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krislai iškilmingai pažymėtas Vilniaus jubiliejus
Dean kaltina ir Nixona

a

Apie K. Vidiką- Taurą 
Taikos laimėjimas 
Ne iš dievo malonės 
Stoka finansų

- J. GASIUNAS -
Senatiniame Watergate 

skandalo tyrinėjime buvęs 
Nixono advokatas Dean visą 
mielą sąvaitę prakaitavo, 
liudydamas prieš Nixonąir 
kitus buvusius jo pareigū
nus.

Dean prisipažino asme
niškai dalyvavęs Watergate 
suokalbyje, bet kartu jis 
Įtraukė ir Nixono vardą. 
Dean aiškino, kad Nixonas 
žinojęs apie Watergate 
suokalbininkus jau prieš 8 
mėnesius ir bandęs kaip 
nors visą skandalą nuo pu
blikos paslėpti. Bet kai jis 
pilnai viešumon iškilo, tai 
Nixonas išsireiškęs apie 
bausmių nukentėjusiems 
dovanojimą.

I skandalą įsiklampoju- 
sių skaičius auga. Tyrinė
jimai ir teismai tęsis ilgą 
laiką.

Žurnale “Kultūros Ba
rai” (balandžio mėn, lai
doje) Bronius Raguotis iš
samiai apibudina buvusio 
ilgamečio “Laisvės” re
daktoriaus K. Vidlko-Tau- 
ro gyvenimą ir kūrybą. B. 
Raguotis savo raštą baigia 
sekamais žodžiais:

“Talentingas JAV lietu
vių publicistas ir vertėjas 
K, Vidikas-Tauras nusi
pelnė, kad apie ji plačiau 
būtų žinoma ir jo gimtinėje. 
Leidžiant JAV lietuvių pu
blicistų raštų rinkinius, 
deramą vietą turėtų užimti 
ir K. Vidiko-Tauro kuri
niai, kaip mūsų kultūrinės 
ir visuomeninės minties 
istorijos šaltinis”.

Sis ilgametis publicis
tas, redaktorius ir mark
sistinių raštų vertėjas tik
rai užsipelnė pagarbos už 
jo didžiulius nuopelnus 
marksistiniam ir abelnai 
visuomeniniam judėjimui.

Svarbiausias Brežnevo 
ir Nixono susitarimas-žy
miai sumažinti branduoli
nio karo pavojų, kuris nuo
lat graso sunaikinti visą 
pasaulio civilizaciją.

Pasirašyta sutartis įga
lioja Tarybų Sąjungą ir 
Jungtines Valstijas daryti 
viską galimą, kad būtų ga
lutinai kitais metais susi
tarta limituoti strateginius 
užpuolimo ginklus.

Brežnevas ir Nixonas 
pasižadėjo nepradėti b r an- 
duollnio karo. Tai didžiulis 
pasaulinės taikos laimėji
mas. M •

Pagarsėjęs John D. 
Rockefelleris (miręs 1937 
m.) kadaise Chicagos uni
versiteto studentams pasa
kė: “Gerasis viešpats davė 
man pinigus”, todėl jis gali 
ir universitetui paaukoti.

Iš dievo malonės Rocke
felleris ir kiti milijonie
riai, aišku, nei cento nėra

Visą savaitę 
tęsėsi šventiniai 
renginiai

Vilnius (kablegrama). 
Birželio pabaigoje visą sa
vaitę Tarybų Lietuvos so
stinėje vyko svarbiausi 
šventiniai renginiai, skirti 
Vilniaus įkūrimo 650 me
tinėms atžymėti.

Istorijos ir Etnografijos 
muziejuje atidaryta paro
da, vaizduojanti Vilniaus 
ir visos Lietuvos pastarųjų 
metų darbus ir kūrybinius 
užmojus. Dailės Parodų 
rūmuose veikia jubiliejinė 

‘’respublikinė dailės-paroda.
Grafikos ir tapybos dar
buose plačiai atsispindi 
Vilniaus motyvai, sena-
miesčio architechtūriniu <

ansamblių grožis.
Birželio 28 d. Gedimino 

aikštėje iškilmingai ati
dengtas paminklinis ak-

Nusižudė buvęs 
karo belaisvis

ABEL KAVANAUGH
Commerce City, Colo. 

Buvęs karo belaisvis Ka
vanaugh, nepanešdamas 
jam primesto kaltinimo, 
būk jis priešui tarnavo, nu
sižudė.

Belaisvėje būdamas jis 
griežtai pasmerkė Vietna
mo karą. Dabar jo žmona 
Sandra sako: “Siaurės 
Vietnamas išlaikė jį gyvą 
penketą metų, o dabar jo 
paties šalis jį nužudė”.

Jam nusižudžius Penta
gonas paskelbė, kad jis ir 
kiti tokie nėra prasižengę.

gavę. Visiems juk žinoma, 
kad jie susikrovė milijonus 
ir bilijonus dolerių iš darbo 
žmonių apiplėšimo, ne
svietiškųjų išnaudojimo.

•
Stebėtinai smarkiai ple

čiasi vėžio ligos. Per pas
taruosius 22 metus jos pa
didėjo daugiau kaip 5 pro
centais. Taipgi didėja šir
dies ir kitos panašios ligos.

Dedamos pastangos šias 
ligas sulaikyti neduoda 
gerų pasekmių, kadangi 
tam svarbiam darbui 
trūksta finansų. O milijo
nieriai ir bilijonieriai fi
nansus laiko savo kietoje 
kontrolėje.

Vilniečiai iškilmingai mini savo miesto 650 metinį jubiliejųo

muo, kuriame išgraviruo
tas Vilniaus miesto pavadi
nimas ir datos: 1323-1973.

įspūdingiausi buvo šios 
dienos renginiai. Vidur
dienį įvyko iškilmingas ce
remonialas Lenino aikštė
je. Vilniečiai padėjo gėlių 
prie paminklo didžiajam 
darbo žmonių vadui, sūku
rio vardu glaudžiai susijęs 
Vilniaus grąžinimas Lietu
vai, mūsų sostines spartus 
atstatymas ir nepaprastas 
suklestėjimas pokario me
tais.

Tūkstančiai Vilniaus vi
suomenės atstovų vakare 
susirinko į Sporto rūmus, 
kur įvyko iškilmingas ju
biliejinis posėdis. Lietu
vos Kompartijos Centro 
komiteto pirmasis sekre
torius Antanas Sniečkus 
pasakė didelę kalbą. Jis 
iškilmingai prisegė prie 
Vilniaus miesto vėliavos 
Lenino ordiną, kuriuo Ta
rybų Lietuvos sostinė buvo 
apdovanota už ekonomikos, 
mokslo ir kultūros laimė
jimus.

Per metus maistas 
pakilo 38 proc.

Washingtonas. Agrikul
tūros departamentas skel
bia, kad birželio mėn. far- 
merių produktų kainos pa
kilo 6%. Per pereitus 12 
mėnesių maisto kainos pa
kilo 38%.

Supermarketai šiuo metu 
daro didžiausius pelnus. 
Kai kur jaučiamas mėsos 
trukumas. Ten maisto kai
nos dar labiau pakyla, vi
sai nepaisant maisto kainų 
įšaldymo.

Daktarų streikas
Jeruzalė. Daugiau kaip 

6,000 Izraelio daktarų 
streikuoja jau antras mė
nuo. Jie reikalauja ligo
ninėse ir klinikuose re
formų.

Daugiau kaip 1,000 ligo
ninių ir klinikų streikas 
paliečia.

NA UJIENOS IŠ LIETUVOS
NAUJOVIŠKI 
VEŽIMĖLIAI 
MAŽYLIAMS

KAUNAS. “Aido” gamy
kloje pradėtas gaminti nau
joviškas gilus vaikų veži
mėlis. Jį galima palikti ir 
nelygioje vietoje, nes veži
mėlis turi stabdi.<

Pradėta gaminti vežimė
lius dviem ratais, kurie 
lengvai išardomi ir paver
čiami sėdyne mažiesiems, 
važiuojant automobiliu.

Dar viena “Aido” naujo
vė - vežimėliai lėlėms. Jų 
labai pageidauja mažosios 
“mamos”.

ANSAMBLIEČIAI - 
SMAGUS ŽMONĖS

ROKIŠKIS. • Linksmais 
šokiais rokiškiečius dažnai 
nudžiugina kultūros namų 
etnografinio ansamblio ko
lektyvas, vadovaujamas I. 
Aleksiejienės. Jam darniai 
pritaria kaimo kapelos mu
zikantai. Šiauliuose įvy
kusiame respublikiniame 
šokių kolektyvų konkurse 
“Pora už poros” Rokiškio 
kultūros namų saviveikli
ninkai tapo nugalėtojais.

DIDĖJA PREKYBOS 
LAIVYNAS

KLAIPEDA. Tarybų 
Lietuvos prekybos laivyną 
papildė dar vienas moder
nus laivas, pavadintas įžy
maus dailininko Nikolajaus 
Jarošenkos vardu. šiais 
metais į laivyną įsijungs 
dar penki tokio tipo laivai. 
Naujasis laivas - miškove- 
žis. Jį pastatė Suomijos 
laivų statytojai.

KOLŪKIEČIAI PERKA 
AUTOMOBILIUS

ŠILALE. Dionizo Poškos 
kolūkyje neseniai nuosavus 
automobilius nusipirko 
traktorininkas G. Kamins
kas, agronomas J. Surkys, 
gyvulininkystės darbinin
kas A. Kavaliauskas, šian

dien kolūkyje - daugiau kaip 
dvidešimt nuosavų “Vol
gą”, “Moskvičių”, “Žigu
lių”. Ir dar susikaupė per 
dešimt pareiškimų joms 
pirkti. O motocilus turi 
kas trečia kolūkiečiu 
šeima.

GIMTĄJA! KALBAI 
PUOSELĖTI

MAŽEIKIAI. Mokytojai, 
laikraščio “Pergalės vė
liava” žurnalistai, liaudies 
švietimo skyrius ir įvairių 
įstaigų darbuotojai susibū
rė į kalbos sekciją. I- 
kurtas punktas, teikiantis 
konsulatcijas kalbos kultū
ros klausimais. Sekcijos 
nariai renka liaudies kūry
bą, vietovardžius, skaito 
paskaitas rajono įstaigose 
bei mokyklose.

M. MIRONAI ! Ė - 
BALT ŪSIENĖ 
APDOVANOTA 
GARBĖS RAŠTU

VILNIUS. Balandžio 25 
d. M. Mironaitei sukako 
60 metų. Ji yra sukūrusi 
100 vaidmenų Kauno ir Vii- «
niaus teatrų scenose, garsi 
poezijos ir prozos skaito
vė. Už didelius nuopel
nus, ugdant visuomeninę 
veiklą, Lietuvos TSR liau
dies artistė Monika Miro- 
naitė-Bąltušienė apdova
nota Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Garbes raštu.

AUGA NAUJŲ 
'GAMINIŲ SKAIČIUS

ŠIAULIAI. “Verpsto” 
trikotažininkų mezginiai 
visą laiką atnaujinami, ir 
todėl jie noriai perkami, 
ši gera tradicija nepamirš
ta ir šiemet. Verpstiečiai 
pradėjo gaminti 65 naujų 
modelių dirbinius. Iki galo 
metų naujųjų gaminių skai
čius įmonėje viršys šimtą.

