeivių paveikslų, kurių likimai, 
iš paviršiaus žiūrint, panašūs. Daugu
ma jų iš gimtojo krašto išvyko dau
giausia dėl sunkaus ekonominio gyve
nimo. Ne vienas svajojo, užsidirbus pi
nigų, grįžti atgal, nusipirkti žemės ar 
fabrikėlį ir gyventi geriau, negu jų 
Sėvai. Deja, daugumos iliuzijos sudu
lo, susidūrus su realia tikrove.

R. Mizaros romanų personažai pana
šių likimų, bet įvairių charakterių. 
Vieni jų težiūri savęs, o kiti užjaučia 
artimą, nori padėti likimo bendrams, 
Įsijungia j darbininkų judėjimą.

Imkime Povilą Jurką iŠ to paties 
pavadinimo romano. Jeigu jis būtų pa
sekęs .savo praturtėjusių giminių pa
vyzdžiu, būtu susikūręs patogi] gyve-

nimąxBet Povilo sąžinė nebuvo apdir
žusį, jis laiku praregėjo: pasipiktinęs 
giminių nedorais darbais, Povilas sto
ja | kovą prieš išnaudotojus.

„Mortos Vilkienės divorse“ nagrinė
jama išeivės moters politinis sąmonė
jimas. Pažymėtina, kad ir kituose R. 
Mizaros romanuose sutinkame klasi
niu požiūriu sąmoningų moterų pa
veikslų.

R. Mizaros romanų pagrindiniai vei
kėjai yra daugiau teigiamieji — pa
žangūs. Iš jų išsiskiria romanas „Ke
lias į laimę“, kurio veikėjas Mikas 
Kilpa pasiduoda „aukso veršio“ vilio
nėms — praturtėja, tik anaiptol nelie
ka laimingas. Šio romano veiksmas 
vyksta ne vien Amerikoje, bet ir Lie
tuvoje. Jo pagrindinis veikėjas par- 
vyksta į gimtąjį kraštą „pasirodyti“, 
na, o čia „patriotai“ įtraukia į klastin
gus spąstus; pagaliau, grįžęs į Ameri
ką, jis visai sužlunga.

Kadaise kalbantis su R. Mizara apie 
jo kūrinius ir užklausus, kurį savo ro
maną laiko geriausiu, rašytojas atsa
kė, kad geriausiai pavykusiu laikąs 
romaną „Kelias į laimę“.

Iš tikrųjų romano „Kelias į laimę“ 
veikėjai pavaizduoti su didesniu psi- 
chologizmu. Jame pastebimas auto
riaus gilesnis požiūris į žmonių sielas.

Visi R. Mizaros romanai patrauklūs 
skaityti — sumaniai vystoma intriga, 
šmaikščiai charakterizuojami veikėjai, 
neretai šmėsteli humoras.

Pastarosios R. Mizaros raštų rinkti
nės pabaigoje pridėtas Amerikos lie
tuvių žargono žodynėlis, padedąs skai
tytojui suprasti autoriaus kūriniuose 
vartojamus išeivijos šnekamosios kal
bos „naujadarus“. Tik gaila, kad ne* 
pateikta informacijos apie patį autorių. 
Knyga dailiai apipavidalinta.

JULIUS BUTĖNAS

Metai iš metę didėja Lietuvos civilinės aviacijos darbą 
mastai. Pernai respublikos aviatoriai nugabeno 8,700 toną 
krovinių, patręšė arba nupurkštė chemikalais 300 tūkstan- 
čią hektarą dirvą. Lėktuvais per metus skrido 675 tūks
tančiai keleivią. Aviacija padeda greitosios medicininės 
pagalbos tarnybai pasiekti tolimiausius respublikos kam
pelius.

NUOTRAUKOJE: medicinos tarnybos lėktuvai ir malūn
sparniai visada pasiruošę skristi.

A. BRAZAIČIO nuotrauka

Watergate - 
fašizmo užuomazga 
Amerikoje

Tokios nuomonės laikosi 
Amerikos Komunistą Parti
jos generalinis sekretorius 
Gus Hali. Jis sako, kad yra 
mūsą valdančiosios klasės 
užsimojimas jos užsieninė
je politikoje pralaimėjimo 
sukurtą krizę suversti ant 
Amerikos darbo žmonią pe
čių. Komunistai remia rei
kalavimą, kad prezidentas 
Nixonas tuoj rezignuotą ir 
kad būtą paskelbti nauji rin
kimai.

WASHINGTON AS. Balan
džio mėn. maisto kainos 
pakilo 1.5%. New Yorke 
mėsos kainos pakilo 18.5%. GUS HAU

Jie sutraukia 
mėšlungis 
vandenyje

Kai šaltas vanduo plau
kiant suerzina atskiras rau
menų grupes inervuojančius 
nervus, atsiranda raumenų 
spazmai, ir žmogus gali ku
rį laiką nevaldyti rankos, 
kojos ar kurios kitos kūno 
dalies. Atsiradus mėšlun
giui, nereikia nusigąsti. 
Susivaldžius, atsiversti ant 
nugaros ir dirbti mėšlungio 
nepaliesta koja ar ranka, 
šauktis pagalbos. Nuo blauz
dos mėšlungio galima išsi
vaduoti patraukiant Į save 
pėdą. Esant šlaunies mėš
lungiui, rekomenduojama 
ranka patraukti pėdą prie sė
dynės raumenų, oesantplaš- 
takos mėšlungiui, - pabandy 
ti sulenkti ir ištiesti pirštus. 
Paprastai mėšlungis greitai 
praeina.

Gyd. A. SVIKLIUS

Pagerbs Puerto 
Rico liaudies vadą

New Yorke yra ruošia
mas Puerto Rico Komunistą 
Partijos vado Felix Ojedo 
70-ojo gimtadienio atžymė- 
jlmas. Įvyks ši šeštadienį, 
birželio 9 dieną„ 7:30 vai. 
vakare Roosevelt Hotelyje, 
Manhattane. Pagerbimą
ruošia Komunistą Partijos 
organizacija. Durys vi
siems atdaros. Įžanga 
$3.50 asmeniui.'
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šiai iš Lietuvos ATSAKYMAS ŠMEIŽIKAMS

VYSKUPUI V. BRIZGIUI
NEDERETU TO PAMIRŠTI

vinimo. Mes didžiuojamės 
dideliais knygų tiražais Lie
tuvoje, nes, paprastai, pro-
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N’U. Buržuazijai

bar labai daug. Bet ir kny
gynuose leidiniai labai grei
tai išparduodami, nors knygų 
išeina labai daug ir dažnai. 
Bet dabar, kai knygai tenka 
konkuruoti su kinu, ypač su 
televizija, reikalas propa
guoti literatūrą darosi labai 
aktualus. Vis dėlto litera
tūros skaitymo poveikis yra 
daug gilesnis, negu paviršu
tinis susipažinimas su ekra
nizuoto ar televizijuoto vei
kalo turiniu.

Tuo tarpu reakciniai ra
šeivos^ kurių antikpmunlsti- 
nė histerija nuveda ligi sui- 
diotėjimo ribos, pasistengė 
ir svarbią kultūros kėlimui 
literatūros propagandą su
niekinti. Girdi, jos imtasi 
todėl, ;kad. > .esą per pilni

vieši • ne tik kaime neišpirktų knygų sandėliai.
buvo apdriskusių, Taip suprofanuoti literatū
klumpė i naginėtų ir basų, ros platinimo reikalą gali tik
bet L inu laikų sostinėje tie, kas laiko normaliu be
Į< !']■• > tko. šiandien

> u apsirengę
galinį lietuvių tautos kultūri
nį atsilikimą buržuazinėje

. bet ir kai-

. ‘NAUJIENŲ” 
v IR TURTIN-

. uS KAIMAS
■? reakcininkais, 

o' i ai 1st u” v arda 
tiek pat pras-

peštis su pliką
ją op nutylėti tokį

praeityje, kad a poezijos kny
gos išeidavo vos kelių šimtų, 
o prozos vieno kito tūkstan
čio egzempliorių tiražu. » 
4. VIENA DIENA APIE KON
CERTUS.