Gromyko siūlo planą
Europos saugumui

Helsinkis, Suomija. 
Europos saugumo konfe
rencijoje dalyvauja 35 val
stybių užsienio reikalų mi
nistrai su savo štabais. 
Darbotvarke buvo vienbal
siai priimta.

Tarybų Sąjungos užsie
nio reikalų ministras Gro
myko buvo pirmutinis kal
bėtojas. Jis pateikė kon
ferencijai Tarybų Sąjungos 
planą Europos saugumui ir 
taikai išlaikyti.

Gromyko siūlė šių metų 
pabaigoje sušaukti Europos 
viršūnių susitikimą bendrų 
reikalų aptarimui. Taipgi 
jis siūlė sudaryti komitetą 
nuolatiniam pasitarimui.

Lenkijos užsienio reika
lų ministras Olszowskis 
taipgi panašiai kalbėjo apie 
reikalą turėti pasitariamą
jį komitetą. Bet Jungtinių 
Valstijų valstybės sekreto
rius Rogers kritiškai atsi
nešė į Gromyko siūlymus. 
Kalbos ir diskusijos tęsia
si.

I Helsinkį, taipgi buvo at
vykę nekviesti “svečiai” - 
lietuvių, latvių ir estų “va
duotojų” vadukai. Jie ban
dė konferencijos eigai 
trukdyti, bet Suomijos po
licija juos numalšino - už
darė kalėjiman ir vėliau iš
prašė vykti, iš kur jie at
vyko.

Vakarų Europa 
priešinas Amerikai•

Luksemburgas. Devynių 
Vakarų Europos šalių už
sienio reikalų ministrai 
konferencijoje aptarti Ben
drosios rinkos problemas, 
Prancūzijai siūlant, pasi
sakė prieš Jungtinių Vals
tijų finansų reformos ir ag
rikultūros programą.

Japonijos sostinėje To
kijo mieste rugsėjo mėnesį 
šaukiama kapitalistinių ša
lių prekybos konferencija, 
kaip atrodo, griežtai susi
durs su Amerikos intere
sais. Japonija taipgi ne
pasitenkinusi prekyba su 
Jungtinėmis Valstijomis.

TOKIJAS. Japonija pa
skelbė, kad ji patenkinta 
1972 metais padidėjusia 
prekyba su Tarybų Sąjunga. 
Tikisi šiais metais dar di
desnės prekybos.

Nixonas neliudys
San Clemente, Calif. 

Prez. Nixonas atsakė į Wa
tergate skandalo tyrinėji
mo komiteto kvietimą liu
dyti, kad jis tam komitetui 
neliudys.

Nixonas pasakė, kad tik 
po visų tyrinėjimų jis pa
darys tuo klausimu viešą 
pareiškimą.

Andrei A. Gromyko kalba 
Europos valstybių saugumo 
konferencijoje

Tarsis mažinti 
armijas Europoje

Viena, Austrija. NATO 
militarine sąjunga ir Var
šuvos pakto sąjunga susi
tarė sušaukti konferenciją 
spalio 30 d., kur bus pra
dėti pasitarimai dėl maži
nimo militarinių jėgų Cen- 
tralineje Europoje.

Europos socialistinės 
šalys seniai siūlo mažinti 
armijas, taipgi paleisti abi 
militarines sąjungas.

WASHINGTONAS. Tym- 
sterių unija laimėjo 400,- 
000 sunkvežimių vairuotojų 
pakelti algas 7%.

Pakels pensijas
Washingtonas. Senatas 

nutarė pakelti 30-Čiai mi
lijonų Social Security žmo
nių pensijas 5.6%. Prez. 
Nixonas bilių pasirašė.

Pensijos bus pakeltos 
1974 m. liepos 1 d.

Kiss inge ris vyks į 
Kiniją rugp. men.

Pekinas. Kissingeris 
vyks i Kiniją rugp. mėn. 
tartis Kambodijos reikalu, 
taipgi ir kitais svarbiais 
klausimais. Manoma, Kis
singeris užkvies premjerą 
Cou En-lai ar Mao atvykti į 
Jungtines valstijas.

Chase Manhattan Bankas 
atidaro savo skyrių Pekine. 
Per tą banką JA V prekybos 
reikalai bus vedami su Ki
nija.

MASKVA. Mirė 75 metu < 
amžiaus įžymus tarybinis 
poetas Aleksandras Bezi- 
menskis.
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Dar daugiau kaip mėnuo 
kriminališkos beprotybės

Mūsų šalies Kongresas sunkiai nusidėjo prieš istoriją 
ir žmoniškumą, nusileisdamas prez.Nixonoreikalavimui 
leisti jam be protesto ir trukdymo Kambodiją bombar
duoti iki rugpiūčio 15 dienos. Ir ant tos nelaimingos to
limos šalies mūsų milžiniški lėktuvai dieną ir naktį mė
tys bombas, naikins miestus ir kaimus, tūkstančiais žu
dys nekaltus žmones. Ir šitą barbarybe tęsti dar daugiau 
kaip mėnesį prezidentas turi laisvas rankas. Tuo būdu 
didelę dalį atsakomybes už kiekvieną lašą pralieto nekalto 
kraujo Kambodijoje pasiima ir Kongresas.

Kuo remdamasis prezidentas reikalavo Kongreso su
tikimo leisti jam naikintį Kambodiją dar daugiau kaip 
menesį laiko? Ogi tuo, kad esančios vedamos “labai 
opios derybos” ir joms pakenktų nutraukimas bombar
davimo tuojau, dabar. Vadinasi, Vietnamo istorija kar
tojasi. Tada irgi per keletą metų tuo blofu buvo teisina
mas karo tęsimas. Irgi sakydavo: kai žinos vietnamie
čiai, kad mes išsitraukiame iš karo, jie su mumis nebe- 
siskaitys. Karą nutraukti privertė Amerikos ir viso pa
saulio žmonių pasipiktinimas tokia politika. Atrodo, jog 
panašiai bus ir su Kambodijos karu.

Kongreso nusileidimas ir pasidavimas prezidentui 
padėtį žymiai pasunkino. Bet kova už Kambodijos karo 
nutraukimą nesustos. Ji eis pirmyn, ir laimės!

Geras žingsnis pirmyn
Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konferencijos 

pirmoji sesija Suomijos sostinėje Helsinkyje praėjusią 
savaitę susidėjo tiktai iš 35 šalių atstovų kalbų. Jos 
buvo Įdomios tuomi, kad atidengė tų šalių Įvairiais nū
dieniais tarptautiniais klausimais nusistatymą. Konkre
čių nutarimų bei susitarimų nebuvo ne siekta. Tai buvo 
tik nuomonių pasidalijimas. Jos buvo dviejų rūšių: 
socialistinių šalių ir kapitalistinių.

Konkretaus šioje sesijoje pasiekta tiktai tiek, kad tapo 
sudarytos Įvairiems klausimams bei problemoms ap
tarti komisijos. Jų darbas išstudijuoti galimybes sura
dimui bendros kalbos susitarimams, kurie ateityje už
tikrintų Europos kontinentui saugumą ir jo kraštams tai
kią bendradarbiavimą. Juk Europa iki šiol buvo baisiau
sių karų židinys. Sveikas protas reikalauja pastangų iš 
visų šalių diplomatų ir vadų tokioms katastrofoms už
bėgti už akių. Dabartinėse sąlygoje karai yra didžiausia 
beprotybė. Pasaulinis branduolinis karas mažai ką be- 
paliktų ant šios žemės paviršiaus.

Didžiausia šlovė tarybinei diplomatijai, kad jinai buvo 
šios konferencijos iniciatore. Visi pripažįsta, kad ir 
konferencijos pirmoji sesija Įvyko tiktai dėka didžiausių 
tarybinės diplomatijos pastangų ir užsispyrimo.

Antroje konferencijos sesija Įvyks rugpiūčio mėnesį 
Ženevoje, Šveicarijoje. Manoma, kad šioje sesijoje su
darytos komisijos jau turės konkrečius pasiūlymus kai 
kuriems susitarimams.

Jokių stebuklų nelaukiame ir nesitikime. Bet džiau
giamės, kad žingsnis pirmyn užkirsti karams kelią atei
tyje padarytas tikrai didelis su šios konferencijos su
šaukimu ir jau atlaikyta pirmąją sesija.
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JUODįJ ŽMONIŲ, 
VADO TEISINGAS 
NUSISKUNDIMAS

Plačiai skaitomas laik
raščių kolumnistas Roy 
Wilkins, Įžymus juodųjų 
žmonių vadas, atidengia 
faktus, kuriais reikėtų su
sirūpinti. Jis nurodo, kad 
dar vis tebeviešpatauja di
džiausia diskriminacija 
prieš spalvotus žmones vi
suose užsiėmimuose. Už 
pavyzdį jis paima Televi
zijos industriją. Šioje ša
lyje veikia 77 kanalai arba 
stotys. Prie jų dirba tūks
tančiai žmonių; ’ Mr1. Wil
kins nurodo, kdd! iš Šių 77 
stočių penkiose dešimtyse 
nesiranda nė vieno spalvo
to (juodo arba pusiau juodo) 
profesionalo, o penkiasde
šimt penkiose stotyse netgi 
nė su žiburiu nerasi nebal
to techniko!

Ar tai reiškia, kad ne
siranda tarp milijonų spal
votų žmonių nė vieno tin
kamo, kvalifikuoto toje 
profesijoje žmogaus, arba 
techniko? Nesąmonė. Jų 
yra tiek ir tiek. Bet televi
zijos pramonės vadų ir sa
vininkų nusistatymas vietų 
bei darbų neduoti žmogui, 
kurio oda nėra balta. Tai 
jau biauriausia diskrimi
nacija.

Mr. Wilkins teisingai pa
stebi, kad kaip tik tokia 
diskriminacija gimdo rasi
nę neapykantą ir rasinįne- 
rimą.

JU VARDAI NIEKAD 
NEBUS MUSU 
UŽMIRŠTI . ? .

■f ■ • » v 5 X /-X * i r, r.

Birželio 30 dienąVilniu- 
je Įvyko iškilmingas Vil
niaus 650-mečio paminėji
mas. Jame buvo pasakyta 
daug žymių, reikšmingų 
kalbų apie Tarybų Lietu
vos sostinę. Minėjime kal
bėjo ir Lietuvos Komunis
tų Partijos pirmasis se
kretorius Antanas Snieč
kus. Jis, tarp kitko, pa
sakė:

“Daug Įvairių tautų sūnų 
ir dukrų žuvo ir už Vil
niaus išvadavimą. Lietu
vių tautą su kitomis tary
binėmis tautomis dar la
biau sujungė bendrai pra
lietas kraujas. Niekad ne
bus užmiršti vardai Tarybų 
Sąjungos Didvyrių L. Je- 
rofejevskicho, I. Jaborovo, 
G. Kirdiščevo, N. Olšev- 
skio, T. šutilovo ir kitų 
karų. Jiems nelemta buvo 
dalytis su mumis išsivada
vimo džiaugsmu, kūrybos 
džiaugsmu, socializmo 
pergalių džiaugsmu. Šian
dien, pažymėdami Vilniaus 
jubiliejų, mes žemai len
kiame galvas jų šviesiam 
atminimui. :

Karas paliko Vilniui gi
lias žaizdas. Fašistiniai 
barbarai sunaikino daugu
ma įmonių, mokyklų, ligo
ninių, gyvenamųjų namų. 
Miestas liko be vandens ir 
šviesos.