Reakcininkų liaupsina
mais buržuazinės santvar
kos metais Lietuvoje kon
certas būdavo retas reiški

ak iplosiė k n apgaud inėjimąir nys. O šiandieną tiesiog
.■n.imą, koki vykdo kiek tų koncertų.

A | i.' jušo įpėdiniai!
“Naujienų”

Ir' ne tik Vilniuje, ne tik 
Kaune, ar kitame Lietuvos

editor! i kaitau juodu ant kuriame didmiestyje, bet ir
balt, -f p.pj.idinta, kad Lie- tolimiausiose kaimo vieto
t U Vos < k i ■ č i a i s a v o g a m i - vėse, nes visur dabar kolū
nitu
t f f ’ t 1

verčiami beveik 
ri. kad valdžia 
kosilakuojanti”

kiuose ir tarybiniuose ūkiuo
se veikia kultūros namai.

štai tik vienos š. m. gegu-
j ;(x? ikas. Ne-

ii. tokie ob-
■> kad nežino, jog

kad i r privalomi pri-
statym ai iš kolūkių seniai
panaik inti, kad dabarvalsty-
bė jų ųarninius superka ir
m i • kainas, kartais
P*' v ’at. valstybines
p .linas krautuvė- 

p geras kainas
mkiučiams už jų

•pa r d ik. t valstybei pieną,
4 1,1 ’ u s g aminius iš jų

di
i.-'Lina, kad šian-

t n.> kaimas toks
rt-• '' .k-, niekada nėra
b . .kiečių uždarbiai
dažniu prašoka ir gerai
atlyg j- ■ rnų miesto darbi-
ninku 1 <nuilstų bei tarnau-
tOJU H -

s i lujieniečiai bei jų
sėbrai iš reakciniųemigran-
tiškų aikraščių nenori pri-
si m in r 1, kad buržuazijai
Vlešp taujant Lietuvoje
1 į' 1 : ' ■■ .1 ’ n as skurdo ir nuo-

Ų
pinigų badą, nes 

.< s vo gaminiuspus-

m .
vn d uot i . Užkilogra- 

o anais laikais vai-'
o T o » j • i 1 odavo nusipirkti
12 1
šiandie

gi ūkų dėžučių, o 
m už tokį kilogramą

jis ga ii nusipirkti apie 300
degtu k ų dėžučių. Ne veltui
kol ūku■c i u i darosi prleina-
m as u automobilis, kurių vis
daugiu u pasirodo kaime.

LITERATŪROS
po < p LANDA REAKCI-
NU MS Ni.PATINKA.

At rodo, kad gerų norų
žmogutr, kuriam rūpi tautos
gerovės ir kultūros plitimas,
tik džiaugtis turėtų dėl lite-
ratu, os propagandos suakty-

žes 16 d. “Vakariniųnaujie
nų” numeryje skaitau apie 
visą eilę koncertų. Kaune 
baigiame “batutos meistrų” 
koncertų serija. Paskuti
niam simfoninio orkestro 
koncertui dirigavo svečias iš 
Šveicarijos Erikas Baueris. 
Solistė - Tg Gruzijos nusi
pelniusi artistė •L.. Isaka- 
dzė. - Vilniuje, Klaipėdoje 
ir Šiauliuose koncertuose 
tarptautinių konkursų lau
reatė smuikininkė T. Grin- 
denko. - Kaune koncertuoja 
tarptautinių konkursų lau
reatas V. Jereska, - Vilniaus 
paveikslų galerijoje koncer
tuoja svečias iš Kanados 
vargonininkas Andre Meri
no. ’ - Vilniuje vyko plati 
miesto saviveiklinių chorų 
apžiūra, kurioje prizines 
vietas užėmė 19 chorų.

J. PALIUKONIS 
Vilnius, 
1975.V.20.

Parėmė svarbų 
darbą

Gegužės 20 d. filmų rody
mo popietėje teko susitikti 
ir brooklynietį M. Simonavi-, 
čių. Besikalbant prisiminus 
apie sveikatą, jis sakė šiuo 
metu jaučiasi neprastai.

Išsiėmė šimtinę ir sako: 
Skiriu ją svarbiausiam tarp-, 
tautiniam darbininkų judėji-J 
mul, kuriam visada reikalin
ga finansinė parama.

Jis dažnai paremia ir 
mūsų pažangiąją spaudą. Už 
tai širdingai jam ačiū. Lin-. 
kiu mielam draugui geros 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Vyskupas Vincentas Briz
gys, gavęs Įšventinimus dar 
buržuaziniame Kaune, o da
bar gyvenantis JAV, savo ve
lykinėje kalboje ragino tikin
čiuosius padėti visai žmoni
jai atsinaujinti “Kristaus 
šviesa ir tiesa”. V. Briz
gys, žinoma, būtų ne V. 
Brizgys, jeigu jam nebūtų 
užkliuvusi ir Tarybų Lietu
va. Čia, esą, persekiojamas 
tikėjimas ir terorizuojami 
net vaikai. Strėlė pirmiau
sia buvo paleista jaunosios 
kartos auklėtojams - moky
tojams. “Kaip tai nekultū
ringa, kaip tai negražu ir 
kaip tiesiog nesinori tikėti, 
kad iš mūsų, lietuvių žmonių, 
galėtų tokių atsirasti”, - 
sielojosi jis.

“Nekultūringa”, “negra
žu”. . .

Taip ir pasakyta! Paties 
vyskupo lūpomis!

Jaunajai kartai, gimusiai 
ir užaugusiai Tarybų val
džios metais, žinoma, netel
pa galvoje, kad ateistinę pro
pagandą, kovą prieš religi
nius prietarus galima pava
dinti nekultūringumu, kad 
daug geriau būtų, jeigu žmo
nių protų nenušviestų moks
linė komunistinė pasaulėžiū
ra. . .

Ne kitos nuomonės ir šim
tai tūkstančių suaugusių.

Galima būtų apie minėtą 
velykinę kalbą nieko nerašy
ti, jei neiškiltų klausimas: 
ką iš viso V. Brizgys laiko 
kultūringumu, gražumu, hu
maniškumu? Ar jis kartais 
ko nepainioja?

Pasikvleskime Į talką is
toriją.

Pažiūrėkime tik Į kai ku
riuos faktus.

1941 m. liepos 8d., neužil
go po to, kai hitlerinė kariau
na užpuolė Tarybų Sąjungą ir 
Lietuva atsidūrė po okupantų 
padu, Kauno arkivyskupijos 
vadovybė, kurion Įėjo ir vys
kupas V. Brizgys, paskelbė 
per radiją bažnyčios padėką 
Hitleriui ir paragino “visus 
lietuvius stoti Į darbą, pasi
tikint savo išlaisvintojais - 
vokiečių kariuomene”.

Kiek veidmainiškumo, 
niekšiškumo ir neapykantos 
visai lietuvių tautai slypėjo 
šiuose lietuvių tautos ir Lie
tuvos duobkasiu žodžiuose!

O juk tuo metuir dar gero
kai iki tol gebelsinė propa
ganda visais trimitais triū- 
bijo: “Mes pasirūplnsim, 
kad ten, kur rytoj sėdės vie
nas vokietis, po šimto metų 
sėdėtų šimtas vokiečių”. 
Apsvaigę nuo pirmųjų perga
lių, fašistai nė kiek nesivar
žė. . .

Plačiai žinomos popie
žiaus Pijaus XII simpatijos 
Hitleriui. Viename laiške 
arkivyskupui J. Skvireckui 
jis nurodė: “Visų dvasinin
kų šventas reikalas visomis 
jėgomis padėti vokiečių ka
riuomenei ir vokiečių kari
nei valdžiai. Ne laikas dis
kutuoti apie tai, kaip bus su
tvarkytas Jūsų tautinis ir 
kultūrinis gyvenimas. • . 
Dievas nori, kad Jūsų tauta 
su vokiečių tauta kariau
tų. . • Jūsų darbo Vokietija 
neužmirš. Dangiškasis Tė
vas gausiai atsilygins”. 
Taigi, gal V. Brizgys buvo tik 
aklas vykdytojas “aukščiau
sios vyresnybės” nurody
mų? Nieko panašaus! šį 
laiškų Pijus XII parašė visu 
mėnesiu vėliau - 1941 m. • 
rugpiūčio 10 d., negu per ra
diją Kauno arkivyskupijos 

vadovybė paskelbė padėką 
galvažudžiui Hitleriui. V. 
Brizgys, kaip šios padėkos 
bendrininkas, parodė asme
nišką iniciatyvą! . .