Ir šiandien, kai matome 
Vilnių pagražėjusi, su
klestėjusi, kaip ir visą 
mūsų kraštą, prisimename 
ir tuos sunkumus, kuriuos 
teko Įveikti, ir iš tikrųjų 
pasiaukojamą tūkstančių ir 
tūkstančių darbo žmonių 
triūsą, atstatant Vilnių.

Prisimename tą paramą, 
kurią, atstatant sostinę, 
teikė Kaunas ir kiti res
publikos pramonės centrai.

Su ypatingu dėkingumu 
prisimename broliškųjų 
tarybinių tautų paramą. 

Naują Lietuvos senosios 
sostinės istorijos puslapį 
padėjo atversti visų bro
liškų tarybinių tautų sūnūs 
ir dukros, visų pirma di
džioji rusų tauta”.

“Draugai! Kalbėdami 
apie didžiules permainas 
Vilniuje, mes žiūrime ir Į 
visą respubliką. Džiugu 
šiandien pasakyti, kad 
TSRS tautų šeimoje, parti
jai vadovaujant, suklestėjo 
visa Tarybų Lietuva. Įs
pūdingi mūsų krašto pra
monės, žemės ūkio ir kul
tūros laimėjimai, šiuolai
kinė mūsų, pramonė - tai 
iš pagrindų pasikeitus, ko
kybiškai nauja liaudies ūkio 
šaka. Socialistiniu pa
grindu sukurtas stambus, 
gerai mechanizuotas že
mės ūkis. Mūsų krašte se
niai likviduota tamsa bet 
kokiu požiūriu. Į toli
miausius kampelius prasi
skverbė elektros šviesa. 
Respublika dabar statybų 
pastoliuose. Plečiasi sta
tyba kaimuose, melioruo
jami ir kultūrinami laukai, 
tiesiamos autostrados, 
tvarkomi keliai. Daugiau 
kaip trečdalis milijono 
žmonių persikėlė Į naujus 
butus.

Prie knygos atėjo šimtai 
tūkstančių žmonių. Seniai 
likviduotas neraštingumas, 
o dabar sėkmingai ruošia
masi Įgyvendinti visuotinį 
vidurinį mokymą. Neatpa
žįstamai pasikeitė žmonių 
gyvenimo jbūdas, jų pasau
lėžiūra, .j psichologija ir 
moralė. A Pagrįsto pripa
žinimo viąoje šalyje ir už
sienyje susilaukė mūsų 
mokšlininjkų bei menininkų 
darbai. .. .

Visi šie pasiekimai iš
kovoti socialistinės sant
varkos prĄnašumų, broliš
ko tarybinių respublikų 
bendradarbiavimo dėka, 
šie laimėjimai būtų neįma
nomi be 'mūsų daugiana
cionalinės Tėvynės tautų 
draugystės. Tautų drau
gystė - Tarybų šalies ir 
kiekvienos broliškos res
publikos klestėjimo pa
grindas, visų mūsų perga
lių laidas”.

NERAMI SĄŽINĖ

Ąną dieną Kanados kleri
kalų “Tėviškės žiburiai” 
įdėjo vedamąjį “Kodėl bė
gom?”. Jį parašė Pr. G. 
Matyt, sąžinės verčiamas.

Pr. G. dėsto:

ONA MORKŪNIENĖ

Mes laukėm tavęs
Mes laukėm tavęs, kada žydėjo gėlės, 
Kada sodus puošė kvepiantys žiedai,

1 Sū ašakom akyse tavęs ilgėjomės, 
' Bet tu nesugrįzai.

Mes laukėm ir kada po baltu apklotu
Nuvargusi žemė ilsėjosi ramiai, 
Manėm, kad su snieguolėm tu sugrįši, 
Bet tu nesugrįzai.

Dabar ir vėl tavęs laukiam.
Sugrįši, kada prinoks soduose obuoliai,
Bet vietoj džiaugsmo, bus mums širdies skausmas, 
Netekom tavęs amžinai.

Praėjai sunkų, vargingą gyvenimo kelią,
Norėdamas surasti laimę broliams pavergtiems, 
Atidavei liaudžiai viską ką galėjai, 
Pats pilkąja dulke likai.

Nutrūko tavo svajonės ir troškimai,
Nespėjai gyvas sugrįžti gimtajan Paverkmin, 
Dabar tavo dulkes priims tėviškės arimai 
Ir. augins tokius, kaip pats buvai.
j <• , , i
Šias eilutes rašau minėdama liūdną sukaktį: birželio 

10 d. lygiai pusė metų po mylimo dėdės (Vinco Andrulio) 
mirties.

“Nors jau trys dešimt
mečiai praslinko nuo mūsų 
pasitraukimo iš Lietuvos, 
tebėra gyvas klausimas: 
kodėl bėgom arba nuo ko 
bėgom - nuo rusų ar ko
munistų? Prieš kurį laiką 
spaudoje šį klausimą gana 
išsamiai gvildeno prof. A. 
Maceina. Skaitytojai, atsi
liepdami Į jo mintis, atsa
kė nevienodai. Vieni esą 
bėgo nuo rusų, kiti - nuo 
komunistų, šiuo metu pa
sigirsta nuomonių, esą iš 
viso nereikėjo bėgti, nes 
dešimtys tūkstančių tautie
čių, pasitraukusių į vaka
rus, paliko didelę spragą 
pokariniame gyvenime ir 
apsunkino tautos prisikėli
mą iš karo pelenų. Galimas 
dalykas, Į šiuos klausimus 
kiekvienas atsako indivi
dualiai, nes bėgimo moty
vacija daugeliu atvejų buvo 
ivairi. Žiūrint iš laiko c 
perspektyvos, bėgimo ar 
nebėgimo klausimas atrodo 
žymiai švelniau, akade- 
miškiau, tačiau anuo metu 
jį reikėjo spręsti ne aka-, 
demiškai, o gyvenimiškai 
ir tai nedelsiant”.

Pr. G. sako, kad jis tu
rėjęs bėgti ir bėgę nuo 
“rusiškojo komunizmo”. 
Jis mano, kad ir jo kolegos 
tokiais pat sumetimais 
bėgo Į Berlyną pas Hitlerį.

tomiwA]
JAV sukonstruotas elek

troninis laikrodis, kuris ga
lės eiti 800 metų. Jis neturi 
rodyklių; skaičiai įsižiebia 
ekrane, kuris atstoja cifer
blatą.

•
Viena JAV firma išleido 

automatus, kurie, Įmetus 
netikrą monetą ar sagą, pa
kelia aliarmą. Į magneto
fono juostą įrašytas balsas 
šaukia: “Gangsteris, gang
steris!”

“Perkūnas trenkė į žaibo
laidžių fabriką. Pastatas su
degė. Žmonių aukų nebu
vo”, - tokia informacija iš
spausdinta viename Sicilijos 
laikraštyje.

Bostono moterų klubas, 
kuris jaunoms neturtingoms 
motinoms, be kitų paslaugų, 
ruošia kraitelius naujagi
miams, paskelbė tokį komu
nikatą: “Kad galėtume ge
riau planuoti darbą, prašo
me visas nėščias moteris, 
kurios ketina atsisakyti 
mūsų paramos, pranešti 
mums bent metus prieš gim
dymą”.

IŠ LAIŠKŲ
Sveikinu gerbiamą drau

gą Joną Gasiūną, sulaukusį 
80 metų. Nuoširdžiai lin
kiu jam tvirtos sveikatos, 
ilgiausių metų, daug laimės 
Įr džiaugsmo, giedrios 
nuotaikos, sėkmės apšvie- 
tos darbe, energingai dar
buotis kultūrinėje dirvoje 
ir kovoje už pasaulinę tautų 
taiką ir ramybę.

Tegyvuoja tautų susitai
kymas, broliška draugystė 
ir bendradarbiavimas.’

J. SMALENSKAS 
Miami, Fla.

Gerbiamieji Draugai, 
šiuomi siunčiu čeki su- c

moję $16.50. Malonėkite 
pasiųsti vieną albumą Į 
Lietuvą, o likusius pinigus 
skiriu “Laisvės” fondan. 
Lai gyvuoja “Laisvė” dar 
per daugelį metų!

Draugiškai,
K. GENYS 

Scranton, Pa.

Dear Sirs -
Enclosed please find a 

money order in the amount 
of $60. It is to be distribu
ted as follows:
“Laisve”..............$20.00
LLD . . .................... 20.00
Protection of Foreign

born................... 20.00
This contribution is in 

the memory of my deceased 
wife Mary. July 8th will be 
8 years when death parted 
us. A promise I made, as 
long as I live, I will fulfill 
her wishes. So, if health 
holds out, I will do the same 
next year. . .

I am thanking you for the 
above.

Sincerely Yours,
A. BORDEN 

Kenosha, Wis.
•

Šiomis dienomis, Rober
tas ir Helena Feiferiai gavo 
laišką nuo vieno žinomo 
pažangiųjų lietuvių veikėjo 
iš Argentinos, Buenos 
Aires miesto, kuriame, ap
leidžiant asmeninius rei
kalus, rašoma:

Mieloji mūsų Elena:
Prisiunčiu pakvitavimą 

už draugo Jono Smalensko 
šimto dolerių auką “Va
gai”. Ne kartą jis pasiro
dė savo duosnumu ir gera
širdiškumu. Mes visą tai 
nuoširdžiai Įvertiname.

Gaila Lilijos Kavaliaus
kaitės. Tokių žmonių ma
žai randasi, o ypatingai 
mūsų amžiuje. Įdėjome Į 
“Vagą” užuojautą ir trum
pą jos biografiją. Mūsų 
redaktorius Stasys Žal- 
tauskas irgi žada operuo
sis, taip, kad biednam Ta
dui ir vėl reiks prie laik
raščio patūpčioti.

Džiugu, kad tu, Elena, 
vis daugiau Įsijungi Į spau
dos darbą, žinoma, iš ar
gentiniečių reikia to laukti.

Jono Gasiūno sesutė Ma
rija Palionienė laikosi ge
rai. Per “Vagos” 13-kos 
metų sukaktį mudu dar ir 
polkutę sušokome.

Pas mus keičiasi politi
nė panorama. Militarist^!, 
neišlaikę diktatūros, leido
si prie rinkimų. Nors rin
kimai buvo klastoti, vyko 
nelegalėse sąlygose, tačiau 
liaudis parodė savo nepa
sitenkinimą buvusia dikta
tūra.

Dabar viskas atrodo gana 
puikiai. Su Cuba (Kuba) 
užmegsti diplomatiniai ry
šiai, paleisti iš kalėjimų 
politiniai kaliniai, panai
kinta represiniai Įstaty
mai. Argentinos Komu
nistų partija legali, vien 
tik Buenos Aires mieste 

jau atidaryta 10 lokalų. O 
peronistai pradeda tarp sa
vęs peštis už kaulą. Vienų 
šūkis - “patria peronista” 
(peronistinė tėvynė), kitų - 
“patria socialistą’’ (socia
listinė tėvynė). Paskuti
nieji nepadeda ginklų, pa
kol prezidentas Campora 
išpildys tai, ką pažadėjo 
balsavimo platformoje.