Visas pasaulis žinojo, kokį 
likimą ruošia fašistinė Vo
kietija visoms tautoms, atsi- 
dūrusioms po hitlerinės ka
riuomenės letena.

Todėl kaip tada suprasti 
V. Brizgiolankstymąsi prieš 
svastiką?

Nereikėjo jam išvykti, sa
kysim, į Jonavą, Telšius, 
Rokiškį ar Kretingą. Čia 
pat, Kaune, kasdien upeliais 
sruveno hitlerinių budelių ir 
buržuazinių nacionalistų lie
jamas nekaltų žmonių krau
jas, šimtai jų buvo grūdami j 
fortus ir kalėjimus. Tačiau 
“ganytojiškoji” akis stengė
si viso to nematyti ir nepa
stebėti. . . Dar, ko gero, 
okupantai galėjo supykti, pa
vadinti “nekultūringumu”!

Tiek vyskupas V. Brizgys, 
tiek ir kiti vadovaujantys 
dvasininkai pasirašinėjo 
raštus, raginančius tikin
čiuosius klausyti visų hitle
rinių okupantų nurodymų ir 
Įsakymų.

Ypatingai subruzdo Kauno 
arkivyskupijos vadovybė po 
hitlerininkų pralaimėjimo

Ivanas Konevas - nuo
kareivo iki maršalo

Maskvoje mirė du kartus 
Tarybų Sąjungos Didvyris 
maršalas Ivanas Stepono Ko
nevas. Mirė sulaukės 75 
metų amžiaus, velk visą gy
venimą ištarnavęs militari- 
nėse jėgose.

Konevas gimė 1897 metais 
vargingo valstiečio šeimoje, 
Kursko srityje. Pirmojo Pa
saulinio karo metu jis buvo 
paimtas j Rusijos armiją ir 
tarnavo artilerijoje. Po Spa
lio revoliucijos, pradžioje 
1918 m., grižo j namus. Ten 
rado ponų ir buržujų organi
zuojamas jėgas prieš jaunutę 
tarybinę vyriausybę. Kone
vas ir kiti buvę caro armijo
je jaunuoliai tuojau suorga
nizavo jėgas ir išvaikė ta
rybinės vyriausybės prie
šus.

Konevas nuo pradžios 1918 
metų Bolševikų partijos buvo 
nariu. Tarybinę vyriausybė 
jį ir jo organizuotą karių 
būrį pasiuntė Į Rytų frontą 
karui prieš Kolčako ir in- 
terventų jėgas. Kelyje, Ja- 
roslavlio gubernijoje, jie 
likvidavo kelis tarybinės vy
riausybės priešų sukilimus.

Fronte Konevas buvo pa
skirtas šarvuoto traukinio 
“Groznyji” (Rūstusis) ko
misaru. Traukinys pasižy
mėjo kare prieš kolčakinius, 
interventus, o ypatingai im
perialistus japonus.

Po Pilietinio karo Kone
vas mokėsi karo mokyklose. 
Jas baigęs komandavo įvai
rioms Raudonosios armijos 
dalims.

Antrajame Pasauliniame 
kare Konevas dalyvavo nuo 
pirmųjų jo dienų iki pabaigos 
Berlyne ir Pragoję. 1941 
metais Konevas komandavo 
armijai Smolensko srityje, 
kur hitlerininkų jėgos buvo 
sulaikytos per du mėnesius. 
Čia hitlerininkai gavo pir
mąjį smūgį Jalnios srityje, 
kur Konevo Jėgų jie buvo nu
grūsti kelis desėtkus mylių 
atgal ir neteko daug jėgų.

prie Stalingrado. 1943 m. 
kovo 4 d. pats arkivyskupas 
J. Skvireckas Kauno kate
droje pasakė pamokslą ir pa
skelbė tikintiesiems laišką, 
ragindamas tautiečius stoti Į 
hitlerinę kariuomenę, remti 
hitlerininkus “ne tik žodžiu, 
bet darbu ir ginklu”.

Ir kiek suklaidintų žmonių 
paguldė galvas, kiek jaunuo
lių, atkakliai besipriešinusių 
įvairiausioms bažnyčios 
tėvų palaimintoms mobiliza
cijoms, buvo išvežta iš gim
tinės Į hitlerinę katorgą, 
kiek praliejo ašarų motinos 
ir seserys!

“Totalinę mobilizaciją” 
karštai rėmė ir V. Brizgys.

Tų pačių metų kovo mė
nesį paskelbtame atsišauki
me lietuviškieji buržuaziniai 
nacionalistai sakėsi tuo tiks
lu artimiausiu laiku sušauk
sią “visos Lietuvos konfe
renciją”. Po šiuo atsišau
kimu, greta generolų Kubi
liūno, Nagiaus ir Raštikio, 
pulkininkų Bironto ir Dabu- 
levičiaus bei kitų, yra ir 
vyskupo V. Brizgio parašas.

Taip!
“Totalinės mobilizaci

jos”, “naujosios Europos” 
vardan! Vardan tų, kurie 
nesivaržė sulydyti net baž
nyčių varpus 
kulkas. . o

i granatas ir

“ganytojiškus 
kariniam nu-

Siunčiant 
pamokymus”, 
sikaltėliui V. Brizgiu! nede
rėtų to pamiršti.

A. LUKAUSKAS

pirmasis pradėjo
hitlerininkus nuo

Vėliau Konevas

• Maskvos gynime ir-TSRS 
jėgų kontrapuolyje Konevas 
vadovavo Kalenino frontui, Į 
šiaur-vakarus nuo Maskvos, 
kuris 
grūsti
Maskvos.
dalyvavo įvairiuose frontuo
se - Kursko mūšyje, Dniepro 
upės tvirtuvų Įveikime, lais
vinime Vakarų Ukrainos, 
Lenkijos, apsupime Berlyno 
ir išlaisvinime Čekoslovaki
jos sostinės Pragos.

Konevas buvo tikras karo 
specialistas perėjimui upių, 
įveikimui galingų priešo Įsi
tvirtinimų. Jis, kaip patsai 
buvęs kareivis, labai mylėjo 
kalbėtis su kareiviais, rū
pintis jų reikalais, dalyvauti 
frontuose.

Antrajam Pasauliniam ka
rui pasibaigus, jis mokino 
jaunesnius generolus karo 
meno, gudrumo, pergalių 
specialybių. Per penkeris 
metus buvo komandieriumi 
Varšuvos Apsigynimo Są
jungos jėgoms.

Iš Antrojo Pasaulinio karo 
patyrimų jis parašė tris kny
gas: “1945 metais”, apie 
sunaikinimą hitlerininkų 
jėgų pietų Lenkijoje ir apie 
paėmimą Berlyno^ Antroji 
knyga pavadinta “1943-1944 
metai”, o trečioji kalba apie 
kovas prieš hitlerininkus nuo 
karo pirmosios dienos iki 
pabaigos 1942 metų. Dvi 
pirmąsias jo knygas turiu. 
Nežinau, ar jis pilnai baigė 
savo tretįjį veikalą, ar tam 
pakenkė mirtis.

Nors Konevas mirė, bet 
jis paliko žmonijos istorijo
je amžiną atminimą, o jau
nesniems karininkas didelį 
karo meno patyrimą.

D. M. ŠOLOMSKAS

ATĖNAI. Graikijos mi- 
litarinė valdžia skelbia 
areštavusi laivyno oficierių 
grupę, kuri bandė nuversti 
valdžią-, bet jiems nepavyko.

Worcester, Mass.
Tradicinis Laisvės piknikas - pietūs

Rengia

LLD 7-oji apskritis

Liepos 1 dieną

Olympia Park, Shrewsbury, Mass.

Kviečiame iš visos apylinkės lietuvius dalyvauti. At
vykite patys ir atsivežkite savo pažįstamus ir kaimynus. 
Gražiai, linksmai praleisite popietę tyrame ore. Susitik
site savo senus draugus ir bičiulius.

Dainų programą išpildys Laisvės Choras iš Hartfordo. 
Taipgi turėsime svečių dainininkų iš New Yorko, ir bus 
vietinių darbininkų.

Pietų pradžia 1 vai. Per praeitus piknikus pietus valgy
davome skiepe (rūsyje), bet šiemet valgysime viršutinėje 
svetainėje. Visi kartu valgysime ir dainuosime. Tai bū
kime laiku.

Lai visi keliai veda Į Olympijos Parką liepos 1 dieną!
KVIEČIA RENGĖJAI 

(22-23)
' ■ ■ i ....................- "■ ..........=

Detroit, Michigan
GRAŽUS BANKETAS

Motinų diena - gegužės 13 
d. - buvo tikrai graži, nes 
įvyko banketas pagerbimui 
motinų Detroito Lietuvių 
klube. Prisirinko nepapras
tai daug šeimų, daug jaunuo
lių su savo tėvais ir visi 
skaniai pavalgė pietus ir il
gai svečiavosi klube.

Skanius pietus prirengė 
Mike- Pat Stunskai ir Eliza
beth Ulinskienė su pagalba 
Emma Rye ir Antoinette Ga
relis. Banketo metu virtu
vėje pagelbėjo mūsų muzikė 
Stella Smith. Prie stalų pa
tarnavo Rye dukrelės Diana, 
Beverly bei Judy ir Garelių 
dukreles Diana bei Nanette.

Baigiant pietauti, klubo 
pirmininkė angliškai ir lie
tuviškai jaudinančiai pakal
bėjo ir pagerbė visas moti
nas. Banketas buvo pasek
mingas ir klubui liko gražaus 
pelno.

STEFANIJA

Iš MŪSŲ
DRAUGIJŲ VEIKLOS

Sekmadienį, gegužės 13 
dieną, Įvyko Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 21 kuo
pos mėnesinis susirinkimas. 
Dalyvavo visi kuopos valdy
bos nariai. Susirinkimą ati
darė pirmininkė Anna Dau- 
kus, pareikšdama, kad nuo 
praeito susirinkimo nemirė 
nė vienas kuopos narys.

Valdybos nariai išdavė 
savo raportus iš jų veiklos.

Clyde Bdleceurt

Tai vienas iš kovingų indėnų vadų, kurie buvo užėmę 
Wounded Knee kaimelį ir išlaikė keletą savaičių. Komunis
tų dienraštyje “Daily World” (birž. 2d.) jis išdėsto sukili
mo priežastį. Iš jo sužinome, kad šiandien indėnų gyveni
mas taip vadinamuose rezervatuose yra nepakenčiamas. 
Žmonės skęsta didžiausiame skurde. Rezultas: saužudy- 
bių skaičius tarp indėnų 20 kartų didesnis negu tarp baltų
jų amerikiečių, kūdikių mirtingumas tris kartus didesnis, 
vidutinis indėnų amžius yra tiktai 43 metais ir pusė, o tuo 
tarpu baltųjų žmonių net 65 metai su viršum!

Du nauji nariai įstojo Į kuo
pą, o vienas padaugino savo 
apdraudę. Raportai priimti.

Bowlininku komisijos na
rys Alfons Rye pranešė apie 
bowlininku veiklą ir jų vyki
mą Į LDS kuopų kėglio tur
nyrą į Milwaukee, Wis. Vis
kas prirengta kuo geriausiai. 
Tie mūsų vadinami jaunuo
liai labai gerai veikia sporte 
ir kuopos darbuose; jiems 
lai būna garbė, o mums se
nesniems malonumas.

Kuopos nariai nutarė pri
sidėti prie kitų draugijų ir 
surengti banketą, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio^ 
10 dieną, tuojau po LDS 21 
kuopos ir Moterų Pažangos 
klubo mitingų; likęs pelnas 
eis spaudos naudai.

Nepamirškime visi, drau
gai ir draugės,"’dalyvauti 
tame bankete!

VIETINIS
♦

Lawrence, Mass.
PRANEŠIMAS -

L. L. D. 37 kuopos susi
rinkimas įvyks birželio 16 
d. 2 vai. po pietų. Turime 
neužbaigtų reikalų. Nariai 
prašomi ateiti.

Vieta: Julian Stopyra
Post, 23 Monmouth St.

VALDYBA

W A SHINGTON AS. Kong- 
resmanas H. A. Williams 
siūlo federalinio $2.20 į va
landą algų minimumo bilių.
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PIRMAS VASARINIS SPAUDOS 
NAUDAI PIKNIKAS

Brockton, Mass.
Pikniką rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 6 kp. 

įvyks sekmadienį, birželio 17 dieną. Pradžia 1 vai. po 
pietą. Vieta: Ch. Ustupo darže, 27 Cleveland Ave. Ga
bios šeimininkės pagamins skanius valgius. Todėl iš vi
sos plačios Bostono apylinkės kuopa kviečia visus atvykti į 
šį mūsą pirmutinį vasarinį spaudos naudai pikniką.

RENGIMO KOMISIJA
(23-24)

Los Angeles, Cal.
PIKNIKAS

Pažangiečių piknikas įvy
ko geg. 20 d. Charles Visgai- 
člo gražioje rezidencijoje 
Studio City, Calif. Buvo sėk
mingas ir malonus. Buvo 
svečių ir iš kitą Kalifornijos 
miestų, San Francisco, San 
Diego, Yucaipos ir maloni 
viešnia net iš Vilniaus. Prie 
to, malonu buvo matyti, kad 
čia publikos tarpe radosi ne
maža dalis jaunesnės kar
tos žmonių ir darbščių žmo
nių. Pav., vaišių bei pietą 
laiku dailios jaunos moterys 
sklandžiai judriai darbavosi 
su patarnavimais svečiams 
ir t. t.

Pasirodo, kad Los Angelio 
pažangiečiams reikėti] pasi
stengti suruošti pramogas 
bei pobūvius dažniau, nes pas 
juos yra gerų jėgą su patar
navimu bei darbu. Tik rei
kalinga vadovybė ir pasirū
pinimas su pakvietimais.

susitikti daug kitą mielą pa
žįstamų. Ankščiau Los An
geles mieste esu gyvenusi, 
todėl kažkaip pietinės Kali
fornijos pažįstamieji yra vi
sada artimi ir mieli.

L-M A

VIEŠNIA IS VILNIAUS

Geg. 13 d. pas veiklius 
Walterį ir žmoną Joseflną 
Dorinus, San Diego, Calif., 
atvyko iš Lietuvos paviešėti 
Amerikoje Dorlnienės sesu
tė Joana Imbrasienė. ši 
maloni viešnia gavo progą 
sueiti J pažintį su daug 
lietuvių šioje gražioje suei
goje bei piknike. Viešnia 
Joana žada paviešėti Ameri
koje kelis mėnesius. Ji 
žadėjo aplankyti San Pran
cišką, Chicagą, gal ir Kana
dą ir kitur.

Linkiu maloniai viešniai 
Joanai malonios viešnagės 
pasižvalgyti po Ameriką ir 
išsigyti daug gražių įspūdžių.

Hartford, Conn.
Gegužės 20 d. įvyko Lais

vės choro pavasarinis pa
rengimas, koncertas su pie
tumis. Svečią turėjome 
daug. Matėsi ir iš kitą 
miestą ir valstiją.

Choras, W. Hollis vadovy
bėje ir L. Holleran akompo- 
nuojant, atliko programą. 
Jis sudainavo keletą daine- 
lią iš Juozapalčio muzikos. 
Elena ir Wilma padainavo 
duetą. Jauna dainininkė B. 
Žalt su gražiai išlavintu bal
su padainavo dvi dainas an
gliškai žavingai. Linkime 
jai pasiekti pirmaeile solis
te.

Mokytoja sudainavo spe
cialiai savo anukui dainelę, 
taipgi kitą dainelę. Mišrus 
choras sudainavo angliškai 
ir lietuviškai. Elena Bra
zauskienė solo “Brisk į So- 
rentą”.

Antrą programos dalį iš
pildė svečiai iš New Yorko. 
Mildred . Stensler akompo- 
nuojant Viktoras Beckeris, 
kaip visada, labai gražiai 
balsą išleidžia. O tie jo 
paukšteliai tikrai prisiminė 
tėvynę Lietuvą. Jis sudai
navo tris dainas. Mūsą lak
štingalėlė Nellie Ventlenė 
puikiai padainavo solo. Nel
lie ir Viktoras gražiai pa
dainavo duetą.