Kuomet parsivežė iš Is
panijos J. Peroną, tai ke
turi milijonai peronistų jo 
laukė per dvi dienas ir dvi 
naktis. Ceremonijų apei
goms paruošti suvertė mi
lijonus pesų. Tačiau vie
toje, kad jis pasirodytų pa
ruoštoje estradoje, prie 
kurios laukė milijonai 
žmonių, jį ir patį prezi
dentą lėktuvu nuvežė Į mi- 
litarinę baze. Taip, kad 
suvažiavę peronistai iš 
įvairių provincijų, grįžo 
namo, šia dešiniųjų pero
nistų valdžios jėga nusivy
lę. Taip, kad kova už Ar
gentinos laisvę prasideda 
tik dabar.

Linkėjimai Robertui ir 
kitiems argentiniečiams.

Jus gerbiąs TADAS. 
Buenos Aires
Argentina

Gerbiamas Redaktoriau!
Nors mus, Vilniuje, dar 

negreit pasieks tie “Lais
vės” numeriai, kuriuose 
jūs būsite aprašę Generali
nio Sekretoriaus, Leonido 
Brežnevo vizitą į Jungti
nes Amerikos Valstijas, 
bet mes vis viena Įsivaiz
duojame, su kokiu pritari
mu jūs skelbiate šių istori
nių pasitarimų turinį.

Tie pagrindiniai susita
rimų ‘dokumentai, pasira
šyti L.- Brežnevo ir R/Nik- 
sono, yra tarsi iškelta gai
rė visiems geros valios 
politikams šiandieniniame 
pasaulyje. Tai lyg nubrėž
tas idealas, link kurio kan
triai, atkakliai, pasiauko
jamai ir per uolias pastan
gas turi artėti žmonija. Tai 
ne miražinė svajonė, ne, 
tai realus idealas, Įžieb
tas, suprantant objektyvių 
visuomeninių jėgų vysty
mąsi, numatant ateities 
plėtotės perspektyvas.

Mes tarsi regime, kaip 
jūs, pažangūs lietuvių kil
mės amerikiečiai, irgi jau
čiatės Įdėję savo indėlį Į 
šaltojo karo atlydį, Į tai
kaus sambūvio atmosferos 
sukūrimą. Jūs prisidėjote 
prie to amerikiečių nacijos 
augimo, kuris leido jai pa
justi, kad grandiniai šalto
jo karo marškiniai - per 
ankšti, kad tą iš vielų nu
megztą šarvą reikia pa
keisti patogesniu drabužiu.

Linkiu, kad ir toliau 
“Laisvė” neštų Įdomaus, 
originalaus, kūrybiškai re
voliucinio laikraščio vėlia
vą.

Nuoširdžiai jūsų
J. S. 

Vilnius

Redakcijos 
atsakymas

Joselinai Velavičiutei, 
Tarybų Lietuvoje. - Mes 
giminių ieškojimu nęužsi- 

.mame. Tuo reikalu geriau
sia kreiptis į Lietuvoje 
išeinanti savaitrašti< c

“Gimtasis kraštas”. Jame 
yra specialus skyrius 
paieškojimui giminių už
sieniuose.

BEIRUTAS. Lebanono 
gynybos ministras ir du 
sargai nušauti, vidaus rei
kalų ministras sužeistas.
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Keletas bruožų iš Brežnevo kalbos 
per Amerikos televiziją

Gerbiami Amerikos 
piliečiai!

Aš labai vertinu šią ga
limybę kreiptis per Ame
rikos televiziją betarpiškai 
jį Jungtiniu Amerikos Val
stiją gyventojus savo vizi
to j jūsų šalį metu.

Visą pirma noriu per
duoti visiems jums milijo
nu tarybinią žmonią svei
kinimą ir draugiškus jaus
mus. Jie su dideliu susi
domėjimu stebi mano ke
lionę į jūsą šąli, mūsą de
rybas su PrezidentuNikso
nu ir tikisi, kad šis naujas 
Tarybą Sąjungos ir Ame
rikos viršūnlą susitikimas 
duos gerą vaisią gerinant 
mūsą šalią santykius ir sti
prinant visuotinę taiką.

SIOS VILTYS PASITEISINO

Mūsą derybos su Prezi
dentu Niksonu ir kitais 
Jungtinią Valstiją vyriau
sybės atstovais vyko kelias 
dienas iš eilės ir buvo la
bai intensyvios. Mes vyko
me čia, žinodami, kad tai 
bus atsakingos derybos, 
skirtos svarbiausiems Ta
rybą Sąjungos ir Amerikos 
santykią vystymo klausi
mams ir ieškojimams ke
lią, kuriais abi mūsą vals
tybės galėtą toliau prisidė
ti prie visos tarptautinės 
atmosferos gerinimo. Da
bar galim a visiškai pagris
tai pasakyti, kad šios viltys 
pasiteisino. Mes patenkinti 
derybomis ir tais rezulta
tais, kurie jau pasiekti. 
Washingtone pasirašyti 
nauji susitarimai, kurie di
deliu mastu išplečia tai
kaus ir naudingo Jungtinią 
Amerikos Valstiją ir Tary
bą Socialistinią Respubli
ką Sąjungos bendradarbia
vimo sferą. Žengtas nau
jas didelis žingsnis į prie
kį keliu, kurį mes drauge 
numatėme prieš metus, kai 
vyko susitikimas Maskvo
je.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Tarybą Sąjunga ir 
JAV buvo sąjungininkės, 
kartu kovojo prieš naciz
mą, kuris kėlė grėsmę tau
tą laisvei, pačiai žmonijos 
civilizacijai. Mūsą šalis 
gerai prisimena, kaip tary
biniai ir amerikiečią ka
reiviai džiaugsmingai su
sitiko prie Elbės pergalės 
prieš hitlerizmą valandą.

Šaltojo karo audra

Buvo galima laukti, kad 
karo metą sąjunga atvers 
naują plataus taikaus Ta
rybą Sąjungos ir Jungtinią 
Valstiją bendradarbiavimo 
erą. Galiu tvirtai pasakyti: 
mūsą šalis to siekė, mes 
norėjome įtvirtinti ir vys
tyti gerus santykius, ku
riems pagrindas buvo pa
dėtas karo laikotarpiu.

Tačiau atsitiko kitaip. 
Prasidėjo ne taika, o "šal
tasis karas” - menkaver
tis tikros taikos surogatas. 
Jis ilgam laikui aptemdė 
mūsą šalią santykius ir 
apskritai tarptautinius 
santykius. Tam tikru mas
tu niūri jo įtaka, deja, kai 
kur jaučiama ir iki šiol.

Šiomis sąlygomis pada
ryti posūkį nuo savitarpio 
nepasitikėjimo į įtempimo 
mažinimą, padėties nor
malizavimą ir naudingą 
bendradarbiavimą, žino
ma, buvo nelengva. Tam 
reikėjo drąsos, įžvalgumo 
politikoje, reikėjo didžiulio

kruopštaus darbo. Mes 
vertiname tai, kad Pre
zidentas Niksonas ir jo vy
riausybė savo pastangomis 
prisidėjo prie mūsą pa
stangą išvesti Tarybą Są
jungos ir Amerikos santy
kius j tikrai naują kelią.

BENDRADARBIAVIMO 
SVARBA IR NAUDA

Žinoma, Tarybą Sąjunga 
ir Jungtinės Valstijos - tai 
tokios šalys, kurios, kaip 
sakoma, gali pragyventi ir 
pačios savaime. Taip, tie
są sakant, ir buvo iki šiol 
mūsą savitarpio santykiuo
se. Bet ir mes, ir dauge
lis amerikiečią tuo pačiu 
metu gerai suprantame, 
kad atsisakymas bendra
darbiauti ekonomikos, 
mokslo, technikos, kultū
ros srityje reiškia atsisa
kymą žymios naudos ir pri
valumą, kurią kiekviena 
šalis galėtą gauti papildo
mai. Ir svarbiausia - tai 
reikštą atsisakymą visiš
kai beprasmį, kurio ne
galima pateisinti jokiais 
protingais argumentais.

Tai ypač liečia ekonomi- 
k?.

Kartais tenka išgirsti 
teigiant, kad tokio bendra
darbiavimo vystymas yra 
vienašališkas ir naudingas 
tik Tarybą Sąjungai. Ta
čiau reikia arba visiškai 
nežinoti tikrosios padėties, 
arba sąmoningai nematyti 
tiesos, kad būtą galima kal
bėti tokius dalykus.

GERŲ SANTYKIŲ 
REIKŠME

Prie to noriu pridurti, 
kad tiek Tarybą Sąjungos 
vadovybė, tiek, kaip aš su
prantu, Jungtinią Valstiją 
vyriausybe teikia ypač di
delės reikšmės tam, kad 
ilgalaikio ekonominio ben
dradarbiavimo vystymas 
turės ir labai palankią po- 
litinią padarinią: jis įt
virtins prasidėjusį posūkį 
visuose Tarybą Sąjungos ir 
Amerikos santykiuose į 
gerą pusę.

Apskritai, mes galime 
pasakyti, kad, vystant Ta
rybą Sąjungos ir Amerikos 
santykius, jau nuveikta ne
maža. Tačiau mes esame 
tik pačioje didelio kelio 
pradžioje. Reikia nuolat 
rūpintis, kad nauji gerą 
santykią daigai išliktą ir 
augtą. Reikia nenuilstamai 
ieškoti reikalingiausią ir 
tinkamiausią bendradar
biavimo formą įvairiose 
sferose. Reikia kantrybės,

kad būtą galima suprasti 
vienas ar kitas antrosios 
šalies ypatybes ir išmokti 
tvarkyti savitarpio reika
lus gera kryptimi.

Tarybą Sąjungos ir Ame
rikos santykią gerinimą 
mes laikome ne isoliuotu 
reiškiniu, o organiška ir 
labai svarbia plataus tarp
tautinės atmosferos esmi
nio gerinimo proceso dali
mi. Žmonija išaugo iš 
kietą "šaltojo karo” šar
vą, kuriais buvo mėginama 
ją sukaustyti. Ji nori al
suoti laisvai ir ramiai. Ir 
mes sveikinsime tai, jeigu 
mūsą pastangos gerinti Ta
rybą Sąjungos ir Amerikos 
santykius padės įtraukti į 
įtempimo mažinimo proce
są vis naujas valstybes, ar 
tai būtą Europoje ar Azi
joje, Afrikoje ar Lotyną 
Amerikoje. Artimuosiuose 
ar Tolimuosiuose Rytuose.

JAU TURIME
GERŲ REZULTATŲ

Mes laikome labai tei
giamu tą faktą, kad Tarybą 
Sąjungos ir Amerikos san
tykią normalizavimas pa
deda spręsti tokį didelį ir 
svarbą uždavinį, kaip tai
kos ir saugumo stiprinimas 
Europoje, taip pat visos 
Europos pasitarimo orga
nizavimas.

Tarybą Sąjungos ir Ame
rikos santykiu gerėjimas, 
be abejo, suvaidino savo 
vaidmenį ir ta prasme, kad 
jis padėjo nutraukti daug 
metą vykusį karą Vietna
me. Dabar, kai susitari
mas dėl karo Vietname nu
traukimo įsigaliojo ir abi 
mūsą šalys kartu su kito
mis valstybėmis pasirašė 
Paryžiaus konferencijos 
dėl Vietnamo dokumentą, 
mums atrodo ypač svarbu, 
kad pasiektas laimėjimas 
būtą užtvirtintas, kad visos 
indokinijos tautos įgytu 
galimybę gyventi taikiai.