Laisvės choras dėkingas 
visiems, taip pat Povilui

Ventai už gražią kalbą. Visi 
pasigedome mirusios Lilijos 
Kavaliauskaitės.

Onutė šilkienė puikiai pir
mininkavo, taipgi gėlėmis 
apdovanojo. Pietūs buvo 
skanūs. Daug dirbo M. Bar
nett, C. Miller, L. Butkevi
čienė, Helen Carlson ir V. 
Kazlau. Didelis joms dė
kui ir vyrams: Tony, 
Charles ir Joe.

Mitinge V. Kazlau dėkojo 
visiems už bendrą talką. V. 
Kazlau, kiek gali, visada pri
sideda darbu ir auka. Ji la
bai gero būdo, suvisais gra
žiai sugyvena. Ji per metą 
metus buvo korespondentė ir 
choro valdyboje, taipgi Mo
terą klubui pirmininkavo, 
pirmiau daug mezginių 
megzdavo vakarais nuo karo 
nukentėjusiems. Jos vyro 
širdis sušlubavo, tai nebe
gali su mumis dalyvauti. 
Bet duktė pagelbsti mamai, 
nuveža kur tik kada reikia. 
Choras dėkingas joms už 
visas pastangas.

Ačiū tiems, kurie nors ir 
nedalyvaudami pasimokėjo 
už biletus: Wandai ir Ross, 
Amiliai ir Walterui, ir sve
čiui už $10. Tai vis chorui 
finansinė parama.

Noriu priminti, kad Lais
vės choras yra pakviestas į 
Worcesterį dainuoti liepos 1 
d. Piknikas bus Olympia 
parke. Norintieji važiuoti Į 
pikniką prašomi. Prisimin
sime senus, džiaugsmingus 
laikus. Olympia parkas - 
kaip kokia pasaka. Muzikas 
Balevičius jame yra daug 
dainą sukūręs. Tos pušaitės 
tokios gražios ir ežeras ma
lonus. Vėliau bus pranešta, 
kiek kelionė kainuos.

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau senyvo žmogaus, 

kuris galėtą pas mane gy
venti ir padėti man su namą 
ruoša. Aš turiu silpnas ko
jas, greitai vaikščioti nega
liu. Su išlygomis susitaiky
sime. Rašykite šiuo adresu: 

Mrs. M. Sarpalus 
611 No. Parkhill 

West Frankfort, Ill. 62896

Kearny, N. J

Mirus
Mirus

Barborai Kushlienei
Lilijai Kavaliauskaitei

VYKSTA LIETUVON

Ilgametė darbuotoja ir 
stambi spaudos vajininkė 
Onelė [Bernotienė ir antra 
gera spaudos rėmėja Anta
nina Marcinkienė, abilosan- 
geliškės, birželio pradžioje 
vyksta paviešėti mieloje 
Lietuvoje. Anelė ir Antani
na jau antru kartu pasigėrės 
Lietuvos grožiu. O va, sve
tinga ir darbšti Petronė 
Richardienė pirmu kartu 
ruošiasi aplankyti Lietuvą. 
Petronė yra ilgametė Yu
caipos gyventoja. Ji žada 
vykti rugpiūčlo mėn.

Beje, girdėjosi, kad ir 
daugiau iš pietinės Kalifor
nijos žada šią vasarą ap
lankyti Lietuvą.

Nuoširdžiai linkiu visom 
turistėm bei turistam p ui- 
klausios viešnagės gražioje 
Lietuvoje ir laimingos ke
lionės bei labai gero vėjo.

šiame piknike malonu 
buvo pasimatyti su ilgame
čiais bičiuliais, draugais 
Mykolu ir Onute Pūkiais, 
Jurgiu ir Onute Bernotais, 
Adelia Zix, Elizabeth Kel- 
ballene (Cable), Visgalčiu, 
kurio puikioje sodyboje Įvy
ko pobūvis. O va ilgametė 
Los Angelio apylinkės gy
ventoja ir gausi spaudos rė
mėja Anna Levanienė su savo 
šauniu sūnumi Leo, chemi
jos mokslų daktaru... Teko

. Antanas 
Reiškiame 
gams.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kushlis mirė 1968 mėty gegužės 13 dieną, 
giliausią užuojautą jo artimiesiems ir drau-

VELIONIO DRAUGAI

Liūdnas prisiminimas

Mirė mūsą sesutė, Petro švogerka, Mary Valont, kuri 
gyveno 522 N. Cary St. Jos pagarbai ir atminimui auko
jame “Laisvės” palaikymui $10.

ONA ir PETRAS CHESNUT,
40 Ridge St., Brockton, Mass.

Liūdnas Prisiminimas
1969 m. liepos 16 d. mirė mano gyvenimo mylimas 

draugas Augustas Kazlauskas. Jau sueis ketveri metai 
kaip jo nebėra gyvąją tarpe. Per daugiau kaip 39 metus 
mudu turėjome linksmą ir laimingą gyvenimą. Velionis 
buvo labai nuoširdus ne vien man, bet ir visiems geros 
valios žmonėms.

Aš giliai Įvertinu atsiminimą apie ji, gerbsiu jį ir lan
kysiu jo kapą kol gyva būsiu, kol širdis plaks mano krū
tinėje.

MARY (KAZLAUSKIENE) SAMETIS

Ji buvo mano tetas. Reiškiausiu giliausią užuojautą jos 
artimiesiems ir draugams šioje liūdesio valandoje.

WILHELMINA BLUVAS 
Kearny, N. J.

KEARNY, N. J.

Mirus

Barborai Kushlienei
(Mirė 1973 m. balandžio 30 d.)

Reiškiame giliausią užuojautą jos broliui Petrui Bluvas, 
brolio dukroms, taipgi visiems giminėms ir draugams:

G. Stasiukaitis
O. Jamison
P. ir J. Raymond 

Lupševičius 
Lupševičienė 
Pociūnas 
Ostapuk 
Bajorienė

G. Kairis

A

A.

C. Kairienė
J. Kirslis
F. Shimkienė
No Josmantienė
West Hudson Labor Lyceum
Clara Mitchell
W. Bluvas
Stanley Mitchell
Thomas Leahy

MIRUS

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiu giliausią užuojautą visoms Lilljos sesutėms ir ją 
šeimoms, ir kartu visiems Lilijos draugams. Gaila nete
kus nuoširdžios bendradarbės.

MOTIEJUS KLIMAS 
East Brunswick, N. J.

Baltimore, Md
Mirus

d-gei Lillian Kavaliauskaitei, gili užuojauta jos seserims 
Margaret Cowl, Agnei Jurevyčienel, Elenai Kudirkienei, ir 
jų šeimą nariams. Taipogi “Laisvės” personalui, jos 
artimiems draugams ir draugėms.

Jos nuoširdaus darbe mes irgi žymiai pasigęsime:

J. J. Staniai
J. Kasparavyčia
P. Paserskis!
P. Kupris

J. S. Deltuva
E. Antanaitienė
L. M, Antanaičiai
O. Kučiauskaitė
J. F. Deltuvai

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Mes reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms Marga

ret Cowl, Agnes Jurevičienei ir Helen Kudirkienei, ir 
taipgi visiems artimiesiems ir draugams.

PETRONĖ ŽUKAUSKIENĖ
WILFRED ir ELE AN BOND 

Westwood, Mass.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei, mano geriausiai, brangiai 
draugei.

Reiškiu giliausią užuojautą jos sesutėms ir giminėms 
Jungtinėse Valstijose ir Lietuvoje.

CONNIE MILLER
Hartford, Conn.

HARTFORD, CONN.

Mirus

1973 m. gegužės 12 d.

Lilijai Kavaliauskaitei

Mes reiškiame giliausią užuojautą jos seserims ir 
visiems jos artimiesiems bei draugams.

A. ir P. GASPER
VALGA MORREN ir šeima

Grand Rapids, Mich.
RUTH BELL ir šeima

Monroe, N. Y.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei

Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms, giminėms 
ir artimiems draugams.

J. ir J. Jordans 
Three Bridges, N. J.

BINGHAMTON, N. Y.

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiame giliausia užuojauta jos sesutėms Margaret 

Cowl, Agnes Jurevičienei ir Helenai Kudirkienei bei jų 
šeimoms ir visiems kitiems artimiesiems bei draugams.

S. Vaineikis
A. Pagiegala
H. Pagiegala
J. Kireilis
A. Kireilis

M. Lynn
J. Lynn
O. Wellus
F. Ewanow
W. Ewanow

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei

Giliai 
ir ją 
Stabą!

užjaučiame jos sesutes - Margaret, Agnes, Helen 
šeimas, visus velionės artimuosius ir “Laisvės”

Liudas ir Petrė Kisieliai
Montreal, Canada

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei

reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms, visiems ve
liones artimiesiems ir “Laisvės” štabui, o mes giliai 
apgailestaujame neteką taurios pažangietės!

L. L. D. Montrealo Kuopa
Montreal, Canada

Mirus

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškią giliausią užuojautą “Laisvės” kolektyvui, visoms 
seserims ir kartu visiems Lilijos draugams, kuriems ji 
gerai patarnavo per daugeli metą.

SO. BOSTON, MASS.

Mirus

MARTIN URBA
Easton, Pa.

Lilijai Kavaliauskaitei
Reiškiame giliausią užuojautą jos sesutėms bei jų 

šeimoms; visiems velionės artimiesiems bei draugams.

Reiškiame didžiausią užuojautą jos sesutėms, giminėms 
bei visiems draugams Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose, 
taipgi visam “Laisvės” kolektyvui.

M. Bernett M. Raurinaitlenė E. Repšienė A. Kandraška
L. Butkevich E. Klimienė A. Starkienė J. Družienė
W. E. Brazauskas A. Žalis A. Davulis L. Plutienė
C. O. Brazauskas O. Visockienė S. pL;ingis H. Žekonienė
J. R. Cernauskas H. Carlson F. Graham J. Valinčiauskas
T. R. Skardžius W. Hollis S. Šukienė E. Freimantienė
G. O. Silks L. Holleran O. Graham K. Kazlauskienė
J. V. Kazlau P. Norvydas P. Žukauskienė H. Pukonasienė
V. J. Vasil J. Lukštas H. Bond V. Kvietkauskienė



6-tas puslapis

Maloni popietė su svečiais
iš Tarybų Lietuvos

' Birželio 3-čią dieną, sek
madienį, “Laisvės” salėje 
praleidome malonią popietę 
su svečiais iš Tarybų Lie
tuvos.

Susipažinome su Lietuvos 
TSR Aukštojo ir Specialiojo 
Vidurinio Mokslo ministru, 
profesorium - filologu Hen
riku Zabullu, kuris su “Ži
nijos* draugijos darbuoto
jais, viešėjo 14 dienų Ame
rikoje ir pakeliavo po di
džiuosius JAV miestus. 
Taip pat susipažinome su 
malonia viešnia iš Kauno, 
Berta Valtoniene, kuri at
važiavo pasisvečiuoti pas 
savo brolį, žymų pažangiųjų 
lietuvių darbuotoją ir “Lais
vės” direktorių tarybos pir
mininką, Povilą Ventą.

I pobūvį atsilankė ir ger
biamas Tarybų Sąjungos Pa
siuntinybės Washingtone, 
konsuliarinio skyriaus II-sis 
sekretorius Edmundas Juš- 
kys su žmona Aldona, sūneliu 
Gedeminu ir dukrele Egle. 
Malonu, taip pat, buvo pa
spausti ranką mūsų dažne- 
sniam svečiui, žurnalistui 
Jungtinėse Tautose Apolina
rui Sinkevičiui. Susirinko 
svečių apypilnė salė.

Henrikas Zabulis

Prie vaišių stalo, kurias 
paruošė J. Lazauskienė ir 
N. Ventienė, buvo pareikšta 
svarbių minčių aktualiais 
klausimais. Pasiklausėme 
mielojo svečio prof. H. Za
bulio įspūdžių iš kelionės 
po Amerikos miestus.

Prof. H. Zabulis atvyko į 
Ameriką gegužės 20 dieną su 
grupe - 15 profesorių iš 
įvairių mokslo įstaigų, dau
giausia aukštos technikos 
specialistų.

Californijoje svečias ap
lankė San Francisco miestą, 
kuris jam ypatingai patiko: 
pamatė ir susipažino su ten 
esančiu Berkeley universi
tetu. Los Angeles universi
tete susitiko ir porą lietuvių 
profesorių. Be to, apsilankė 
Chicago ir Illinojaus univer
sitetuose, bei New Yorko 
miesto NYU. Visur jam teko 
mielai pasidalinti mintimis 
bei nuomonėmis su moksli
ninkais ir universitetų kanc
leriais. Jis gėrėjosi bendru 
Amerikos industrijos mastu, 
miestų statyba, keliais, mo
dernia universitetų statyba.

Prof. H. Zabuliui buvo 
miela susitikti su pažangiai
siais lietuviais vilniečiais 
Chicagoje ir su laisvlečials - 
New Yorke. Aišku, kad už
sienyje aplinka tarp lietuvių 
visuomet sujaudina. Jis čia 
surado dalį Lietuvos jausmų 
ir lietuvio širdį. Jam ma
lonu buvo sutikti “Vilnies” 
redaktorių J. Jokubką ir 
“Laisvės*’ redaktorius A.
Bimbą ir J. Gašlūną, su ku
riais jam teko užmegsti pa- 
.žintį dar Lietuvoje.

Svečias ' kalbėjo apie 
mokslo pažangą Tarybų Lie
tuvoje ir ateities planus net 
iki 1990 metų. Baigdamas 
savo kalbą, perdavė linkėji
mus nuo Lietuvos liaudies ir 
vyriausybės pareigūnų.

Mieloji viešnia Berta Vai- 
tonienė, dar tik kelios dienos 
Amerikoje. Dar nesuspėjo, 
taip sakant, apsidairyti, bet 
jau teko jai pamatyti buvu
sius “Laisvės” namus Wil- 
liamsburge ir Richmond 
Hill. Taip pat aplankė ir 
dabartinę “Laisvės” būsti
nę. Žada pabūti ilgiau, pa
važinėti po New Yorko apy
linkes ir po kitus miestus.

Tos dienos vakarąprof. H. 
Zabulis išskrido lėktuvu j 
Lietuvą, šia proga atvykęs i 
išleistuves Edmundas Juš- 
kys, taip pat pakalbėjo j su
sirinkusius apie svečių apsi
lankymus iš Lietuvos.

Apart tarybinių svečių, 
pakviesta kalbėti “Laisvės’ 
redaktorius Antanas Bimba, 
“Vienybės” redaktorius Jo
nas Valaitis ir Amelia Juš
kevičienė iš Stamford, 
Conn., kuri pasveikinus ger
biamą svečią prof. H. Zabu- 
lį, įteikė jam dovanėlę nuo 
ten susirinkusiųjų svečių, 
prisiminimui.

Programą paįvairino dai
nos. Solo padainavo Vikto
ras Bekeris ir Nellie Ven
tienė. Kadangi buvo keletas 
aidiečių, tad ir jie sudainavo 
vieną dainą. Pianu akompa
navo Mildred Stensler. Tu
rėjome ir malonią staigme
ną! Jauniausias svetys, Ge- 
deminas Juškutis gražiai 
mums padeklamavo eilėraš- 
U-

Programą sklandžiai pra
vedė Povilas Venta. Stalus 
puošė J, Lazauskienės gėlės, 
o didelę dalį maisto pado
vanojo Vytautas Beleckas, 
pagerbimui savo jaunų die
nų draugo - prof. Henriko 
Zabulio. Prie bilietų dirbo 
Adelė Rainienė, o prie kitų 
darbų - Jurgis Bernotą ir 
Povilas Venta.

Malonu buvo pabendrauti 
su mielaisiais svečiais iš 
tėvynės. Laukiame ir tiki
mės vis daugiau ir daugiau 
tėvynainių atsilankant, o mes 
visuomet juos mielai pasi
tiksime.