Bet svarbiausi prasme 
to, apie ką mes kalbėjomės 
ir dėl ko susitarėme su 
Prezidentu Niksonu tarp- 
tautinią reikalą srityje, - 
tai tvirtas abieju šalią pa
siryžimas paversti gerus 
TSRS ir JAV santykius nuo
latiniu tarptautinės taikos 
veiksniu, todėl Tarybą Są
jungos tautos taip brangina 
taiką ir karštai pritaria 
taikingai mūsą partijos ir 
valstybės politikai.

TAIKA - VISOS 
ŽMONIJOS TROŠKIMAS

Taika mūsą akyse - tai 
didžiausia gėrybė, kurios 

turi siekti žmonės, jeigu 
jie nori gyventi prasmin
gai. Mes tikime sveiku 
protu ir esame tos nuomo
nės, kad tuo tiki taip pat 
Jungtinią Amerikos Valsti
ją ir kitą valstybią tautos. 
Jeigu šis tikėjimas būtą 
prarastas, jeigu jo vieton 
stotą aklas pasitikėjimas 
vien jėga, branduolinio 
arba kurio nors kito ginklo 
galia - tada žmonijos civi
lizacijos ir pačios žmoni
jos lauktą pasigailėjimo 
vertas likimas.

Mes nuėjome nelengvą 
istorinį kelią. Mūsą liau
dis didžiuojasi tuo, kad 
trumpu istoriniu laikotar
piu po socialistinės revo
liucijos pergalės atsilikusi 
Rusija pavirto Stambiausia 
pramonine valstybe, iško
vojo įžymią mokslo ir kul
tūros laimėjimą. Mes di
džiuojamės tuo, kad sukū
rėme naują visuomenę - 
stabiliausią ir tvirčiausiai 
besivystančią visuomenę, - 
kuri davė visiems mūsą 
šalies piliečiams socialinį 
teisingumą, pavertė šiuo
laikinės civilizacijos ver
tybes visos liaudies nuosa
vybe. Mes didžiuojamės 
tuo, kad dešimtys praeity
je engtą mūsą šalies naciją 
ir tautybių tapo tikrai ly
giateisėmis, gyvena vie
ningoje tautą šeimoje, sėk
mingai vysto savo ekono
miką ir kultūrą.

MES TURIME DIDELIUS 
PLANUS ATEIČIAI

Mes turime didelią planą 
ateičiai. Mes norime žy
miai pakelti tarybinės liau
dies gyvenimo lygį. Mes 
norime iškovoti naują lai
mėjimą, vystydami švieti
mą ir mediciną. Mes no
rime taip padaryti, kad 
mūsą kaimai ir miestai 
būtą dar patogesni gyventi 
ir gražesni. ^same nu
matę programas, kaip vys
tyti atokius Sibiro, Siaurės 
ir Tolimąją Rytą rajonus, 
turinčius nesuskaitomus 
gamtos turtus. Ir kiekvie
nas tarybinis žmogus tvir
tai žino: šią planą įgy
vendinimas reikalauja pir
miausia taikos, reikalauja 
taikaus bendradarbiavimo 
su kitomis valstybėmis.

Manau, kad neatskleisiu 
didelės paslapties, pasaky
damas jums, kad, kalbėda
miesi šiomis dienomis su 
Prezidentu Niksonu, mes 
ne tik nagrinėjome eina
mosios politikos klausi
mus, bet ir stengėmės pa
žvelgti į priekį, atsižvelg
ti į būsimus abieją mūsą 
šalią tautą interesus. Mes 
vadovavomės tuo, kad tas, 
kuris politikoje nežvelgia į 
priekį, neišvengiamai at
siduria užpakalyje, ątsili- 
kusiąją tarpe. Prieš me
tus Maskvoje mes padėjo
me Tarybą Sąjungos ir 
Amerikos santykią gerini
mo pagrindus. Dabar šis 
didelis ir svarbus reika
las sėkmingai buvo vysto
mas. Mes tikimės, kad 
taip bus ir ateityje, nes 
šis kursas atitinka mūsą 
didžiąją tautą ir visus žmo
nijos interesus.

Baigdamas savo kalbą, 
noriu nuoširdžiai padėkoti 
amerikiečią tautai, JAV 
Prezidentui ir vyriausybei 
už svetingumą, už palanku
mą ir daugybę gerą linkė
jimą tarybinei liaudžiai ir 
mums, jos atstovams.

Priimkite, gerbiami 
Amerikos piliečiai, mano 
linkėjimus gerovės ir lai
mės kiekvienam iš jūsą.

Dėkoju už dėmesį.

“LAISVĖS” REIKALAI
WORCESTERIO OLYMPIJOS PARKE PIKNIKO 
DALYVIŲ "LAISVEI” PARAMA:

PASTABA: Mūsą administratorė jau sugrįžo iš vieš
nagės Lietuvoje ir pradeda tvarkyti užvilktus reikalus. 
Kitame "Laisvės" num. bus paskelbti vardai kitą drau
gą, kurie esate per tą laikotarpį parėmę "Laisve" savo 
dovanomis.

P. Karpavičiai, Nashua, N. H. .........................   $110.00
Olga ir Fęank Graham ir S. Shukis, Boston . . 100.00
Irene ir Richard Januliai.................................... 25.00
A. J. Skirmontai, Brockton, Mass. .................... 25.00
Ona Gritzienė, Cambridge, Mass....................... 20.00
Louis Plutienė, prisiminimui savo gyvenimo draugo,

kuris mirė prieš 11 metą.................... 20.00
Nuo Hartfordo Laisvės choro asmeną

per Wilmą Hollis.................... 12.75
Ona Samulėnas, Fitchburg ................................. 10.00
Eva Tamulionienė, Fitchburg.......................... 10.00
John Petkūnas, Worcester, Mass....................... 10.00
Juozas Valančauskas, Jamaica Plain................. 10.00
J. A. Gicas.......................................o... 10.00
Adolfas Firtik.........................................  10.00
Juozas Raulušaįtis, Worcester, Mass. ....<> 10.00
Romas Zaluba, West Medway .......................... 10.00
K. Petrikienė....................................................... 10.00
Vytautas Didysis ................................................. 10.00
Lietuvaitė iš Cambridge, Mass.......................... 10.00
Helen Žekonis, prisiminimui savo gyvenimo

draugo Jono Zekonio............. ... . 10.00
Adomas Sikorski, Providence...................  10.00
George Shimaitis ...... ......................   . . 10.00
Jurgis šilkas...................     10.00
Bronė KiarSis ....................».....................«... 10.00
Rose Wallen, Montello....................................... 10.00
Mille Barnet, Hartford . . . . . . . . » . o . 10.00
Elzbieta Pilkauskienė, Worcester, Mass. . . . 10.00
J. A. Gibas, Bedford .............. 10.00
Jonas Jankus, Worcester ........... 5.00
Veronika Kazlau, Hartford, Conn. ....... 5.00
Ona Dudonienė, Worcester ........... 5.00
Vincas Trakimas, Worcester, Mass. ..... 5.00
Bronius............................... ° °............. 5.00

’Antanas Navickas ................................................. 5.00
C. Kalošius, Halifax, Mass. ......................  5.00
Louise Butkevičienė, Hartford .......................... 5.00
Louise Ausiejus, Worcester............................   . 5.00
Mrs. Anna Margis, Worcester, Mass. ...... 5.00
Mrs. Nellie Grybas, Norwood, Mass................. 5.00

Milford, ”......
Olga Grybas Strapponi......................................  5.00
Al. Kandraška, Boston .............................  5.00
Lena Smith, Brockton.........................  5.00
J. Yaskevicius......................................  5.00
Ona Klimiene, Stoughton......................  ' 5.00
F. ir C. Cereškai, Brockton .......... 5.00
M. Gutauskiene, Brockton, Mass....................... 5.00
Ant. Zaruba, Norwood, Mass.............................. 5.00
Pranas Kalanta, St. Petersburg, Fla. ..... 5.00
Afelia Kodienė, Lawrence, Mass....................... 5.00
Jonas Veser............. ....................   5.00
A. Zeleckis, Bridgewater, Mass....................... 5.00
E. Freimontienė, Sommerville.......................... 1.00

Temos su variacijomis
Kompozitorius:

Maloni ir nelabai sunki 
muzikos profesija. Kai kurie 
kompozitoriai sugeba sukurti 
nesudėtingas daineles arba 
ištisą kompoziciją. Svar
biausia taip pakeisti savo ko
legą-kompozit orią melodi
jas, kad nei vienas klausyto
jas nesugebėtą ją iš karto at
pažinti. Tas, kas sugeba šio
je srityje, tampa plačiai ži
nomu asmeniu, gauna hono
rarą, retkarčiais apie jį pa
rašoma spaudoje. Patiems 
įžymiausiems iš ją dėkingi 
palikuonys pastato pamink
lus, o kai kuriems - dargi 
esant gyviems.

M. KOZINA

Dainininkas:
Dainininkai skirstomi į 

tris kategorijas. Pirmajai 
kategorijai priskiriami tie, 
kurie turi balsą, bet nemoka 
dainuoti; antrajai - tie, kurie 
moka dainuoti, bet neturi bal
so; pagaliau, trečiajai - tie, 
kurie neturi balso ir nemoka 
dainuoti.

DZ. ROSINI

Dirigentas:
Tai pagrindinis asmuo 

muzikoje. Jam iš viso nerei
kalingos žinios todėl, kad jis 
stovi prieš chorą ar orkestrą 
ir diriguoja. Tai vadinasi -

punktacija. Laisvalaikiu di
rigentas suranda paslėptus 
talentus arba paslepia suras
tus. Nedėkinga liaudis pa
minklą jiems nestato.

M. KOZINA

Virtuozas:
Virtuozas - nenormalus 

subjektas, kuris per dieną, 
po 6-8 valandas, griežia 
smuiku arba daužo fortepia- 
no klevišius. Du kartus į 
metus jis koncertuoja prieš 
neskaitlingą auditoriją. Vir
tuozą likimas liūdnas, bet 
nepriseina skustis papildy
mo trūkumu iš jauną kadrą 
pusės.

M. KOZINA 
Surinko J. S. ŽIUPSNELIS

Baigė streiką
Santiago. Čilės prezi

dento Allendės pasiūlymą 
streikuojantieji vario ka
sėjai priėmė ir lOsavaičią 
streiką baigė.

Birželio 29 d. dešiniąją 
karininką grupė, manyda
ma, kad streikieriai juos 
parems, bandė sukilimą 
pravesti ir valdžią nuvers
ti. Sukilimas buvo numal
šintas. Jame žuvo 22 žmo
nės. Streikieriai, kaip ir 
kitos darbo unijos, pa
smerkė sukilėlius.

Laisvoji 
sakykla

NAUJAS "VADUOTOJŲ" 
RAKETAS

New Yorke įsikūrusi 
"vaduotoją" grupelė gar
sinasi atlikusi "nepapras
tą žygį".

Ką gi jie tokio didelio 
atliko? Ogi nusiuntė ketu
ris Amerikos piliečius į 
Helsinkio mieste vykusią 
Europos saugumo ir drau
gystės konferenciją dalinti 
prieštarybinią lapelią.

Kaip ir galima buvo ti
kėtis, suomią policija juos 
suėmė. Atėmė jiems dir
žus ir batą šniūrelius ir 
išlaikė pusantros dienos 
arešte. Dar neaišku, kaip 
viskas būtą pasibaigę, jei 
ne pagalba iš Amerikos. 
Sako, kad New Yorko se
natorius Buckley šokęs 
gelbėti savo balsuotoją.

Tuo tarpu čia New Yorke 
per savo radijo programas 
"vaduotojai" garsino šį 
vyki ir vadino jį nepapras
tu žygiu. Buvo nurodyta, 
kad šis "milžiniškas žy
gis" kaštavęs artiaštuonią 
tūkstančią dol., ir buvo ra
ginama siąsti aukas toms 
išlaidoms padengti. Ir tai 
ne tik šio "žygio" išlai
doms, bet ir kitiems "žy
giams", kuriuos jie skel
biasi rengti, siuntinėdami 
žmones į kitas tos konfe
rencijos sesijas Ženevoje 
ir kitur.

Gerai, kad šiuo kartu 
tas "vadavimas" baigėsi 
tik tuo, kad "vaduotoją de
legacijai" buvo atimti dir
žai ir batą šniūreliai.

SKAITYTOJAS

Turistų ir svečių 
srautas Tarybų 
Lietuvoje

Turistinis sezonas įkar
štyje. Vilniuje šiomis die
nomis galima sutikti sve
čią iš įvairią pasaulio 
kampelią. Viena po kitos 
lankosi ir užsienio lietuvią 
grupės.

Praėjusį pirmadienį 
baigė viešnagę Jungtinią 
Amerikos Valstiją lietuvią 
25 žmoniiį^itfHiš Čika
gos. Tautiečiai sušipažino 
su Vilniumi, pabuvojo Tra
kuose, Rirčiupiuose, Kau
ne, susiriko su giminėmis.

Su šia grupe Lietuvoje 
svečiavosi ir Aleksandras 
Baravykas iš Arlington, 
Virg., Milda Backhus iš 
Waterbury, Conn., Elzbie
ta Carfagno iš Gibbston, 
N. Y. Jie - žinomo XIX a. 
liaudies švietėjo, tautosa
kos rinkėjo ir aušrininko 
Nįato Jono Slančiausko anū- 
kai^S^E. Carfagno kartu ir 
žin^ro'iseivijos pažangaus 
veiki jo Seno Vinco duktė. 
Todėl svečiams buvo labai 
įdomu pabuvoti Mokslą 
akademijos Lietuviąkalbos 
ir literatūros institute, su
sipažinti su M. J. Slan
čiausko fondais, pamatyti, 
kaip jie saugomi. Si turistą 
grupelė apsilankė ir "Gim
tojo krašto" redakcijoje.

Šiuo metu Vilniuje vieši 
nauja trisdešimties JAV 
lietuvią grupė, kurią suda
ro tautiečiai iš Bostono, 
Klivlendo ir kitą miestą.

Nemažai tautiečią sve
čiuojasi \ Lietuvoje pavie
niui. ^Sęeįįetą savaičią joje 
praleidfl^čikagiškis akto
rius * Leonas Barauskas. 
Dabar čia vieši čikagiškis 
solistas Jonas Vaznelis.

"GIMTASIS KRAŠTAS"
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tas K i; i. Sušaukė tarybą, ką 
daryli Nutarė nusiąsti toki 
pat raštą Italu karaliui. 
I ’ r an cū z ą v y r i ausybė re s pu- 
bllkiaė, karalią negerbia, o 
Italą ka ralius vis dėlto savas 
žmogų gal ir pigiau teiks.

ir įvykdyti, o jūs to nepada- 
rėt - tai viena; antra, nu- 
teisėt mane amžinai kalėti, 
ir sargą pastatėt, kad man 
valgį nešiotą; paskui nuo 
manos ii atemėt. Aš ir šiuo < u <
tarpu su jumis nesiginči
jau, - pats vaikštinėjau 
maisto. O dabar jūs sakot: 
išeik! Ne, kaip sau norite, 
bet aš niekur neisiu”.

Ką daryti? Neina. Vėl 
sušaukė tarybą. Vėl svars
tė. Reikia, sako, jam pensi
ją paskirti, nes be jos neat
sikratysi. Pranešė karaliu
kui. Nieko nepadarysi, sako, 
reikia gi juo kaip nors atsi
kratyti. Paskyrė jam 600 
franką pensijos. Tada jis 
sako: “Ką gi darysi: jei 
jau teisingai mokėsit, tai 
gal ir išeisiu”.

Taip ir padarė. Gavęs iš 
anksto skirtą pinigą sumą, 
su visais atsisveikino ir iš
važiavo į užsienį. Iš viso 
važiavo geležinkeliu 15 mi
nučių. Išvažiavęs apsigyve
no arti sienos, nusipirko 
kiek žemės, įsisteigė daržą, 
sodelį, ir gyvena kaip ponas. 
Laikui atėjus, važiuoja pen
sijos pasiimti. Gavęs užei
na ir palošti, padeda 2-3 
frankus, - kartais išlošia, 
kartais pralošia, - ir važiuo
ja sau namo. Gyvena ra
miai, dorai.

Gerai, kad jis nusidėjo ne 
ten, kur nesigailima išlaidą 
nei žmogaus galvai nukirsti, 
nei amžinai kalėjime laiky
ti.

Vertė EDV. LEVINSKAS

kaštuoja
Parašė; gauna greitai atsa
kymą. Italą vyriausybė rašo, 
kad ir mašiną ir meistrą 
maloniai galinti nusiąsti, bet 
visa tai kaštuosią 12,000 
franką. Pigiau, bet vis dėlto 
brangu. Tas niekšas never
tas ir tokios pinigą sumos. 
Skaičiuok kaip nori - vis 
išeina kone pro du franku 
kiekvienam žmogui.

Vėl susirinko taryba. 
Svarstė, suko galvas - kaip 
čia padarius, kad pigiau 
būtą? Ar neapsiimtą kas 
nors iš kareivią paprastu 
būdu nukirsti galvą? Ag 
vis tiek: kare irgi žudo. 
Kareivius juk tam ir ruošia. 
Generolas paklausė karei
vią, ar neapsiimtą kas? 
Kareiviai neapsiėmė. Ne, 
sako, mes to nemokam ir 
nesimokėm. Kas daryti? 
Vėl galvojo. Sušaukė ko
mitetą, komisiją, pakomisi- 
ją. . . Sugalvojo. Reikia, 
sako, mirties bausme pa
keisti amžinu kalėjimu. 
Karalius parodys pasigailė
jimo, ir išlaidu bus mažiau. 
Karaliukas sutiko - taip ir 
nusprendė. Tik vėl bėda: 
nėra tokio ypatingo kalėji
mo, kur galėtą uždaryti vi
sam amžiui. Yra tokios ma
žutės kamarėlės, kur tik 
trumpam laikui sodina kali
nius, o pastovaus, tinkamo 
kalėjimo, kur galėtą ką vi
sam amžiui uždaryti, nėra. 
Bet šiaip tarp ' tokią vietą 
surado. Nusikaltėli pasodi
no. Pastatė sargą.

Sargas saugo ir iš kara
liaus virtuvės nusikaltėliui 
valgį nešioja. Nusikaltėlis 
sėdi pusmetį, sėdi metus. 
Gale metą karaliukas, ti
krindamas pajamas ir išlai
das, mato, kad nusikaltėliui 
išlaikyti rodos nauju išlai
dą, ir nemažą: sargui rei
kia mokėti alga, maistas - 
per metus susidaro 600fran
ką. O nusikaltėlis jaunas, 
sveikas - gali gyventi apie 
penkias dešimtis metą. Tad 
išskaičiuoti kiek tai kaštuos! 
Perdidelės išlaidos. Taip 
negalima.

Sušaukė ministrus: “Su
galvokite, sako, kas mums 
daryti su tuo niekšu: jo 
laikymas per brangiai at
sieina”. Susirinko minis
trai - svarstė. Vienas ją 
sako: Mano nuomone, ponai, 
reikia sargą atimti”. O ki
tas sako: “Tuomet jis pa
bėgs”. - “Pabėgs, ir Su
neš jo nematą”. Pranešė 
karaliukui. Sutiko ir kara
liukas. Atėmė sargą. Žiūri, 
kas bus. Mato, atėjus pie
tums, nusikaltėlis išėjo, 
paieškojo sargo ir, jo nera
dęs, nuėjo pats j karaliaus 
virtuvę pietą pasiimti. Pa
siėmė ką gavęs, sugrįžo į 
kalėjimą, užsidarė duris ir 
sėdi. Rytojaus d ieną taip pat. 
Pasiimti maisto vaikšto 
pats, bet niekur nebėga. Kas 
daryti? Svarstė: “Reikia, 
sako, stačiai jam pasakyti, 
kad jis mums visai neberei
kalingas. Teeinie”. Gerai. 
Teisingumo ministras pa
šaukia jį pas save ir sako: 
“Kodėl jūs nepasišalinat? 
Sargo prie jūsą juk nebėra, 
galite laisvai sau eiti kur 
tinkami, karalius nepyks”. - 
“Karalius tai, sako, nepyks, 
bet aš neturiu kur eiti. Kur 
aš dabar dėsiuosi? Jūs mane 
savo smerkimais labai paže- 
minot, manęs dabar niekas 
nebepriims, aš nuo visą at
silikęs esu. Jūs su manim 
neteisingai pasielgėt. Taip 
daryti nedera. Jeigu jau pa- 
smerkėt mane nužudyti, tai 
reikėjo tą savo pasmerkimą

BUENOS AIRES. Ar
gentina ir Vokietijos De
mokratinė Respublika už
mezgė diplomatinius ir 
prekybinius bei kultūrinius 
ryšius.

laiškas apie mirsi; tautus i į

Nėra tokios vietos, kur 
jausčiausi įleidęs šaknis
Gerbiamas redaktoriau!

Noriu su jumis pasida
linti mintimis, kurios kilo 
perskaičius neseniai “New 
Yorker” žurnale pasiro
džiusį straipsnį apie mūsą 
tautieti Joną Meka. Mane < » r
nustebino straipsnio ilgis - 
apie 40 mašinraščiopusla- 
pią. Vadinasi, lietuvis 
emigrantas tiek nusipelnė 
Amerikos kultūrai, kad 
rimtas žurnalas jam ski
ria šitiek vietos.

Čia pat paėmęs per
skaičiau Vilniuje 1971 me
tais išleistą šio autoriaus 
knygą “Poezija”, kurioje 
sudėti visi geriausieji jo 
kūriniai. Iš jos puslapiu 
padvelkė tėvynės ilgesiu 
subtiliais lietuviško kaimo 
paveikslais.

Mintimis perbėgau Jono 
Meko biografiją, smulkiai 
pateiktą tame straipsnyje. 
Baigęs Biržą gimnaziją 
dvidešimt dveją metą jau
nuolis pabėgo su frontu į 
Vakarus ir atsidūrė tarybi- 
nią belaisvią stovykloje ne
toli Hamburgo. Skaitant 
nenoromis regėjau, kaip 
tuo metu jo bendra
moksliai, likę Lietuvoje, 
įsijungė į karią gretas ir 
vadavo Klaipėdą, plačiai 
įsitraukė į atstatomąjį 
darbą visoje respublikoje.