PROFESORIUS
HENRIKAS ZABULIS

Profesorius Henrikas Za-
bulis dar jaunas, bet jau 
aukštai prasisiekęs moks
lininkas, švietimo darbuoto
jas, filologas ir filologijos 
mokslų kandidatas.

je, Akmenės rajone. Var
gingas gyvenimas privertė jų 
šeimą keltis į Klaipėdą, kur 
Berta baigė pradžios moky
klą. Klaipėdoje Berta dirbo

Hartfordietės susitinka su viešnia iš Lietuvos. Iš kairės 
į dešinę: L. Butkevičienė, Ona Žemgulys, Berta Vaitonie
nė, Helena Bražauskienė ir Ona Brazauskienė.

Jis gimė Virkščiuose,Uk- 
mergės rajone. Baigė Uk
mergės mokytojų seminari
ją ir Vilniaus V. Kapsuko
universitetą (klasikinės fi
lologijos specialybę). Nuo 
1952 metų dėsto lotynų ir 
graikų kalbas Vilniaus Pe
dagoginiame Institute ir Vil
niaus V. Kapsuko universi
tete. 1967 met. tapo išrink
tas Lietuvos Aukščiausiosios 
tas Lietuvos Aukščiausio
sios Tarybos deputatu.

Prof. H. Zabulis yra pa
rašęs mokslinių straipsnių 
iš klasikinės filologijos ir 
aukštojo mokslo istorijos 
klausimais. Paskutiniu lai
ku jis išvertė iš graikų kal
bos veikalą “Hipolitas* , ku
ris artimiausiomis savai
tėmis pasirodys Lietuvoje.

Žmona, Laimutė Zabulie- 
nė, 1957 metais baigė Vil
niaus V. Kapsuko universi
tetą ir dabar dėsto ten an
glų kalbą. Lankėsi Anglijo
je, kur pagilino anglų kalbos 
žinojirrią.

Henrikas ir Laimutė Za- 
buliai augina dvi dukreles. 
Jaunoji aštuonių metukų, o 
vyresnioji - vienuolikos. 
Abi mokosi Salomėjos Nė
ries vidurinėje mokykloje.

Malonu buvo pasikalbėti su 
profesorium Henriku Zabu
liu. šiandien jis jau Vilniu
je, be abejo, dalinasi savo 
patirtais įspūdžiais su sa
vaisiais ir draugais. Linki
me jam geriausių sėkmių 
tolimesniuose darbuose.

BERTA VAITONIENĖ

Povilo Ventos sesutė Ber
ta Vaitonienė labai malo
naus būdo ir draugiška. Vie
šint pas brolį, ji turės pro
gos ilgiau pabuvoti Ameri
koje ir susipažinti su pačiu 
darbininko gyvenimu.

Berta Vaitonienė gimė 
darbininkų šeimoje Papilė-

LAISVĖ
“Gulbės” tekstilės fabrike, 
pakol 1939 metais į Klaipėdą 
įsiveržė naciai. Susidėjus 
nepalankiom gyvenimo są
lygom, Berta persikėlė į 
Kauną. Ten ji vėl dirbo 
tekstiles fabrike “Gamyba”, 
iki vėl naciai užėmė Kauno 
miestą. Tuomet Berta pasi
traukė iš darbo, ir tik ta
rybiniais laikais ji vėl pra
dėjo dirbti tekstilės fabrike 
“Drobė”.

Minėtuose tekstilės fabri
kuose Berta Vaitonienė nu
sipelnė didelės pagarbos už 
darbo našumą, ir tapo apdo
vanota garbės raštais bei 
Lenino medaliu. Už sėkmin
gą planų įvykdymą jai buvo 
įteiktas Raudonosios Vėlia
vos ordinas. 1958 metais 
Berta buvo išrinkta į Aukš
čiausiąją Tarybą ir kelis 
metus buvo Kauno miesto 
deputate.

Mūsų Povilas Venta gali 
didžiuotis turėdamas tokią 
sesutę, kaip Berta Vaitonie
nė. Linkime mielajai vieš
niai linksmos ir laimingos 
viešnagės Amerikoje.

H. FEIFERIENE 
“L.’’ korespondentė

PASTABA
Visos nuotraukos Arthu- 

ro Petrikos.

Gražiai 
sveiksta

Jau visi mūsų skaitytojai 
žinote, kad mūsų senas vei
kėjas, Lietuvių Namo Korpo
racijos prezidentas, ir Spau
dos Bendrovės direktorių ta
rybos narys Walteris Keršu- 
lis buvo pasidavęs operaci
jai. Jam tapo nuimta nuo 
kairės akies katarakta. At
rodo, kad operacija bus labai 
puikiai pavykusi. Walteris 
jau paleistas iš ligoninės ir 
gražiai sveiksta.

Walteriui operacija pada
ryta Manhattane ant 14-tos 
gatvės ir 2-ros avenue nau
jutėlėje’ligoninėje New York 
Eye and Ear Infirmary. Li
goninė atidaryta tik prieš 
trejetą metų. Pastatas labai 
įspūdingas, ir viduje kamba
riai erdvūs, šviesūs, švaru
tėliai. Walteris sako, kad 
ligoniais rūpinimasis irgi 
labai gerai.

Mūsų nuoširdžiausi lin
kėjimai šiam mielam drau
gui kuo greičiausia pilnai su- 
sveikti.

B. 

Apleido mūsų 
miestą

Niujorkietė Mary Babars- 
kienė, “Laisvės” skaitytoja 
išvyko į Pennsylvanijos val
stiją pastoviam apsigyveni
mui ir per Nataliją lešman- 
tienė paaukojo savo laikraš
čiui $10. Didelis, širdingas 
ačiū abiem s - Mary ir Nata
lijai. Pirmajai už laikraš
čiui paramą, o antrajai už 
pranešimą apie jos išvyki
mą.

■
Pietūs po Žaliais 
medžiais

LLD 185 kuopa ruošia pui
kiausius pietus gražiame 
Forest Parke birželio 10 d. 
Pietūs bus išduoti 1 vai. 
Žymios šeimininkės Elena 
Siaurienė ir Marcelin šukai- 
tienė paruoš pietus, kad visi 
gerėsitės.

Kviečiame iš visos New 
Yorko apylinkės lietuvius 
atsilankyti. Auka $3.

Jei tą dieną lytų, tai pietūs 
atsibūtų tuo pačiu laiku Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avenue, Ozone Park, N. Y. 
(Įėjimas iš 102 gatvės).

LLD 185 kp. sekr.
J. GRYBAS

įžymus svečias LLD 
185 kp. parengime!

Vėl turėsime progą susi
tikti su svečiu iš mūsų gim
tojo krašto Lietuvių Litera
tūros Draugijos 185 kp. pa
rengime Forest Parke šį 
sekmadienį. Sužinota, kad 
šiuo tarpu Jungtinėse Valsti
jose lankosi Henrikas Juš
kevičius, visos Tarybų Są
jungos televizijos ir radijo 
komiteto pirmininko pava
duotojas. Yra pakviestas 
dalyvauti šiame parengime.

Nepraleiskime progos su 
šiuo žymiu tautiečiu susitikti 
ir susipažinti.

RE P.

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Per pastaruosius 15 metų 

baltųjų skaičius mieste su
mažėjo. Daugelis baltųjų 
Išsikelia į priemiesčius ir 
kitus miestus bei valstijas. 
Nemaža newyorkiečių išsi
kelia gyventi į Floridą ir 
Kaliforniją. Tarp 1966 ir 
1971 metų baltųjų gyventojų 
sumažėjo 100,000.

Queense gyvenusi 16 metų 
Ann Marie Paixao nustumta 
nuo 6 aukštų namo stogo ir 
užmušta. Ji turėjo liudyti 
kidnapinimo biloje.' Ji matė, 
kaip kontraktorius Gerald 
Lazar buvo kidnapintas.

•
Septyni ginkluoti plėšikai 

nakties laiku buvo įsibriovęį 
vieną restoraną. Kadangi 
sargas negalėjo atidaryti 
saugiosios šėpos, tai buvo 
smarkiai sumuštas. Plėši
kai mažai tepelnė.

FBI agentai, įsiveržę į 
teroristų Žydų Gynybos Są
jungos raštinę, pasigrobė 
narių sąrašus, finansinius 
sąrašus ir kitus dokumentus.

•
Afrikiečių kilmės ameri

kiečiai gegužės 26 d. minėjo 
Afrikos išsilaisvinimo die
ną.