Paskui Jonas Mekas ke
letą metą gyveno DP sto
vykloje. O jo bendramok
sliai? Organizavo naujas 
įmones, steigė kolūkius, 
dalyvavo kovose su nacio

Vilniaus 650-ąją melinią iŠkilmią vaizdai

Sporto rūmai. Koncertas iškilmingojo posėdžio dalyviams.

nalistiniu pogrindžiu.
1949 metais per Tarp

tautinę Pabėgėlią Organi
zaciją Jonas Mekas atsi
dūrė Niujorke, dirbo san
technikos įrengimą tieki
mo bendrovėje. O jo ben
draklasiai rašė diplomi
nius darbus ir užėmė at
sakingus postus valstybės 
tvarkymo baruose.

Įsivaizduoju, kad lietu
viui emigrantui reikėjo būti 
apsukriam, jei jis sugebėjo 
taip greitai, jau 1955 me
tais, leisti anglą kalba žur
nalą “Film Culture” ir 
tapti vienu iš pirmaeilią 
vadinamojo avangardisti
nio kino pradininku Ame
rikoje.

Mintyse vaizduojuosi 
Jono Meko viešnagę Lietu
voje 1971 metais. Jis lan
kėsi gimtajame Semeniškią 
kaime, kur lig šiol tebe
gyvena jo motina, trys bro
liai, sesuo, dėdė ir daug 
giminią jaunesnio amžiaus. 
Amerikietiškas jo kino ob
jektyvas, tarsi nustebęs, 
filmavo, kaip motina se
mia vandenį iš šulinio, ver
da valgį prie senamadiš
kos krosnies, renka uogas, 
kasa bulves. . . Tai tu
rėjo būti neregėta egzotika 
amerikietiškiems jo kole
goms, kuriems pirmiausia 
tie kadrai ir buvo skirti. 
Sis dokumentinis filmas 
“Kelionės į Lietuvą įs
pūdžiai” buvo demonstruo
tas pernai rudenį Niujorko 
kino festivalyje ir susilau
kė teigiamo įvertinimo.

Džiugu, kad lietuviška 
kultūra, dvasinis • jos pa
saulis patraukia užsienie- 
čią dėmesį. Bet kartu ir 
graudu, kad lietuvio talen
tas pasišvenčia turtinti ir 
taip turtingą talentą kitos 
šalies kultūrą. Ir čia kyla 
mintis, ar daug amerikie- 
čią mainais pasiskyrė 
dirbti Lietuvos labui?

Toks klausimas visai na
tūralus, nes jo tėvynėje 
dalinimasis talentais tarp 
tautą jau seniai tapo kas
dienis reiškinys. Daugybė 
specialistą, atvykę iš įvai
rią Tarybą Sąjungos sričią, 
išmoko lietuviškai, įaugo į 
Lietuvos kultūrą ir tapo 
pirmaeiliais jos darbuoto
jais.

Ryškiausias to pavyz
dys - Elena Čiudakova, ku
rią neseniai į kapus su 
didžiu liūdesiu palydėjo 
minios vilniečią. Beje, 
pernai rudenį ją galėjo iš
girsti dainuojant ir Ame
rikos lietuviai. Atvykusi 
po karo į Lietuvą, ji pui
kiai išmoko lietuviškai ir 
Akademiniame Operos ir 
Baleto Teatre ilgus metus 

buvo pagrindiniu vaidmenų 
atlikėja. Jos dainuojan/a 
Violeta “Traviatoje” daž
nam ištraukdavo ašaras.
Kai ji mirė, su ja ėjo ir 
ėjo atsisveikinti daugybė ją 
karštai mylėjusią muzikos 
mėgėją. Ji buvo vilnietė, 
ji buvo LTSR nusipelniusi 
artistė, ji buvo LTSR liau
dies artistė. Ji buvo visos 
respublikos talentas, dau
gybę kartą džiuginęs žiū
rovą per televizijos laidas.

Ir visas šis tautybės an- 
traeiliškumas itin tapo 
ryškus kaip tik tragiškos 
jos mirties atveju.

O ar Jonas Mekas pana
šiai įaugo į Amerikos kul
tūrą? Ar jis jaučiasi pa
teikti minėto straipsnio pa
baigoje:

“Anksčiau, grįždamas 
iš svetur į Niujorką, jaus
davau, kad Niujorkas - tai 
mano miestas, kad aš grįž
tu namo, kad mano šaknys 
čia. Bet dabar nebesu toks 
tikras. Šiandien man at
rodo, kad iš viso nėra to
kios vietos, kur jausčiau
si įleidęs šaknis. Aš 
žvelgiu į ateitį ir nežinau, 
ko iš jos laukti”.

O kaip jaučiasi šiandien 
jo suolo draugai, baigę tą 
pačią Biržą gimnaziją? 
Kaip jaučiasi trys jo bro
liai, sesuo ir vis dar tebe- 
krutanti jo senutė motina?

Jie gyvena tvirtai įleidę 
šaknis į savo tautos žemę. 
Jie visi suaugę su savo 
tauta. Jie regi, koks mil
žiniškas žingsnis žengtas 
per pastaruosius metus. 
Lietuva tapo industrinė ša
lis su mašinomis aprūpintu 
žemės ūkiu. Tai pasiekti 
padėjo ir jie. Jiems bū
dingas natūralus pasidi
džiavimas savo triūsu. Jie 
patiria pergalės džiaugs
mą. Ir jie aiškiai žino, ko 
jie laukia iš ateities.

Jie yra tikri, kad ant 
industrinio pagrindo, kada 
mašinos atlieka sunkiau
sius darbus, bus nesunku 
plėsti naujus kultūrinio gy
venimo horizontus, kad tu
rės praturtėti vidinis visą 
tą techniką įdiegusią žmo
nių pasaulis, kad jis bus 
prisodrintas didaus žmo
giško turinio.

Suprantama, kad dauge
lio lietuvią emigrantu sve
timumą savo tėvynei nulė
mė šaltojo karo atmosfera, 
kurstyta tuoj po karo reak
cingi; ją JAV sluoksniu. Juk 
kai kurie senatoriai po 
pergalės prieš Japoniją ra
gino atgręžti ginklus prieš 
buvusį sąjungininką - Ta
rybą šalį. Atsirado tokią 
lietuvią, kurie svajojo 
grįžti į Lietuvą su perga
lingomis amerikiečiu ar
mijomis. Ne tik svajojo, 
bet ir agitavo, rėmė na
cionalistinį pogrindį. Ir 
tai kainavo Lietuvai ne vie
ną tūkstantį beprasmiškai 
kritusią gyvybių.

Laikas gydo žaizdas. Is
torijos perspektyvoje dar 
labiau išaiškėja, kieno są
žinę turi slėgti tos nekal
tos aukos.

Žmogaus prigimčiai yra 
natūralus skolos savo tė
vynei jausmas. Kiekvieną 
individą su visu jo dvasios 
lobiu juk suformuoja tėvy
nė jaunystės metais. Tik 
ji praturtina jaunuolio dva
sinį pasaulį. Užmiršti 
skolą tėviškei, tur būt, ne
galima. Tas jausmas pra
siveržia nesąmoningai tė
vynės ilgesiu, keista no
stalgija. Ir negalėjimas 
šią skolą išteisti, be abe
jo, esti slegiantis.

šis straipsnis “New 
Yorker” žurnale, skirtas 
Jonui Mekui, man padėjo 
plačiau suprasti daugelio

V IS M/M S/A SO S

MBOS
NAKTIES
Palangėj obelaitės Šlama.
Pailsusi užmigo Žemė.
Užmik ir tu. geroji mama.

— Palangėj obelaitės šlama — 
nemiega, saugo girnių namą 
n jo vakaro žaibų ij^vėjų... 
Girdi!

^-4Įį u o vėjo

l ankia n nusviro žalios kasos, 
/susemiisios Žvaigždes, o rasą 

j taškydatbos j žalią žemę;
įsupo lapuos žalią vėją, 
tik mano godą nutylėjo... 
Užmik, miegoki mano mama, 
aš nepaliksiu šitos žemės — 
Čia viskas šventa širdžiai mano,
Čia laimės pasakos gyvena, 
o medžių šakos dangų remia, 
nuo šilto vėjo lapai šlama. .. 
Užmik, miegoki mano mama.. 
O jeigu tektų man, išklydus 
svetur, iš ilgesio kankintis, 
nuo liūdesio ir gėlos gintis, 
atlėkčiau vyturiu kas rytą 
prie tėviškės beržų žalių, 
kur pievos ir darželiai žydi, 
kur aušros linksmina žilvitį 
ties mėlynuoju upeliu; 
atbėgčiau, mama, takeliu 
paglostyt tau plaukų žilų... 
Be tėviškės, gimtų namų, 
be vasarų linksmų,
baltų žiemų 
laimingas būti tsegaHa. 
Beržų žalių, 
tylių šilų, 
lankos gėlių 
netekti, mama, negrfhi —• 
be jų gyventi negaliu. 
Kai rudenį laukus arm, 
pavasarį javus bėriu, 
ir kai gulu, 
ir kai keliu, 
vis tuos pačius žodžius tariu: 
laimingas aš. 
Laimingas aš — 
aš tėviškę turiu, 
su vyturiais, tėvų namais, 
su laukimu šviesių dienų, 
jos rūpesčiais ir jos džiaugsmais 
aš gyvenu. 
Laimingas aš. 
Laimingas aš. 
Aš tėviškę turiu, 
žaliuoja rūtos, kvepia mėtos, 
šilti pavasariniai lietūs 
auksinių spindulių primėto, 
o prie upelių Ir kelių, 
lietaus ir saulės siuvinėtos, 
marguoja lankos nuo gėlių... 
Laimingas aš. *
Laimingas aš — 
aš tėviškę turiu — 
brangiausią Žemėj gimtą žemę... 
Miegok, geroji mano mama, 
palangėj obelaitės šlama... 
Girdi! 
Huo vėjo 
suvirpėję, 
langan nusviro žalios kasos, 
susėmusios žvaigždes, o rasą 
barstydamos į Žalią žemę... 
Miegok, kol saulė patek*' 
Labos nakties. 
Geros nakties, 
geroji mano mama.

KALĖJIME NUŽUDĖ
UNIJOS VADj

Saigonas. Pietą Vietna
mo policija areštavo prieš 
porą mėnesią 6 uniją va

rdus. Dabar praneša, kad 
banką tarnautoją unijos va
das kalėjime nusižudęs.

Patikimi šaltiniai rodo, 
kad Pham Van Hi kalėjime 
visą laiką buvo kankintas 
ir nuo jam padarytu žaizdą 
mirė.

CHICAGO. Juodąją or
ganizacijos šaukia nacio
nalinę konferenciją rugsė
jo 28 d. padėti afrikiečiams 
kovoje prieš imperialisti
nius kolonistus.

TURISTŲ LĖŠOS
PAKILO 16 PROC.

Washingtonas. 1972 m. 
amerikiečiai turistai už
sienyje praleido arti 8 bi
lijonus doleriu. Turizmo 
lėšos, palyginus su 1971 
m., pakilo 16%.

Bet šiais metais, dolerio 
vertei mažėjant, turistams 
lėšos pasidarys dar dides
nės.

Amerikos lietuvią būseną, 
leido dirstelti į save lyg iš 
Šalies, daug reikšmingiau 
įvertinti tai, į ką lig šiolei 
kai kas gal kreipia per 
maža dėmesio.