•
Birželio 3 d. Komunistų 

partija turėjo masinį susi
rinkimą Hotel Diplomat. 
Kalbėjo generalinis sekre
torius Gus Hall Watergate 
skandalo klausimu.

•
Birželio 9 d. bus Puerto 

Rico solidarumo celebraci
ja, kurioje dalyvaus puer- 
torikiečių organizacijos.

•
Planuojama pagrąžinti 

Union Square parkutį. T am 
tikslui paskirta $20,000.

•
Major Lindsay siūlo pra

vesti reformas miesto 
transportacljoje ir grąžinti 
25 c. ferą. Jis nori gauti 
transportacijai $500 milijo
nų į metus iš federalinės 
ir valstijos valdžios.

RE P.

Susirgęs
Trečiadienį per telefoną 

kalbėjausi su Jonu Barkum. 
Jis sakosi esąs ištiktas leng
vo paralyžiaus, sunkiai be
galįs pavaikščioti. Būtų ge
rai, kad Joną Williamsburge 
gyvenantieji draugai laikas 
nuo laiko aplankytų. Jo ad
resas: 293 Hooper St., Apt. 
34.

Linkime Jonui susveiktl.

Žuvo 18 jūreivių
Laivui “Sea Witch” susi

dūrus su Belgijos tankeriu 
po Verrazano tiltu, žuvo 18 
jūreivių, išsigelbėjo 63.

Tanko nafta išsiliejusi pa
siekė net Coney Islando 
krantus.

Visa tai teikia džiaugsmą
Ilgai lauktas filmų “festi

valis”, atsibuvęs gegužės 20 
dieną, praėjo. Gerbiamas 
Stebėtojas nors trumpai, bet 
nuodugniai jį apibudino. 
Taigi norėčiau ir aš tarti 
keletą žodžių apie savo fil
mus, - jų ydas, dėl kurių, 
pasibaigus programai, buvau 
kritikuojamas. Reikia pasa
kyti, kad aš to tikėjaus, nes 
aš pats dėl tų ydų buvau ne
patenkintas.

- Jeigu šitaip, tai kam taip 
filmavai ir redagavai, jei ži
nojai, kad tuom būsi nepa
tenkintas? - gerbiamas 
skaitytojas paklaus.

Manau, pirmiausia mane 
“pakreipė” prie to nepasi
tenkinimas kino teatru. Vi
suomet jausdavau “skriau
dą”. Man atrodė, kad kuo 
vaizdas įdomesnis, tuo jie jį 
trumpiau rodo, tik sušvito ir 
vėl dingsta. Filmuojant ta 
mintis • vis mane sekiojo. 
Todėl desėtkas, kitas sekun
džių nejučiomis “praslyz- 
davo”. Antras dalykas, tai 
filmų netaupiau. Man atrodė 
kad turiu jų perdaug. Labai 
nepatogu būtų jas tuščias 
vežtis atgal. O Vilniuje 
taip viskas malonu, gražu ir 
įdomu, kaip gi filmus nesu
naudoti, tiesiog gėdai Na, o 
redaguojant, kaip čia duosi 
valia žirklėms. Čia viskas 
man užtikrindavo, kad čia 
viskas “gerai”. Ir kaip 
nors būdamas nepatenkintas, 
su tuo blogiu “apsipratau”, 
ir kritiško© mintys nurimo.

Mano laimei, NE VISI fil
mai taip “perkrauti”. Kiti, 
apie 2,200 pėdų, kurie dar 
nebuvo demonstruoti, įSEJO 
GERIAU, negu Vilniuje sukti. 
Juose nėra, arba labai mažai 
yra (Kaunas) nežymių pakar
tojimų, nes dabar jau ir fil
mus taupiau. Trumpesni, 
apie 10 see. titulai, Vilniaus 
filmo titulai, kurių buvo gal 
ir nėr daug, buvo per ilgi, 
apie 20 sek. Dariau ilgus 
todėl, kad, mano nuomone, 
kai kuriuose yra šiektiek 
meninio grožio. Dabar juos 
per pus sutrumpinau. Kiti 
turėjo net “rezignuoti”! O 
tas gi šiais laikais taipgi 
madoje. . . . Taigi, ir 
mano “ballot’as” eina su 
draugais kritikais. Extry- 
mlnis nukrypimas į vieną ar

Mūsų mielam ir gerbia
mam Stebėtojui norėčiau tiek 
pasakyti. Norėčiau, kad 
kitą pusę, vis viena blo
gai! . . .

Tamsta pamatytum, mano 
filmo apie Žirmūnus - Anta
kalni,, Lazdynus, Kauną, ku- 
rie pasipuošę elegantiškais,’ 
modernaus lietuviško meno, 
pasakiško grožio apartment- 
namiais bei super-m ar ke
tais. Apie Maskvą, su jos 
plačiomis, pilnomis žmonių 
Ir mašinų gatvėmis. Apie

Penktadienis, Birželio (June) 8, 1973
■

Pramogą Kalendorius
LIEPOS 1 D.

Worcesteryj, Olympia 
Parke, įvyks spaudos pikni
kas, 12 vai. diena. Rengia 
LLD apskritis ir Naujosios 
Anglijos Moterų Sąryšis. 
Bus duodami pietūs. Taipgi 
bus meninė programa.

RUGPJŪČIO 19 D.

“Laisvės’’ direktoriai 
ruošia pikniką Forest Park, 
Woodhaven, N. Y. Bus pie-* 
tūs. Jeigu tą dieną lyti;, tai 
pietus įvyks Laisvės salėje. 
Pradžia 12 vai. dieną.

Maskvą, su jos plačiomis, 
pilnomis žmonių ir mašinų 
gatvėmis, šviesiai auksinės 
spalvos lapijoje skendi. Čia 
pasidairęs, jautiesi tarsi 
fantazijos “Rojuje” ėsąs, 
kurio grožį aš nesugebu ap
sakyti!

Apie istorinius Trakus su 
gražiais ežerais ir didinga 
pilimi. Su šitų filmų paįvai
rinimais, kaip tai - Įvairumų 
Žurnalėlis, Vingio parkas, 
Lenkijos žemės ūkio mašinų 
paroda, ir Lietuvos pilkal
niai ir upės.

Tamstą užtikrinu, kad čia 
ir titulai yra trumpi (10 
see.), ir nuobodžių pasikar
tojimų nėra. Tai įsibrovė 
tiktai Vilniaus f Urnoje, ir ta 
klaida jau pataisyta.

Kas liečia filmininką, tai 
tokią nesėkmę galima skai
tyti lengva “nuodėme”. 
Esu patenkintas, ir dar kaip! 
Juk ir gerb. kritikaFpri- 
pažino, kad FOTOGRAFIJA 
GERA! .... Tai ir taš
kas! Redagavimą galima 
nors ir kasdieną savaip tai
syti, o filmuoti tik vieną, be 
pataisymo, kartą. O, be to, 
nevien tik kritikos buvo, ap
turėjau ir šiltų komplimentų. 
Gal ir jiems smarki filmo 
eisme įkyrėjus. Taigi, už 
kompolimentus ir kritikas 
ačiū visiems. Visa tai teikia 
man džiaugsmą....................

PS: Gerbiamas Stebėtojas 
pakėlė mintį aplankyti ir ki
tas lietuvių kolonijas. Pri
tariu ir sutinku su tuo. Rei
kalui esant, “show’as” gali
ma būtų tęsti porą valandų. 
Pelno iš to nedarau. Jeigu 
pajamų liktų, jos turėtų būti 
paskirtos lietuviškai spaudai 
paremti. Tik susidarytųkė- 
blumų su transportacija, ka
dangi aš mašinos neturiu.

JONAS MIKAILA

WASHINGTONAS. Senato
rius Fulbright persergsti, 
kad Vidurio Rytuose gali 
kilti karas dėl naftos kon
trolės. Jungtinės Valstijos 
gali sudaryti “militarinę 
akciją’ aliejaus kompanijų 
interesų apsaugai. •

To Lillian
Sadness fell on my day 
Thinking of Lillian - 
Death has taken her away. . .

So many years left to live.
So much work yet to be done, 
But she is gone. . .

I do not want to think 
About her death,
Her life I think about -

She is gone
But in our hearts and minds 
She lives on and on. . . .

ILSĘ