Atleiskite, kad gal iš
dėsčiau jums. Amerikoje, 
ir taip aiškiąKaiškiausias 
mintis.

Linkiu jums sėkmės pa- 
siaukoj^nčiame jūsų darbe.

\ Jūsą
J. ŠIMONIS
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“ LAISVEI” IŠ KAPSUKO

Įspūdingos jaunimo dienos
LIETUVOJE GERBIAMI VISI . . .

DARBO ŽMOGUS KURIA
iškilmės

iškilminga kolone. Centre — I. Mizarienė ir L. Kapočius.

Graži diena pasitaikė 
š. m. birželio mėn. 23 d. 
kapsukiečiams. Saulutė, 
nesigailėdama savo jėgų, 
siuntė daug šilumos į mūšy 
senąją žemelę o tuo pačiu 
ir į Sūduvą. Todėl nieko 
nuostabaus, kad tarybinio 
jaunimo dienos švęsti su
sirinko daug kapsukiečią. 
I iškilmes buvo pakviesti 
ir revoliucinio judėjimo 
dalyviai veteranai, Didžio
jo Tėvynės karo dalyviai, 
pokario metu aktyvistai ir 
kt. Malonu buvo svečią 
tarpe matyti ir mielą vieš
nią iš Jungt. Amerikos Val- 
stybią Ievą Mizarienę, su 
kuria tuoj pat pertraukos 
metu pradėjome kalbėtis 
įvairiais klausimais. Sve
čią tarpe matėme taip pat 
Vilniaus V. Mickevičiaus- 
Kapsuko Universiteto vyr. 
dėst. L. Kapočių, karo Is
panijoje dalyvį A. Bulotą 
ir t. t.

; Iškilmingoji dalis.
Skamba, ’TSRS ir Lietuvos 
TSRS himnai. Išklausomi 
moksleiviu ir žemės ūkyje 
bei pramonėje dirbančią 
jaunuolią raportai, savo 
prisiminimais pasidalina 
revoliucinių kovą vetera
nai.

Iškilmingos dalies pa
baigoje buvo perskaitytas 
sveikinimo laiškas TSRS 
KP Centro Komitetui.

Po trumpos pertraukėlės 
visi dalyviai susirikiavo i 
darnią koloną, kuri pa
judėjo prie istorinių re
voliucinią vietą Kapsuke. 
Dalis jaunimo žvaigždinės 
estafetės keliu nuvyko 
prie žuvusiąją kovotoją 
kapą mūsą rajone padėti 
vainikus, gėles. Likusieji, 
skambant orkestro gar
sams, nužygiavo i L. Giros 
gatvę prie namo, kuriame 
1908-09 metais gyveno Z. 
Aleksa-Angarietis ir leido 
socialdemokratą laikraštį 
“Darbininką Žodį”. Me
morialinės lentos atidengi
mo proga kalbėjo Kapsuko 
r. DZDT vykdomojo komi
teto pirmininkas R. Pačė- 
sa. Dedamos gėlės.

Iš čia kolona pasuko į 
kapines, kur buvo taip pat 
padėtos gėlės ir vainikai 
prie seserą Laukaityčią ir 
kt. revoliucionierių kapą. 
Po to - į Vaičaičio gatvę 
prie namo, kuriame gyveno 
hitlerininką sušaudytas ad
vokatas A. Bulota ir kur 
pogrindininkas Stankevi
čius K. okupacijos metais 
leido slaptą antifašistinį 
laikraštėlį “į kovą”.

Prie atidengtos memo
rialinės lentos kalbą pasa
kė sūnus, karo Ispanijoje 
dalyvis A. Bulota. Iš čia - 
į Gedimino ir Simno gatves 
prie atidengtą paminkliniu 
akmeną-stelų K. Petriko ir 
I. Laukaitytės žuvimo vie
tose. Eilėraštį skaito poe

tė V. Šulcaitė, prisimini
mais apie K. Petriką pasi
dalino rašytojas F. Bie
liauskas. Gėles deda po
grindininkai, jaunuoliai ir 
mažyliai darželinukai, ku
rie dar nematė karo ir po
kario metą baisumą.

Tuo iškilmės ir baigėsi. 
Po to svečiai nuėjo i Kap
suko MPAG salę pailsėti, 
kad vakare galėtą stadione 
stebėti R. Pačėsos para
šytą spektaklį-kroniką 
“Tylos minutę”, skirtą žu
vusioms seserims Laukai- 
tytėms.

šiuo vaidinimu ir baigė
si tarybinio jaunimo dienos 
iškilmės.

Beje, reikalinga pridur
ti, kad kapsukiečiai yra šio 
žanro pionieriai. “Tylos 
minutė” yra lyg ir anksty - 
vesnią vaidinimu tąsa. O 
jie, su pirotechnika, šau
dymais ir kitais efektais 
pas mus labai populiarūs, 
ką rodo ir tas faktas, kad 
bilietai dar gerokai prieš 
spektaklius buvo visi iš- 
partuoti.

Labai džiugu buvo paben
drauti su miela viešnia I. 
Mizariene, kuri mūsą pa
dangėje vėl švystelėjo kaip 
meteoras ir dingo.

V. GULMANAS

MONTGOMERY, Ala. 
Negras Lonnie Relf reika
lauja teisme milijono do- 
lerią atlyginimo už nele
galų sterilizavimą klini
koje dvieją jonepilnamečią 
dukterų.

•
BUENOS AIRES. Argen

tinos Komunistu partijos 
organas “Nuestra Pala- 
bra” pradėjo eiti viešai. 
Nuo 1966 metą jis išeidi
nėjo slaptai.

TOKIJAS. Japonai, dir
bantieji Rockefellerio ban
ke, iškovojo kontraktą su 
algą pakėlimu. Už kon
traktą kovojo pusšeštą 
metą.

WASHINGTONAS. Iz
raelio militarinis diploma
tas Alon mirtinai peršautas 
prie jo namą. Manoma bus 
arabą teroristą darbas.

•
PHILADELPHIA, Pa. 

Kunigas Philip Berrigan ir 
jo žmona vienuolė McAlis
ter laimėjo teisme. Jie 
buvo kaltinami už slaptą 
susirašinėjimą, kaip Ber
rigan buvo kalėjime.

•
MASKVA. Čia prasidėjo 

pasitarimai tarp Tarybą 
Sąjungos ir Prancūzijos 
atominių mokslininką dėl 
branduolinės energijos 
vartojimo kooperacijos 
taikingiems reikalams.

Kaunas. Miniu minios c 
suplaukė į hale. Iš šimtą 
krūtinią ištryško, išsiliejo 
daina. Apie ką? Na tie 
choristai, gerai įsisavinę 
giesmę, žavi savo balsais 
darbininkus, kurie, kaip 
jie, neseniai grįžo iš dar
bo. O dabar naudojasi 
kultūringu poilsiu. Kam 
giesmininką daina skirta? 
Ji skirta žmogui, kuris gy
venimą puošia savo žy
giais, savo darbais. O tos 
dainos herojus - tai darbi
ninkas, tai kolūkietis, tai 
jaunuolis. Saulėtas gyve
nimas kviečia lieti ir švie
sią dainą. Stoviu toje mi
nioje. Ir prisimenu, ką ši
tame pačiame Kaune daina
vo 1927, 1933 m. Lūšnelė
je skardėjo posmeliai apie 
vargdienią nedalią, apie 
mergužėlės skaisčiąs kaip 
rasa ašarą. O kai viršum 
Nemuno mėlyna padangė, 
kai žmogus persėdo ant 
traktorius, kai nereikia ant 
kupros nešioti plytą, kaip 
nešiodavo 1936 m., kai ger
bia darbštuolį, - tai ir 
giesmė gimsta nemažiau 
šviesi, negu saulutė.

O kodėl taip šviesiai ne
dainuoti! štai sodžiuje įsi
vyravo technika, štai kai
mo sodybose šviesūs na
mai. štai miestuose dunk
so it didžiuliai balti paukš
čiai rūmai.

Tą namą, tą rūmą būtą 
pridygę tankiau, jei po karo 
nereikėję iš hitlerinią pe
leną prikelti Sakią, Klaipė
dos, Vilkaviškio, trečdalio 
Vilniaus, tūkstančiu kai
mą. . .

Einu Kauno gatvėmis. 
Skuba studentai, mokslei
viai. Moterys nešasi pir
kinius. Prie stalo, kur iš
rikiuotos knygos, darbinin
kas ar kolūkietis, studen
tas ar tarnautojas renkasi 
sau mėgiamą autorių. Poe
tai pavasarį šilko audė
jams, darbininkams skaito

SAN FRANCISCO, Calif. 
Sustreikavo 1,200 trans- 
portacijos darbininką. 
Prie streiko prisidėjo 300 
elektros darbininką.

•
COVENTRY, Conn. Mirė 

68 metą amžiaus pažangus 
poetas, novelistas, žurna
listas Walter Snow. Jis ra
šinėdavo į “Daily World” 
ir kitą marksistinę spaudą.

•
TOKIJAS. Keletas Azi

jos valstybių pareiškė pro
testą Kinijai už sprogdi
nimą branduoliniu bombų 
ir radiacijos skleidimą.

•
CHICAGO. Tarybų Są

junga pirko iš International 
Harvester kompanijos už 
$25 milijonus gazo turbinų 
ir kompresorių komplektą.

KARAKAS. 23,500Vene- 
zuelos aliejaus darbininką 
nusitarė paskelbti streiką, 
jeigu aliejaus kompanijos 
nepakeltą algą ir nepasira
šytų 3 metų sutarčių.

•
LOS ANGELES, Calif. 

Moterą vartotojų draugijos 
ragina šaukti nacionalinį 
boikotą aukštoms maisto 
kainoms.

WASHINGTONAS. 4 se
natoriai ir 4 kongresmenai 
išvyko Į Kiniją tartis pre
kybos ir kitais klausimais. 
Jie ten bus iki liepos 16 d. 

eiles po mėlyna padange, 
štai neseniai i Palemoną < < 
rašytojai sutraukė miniu 
minias. Pasiklausė nau
jausią poetą kūriniu. Bet 
kodėl tūkstantinėje minio
je Kauno gatvėje nesutinku 
V. Montvilos? Juk čia jis 
daug posmą paliejo, kurie 
tartum lakštingalos giesmė 
nuaidėjo ne tik po visą 
Lietuvą, bet ir nuskriejo į 
kitas respublikas. Deja, 
karo pradžioje nakties ša
lininkai jam už saulėtus 
posmus atkeršijo. Kodėl J. 
Budžinskienė neaudžia šil
ko?

Tik hitlerininkams įsi
veržus, tą vasarą ir ją pa
kišo po forto velėna. Ne
sutinku ir savo sesės Ago
tos. Ją nužudė vokiškąją 
okupantą šalininkai. Apie 
Agotą Kukankaite Lietuvoje 
atspausdinau septynias 
apybraižas. Apie vieną ją 
Venclova man parašei 
“Tavo “Sesė” - jaudi
na. o . ”

O kaip Lietuvos jaunuo
liai vertina tuos, kurie 1935 
m. Kaune viršum minios 
iškėlė skaisčią kaip ryto 
aušra vėliavą, kurie gat
ves uždegė daina, kurie ti
kėjo liaudies kūrybiškumu, 
kurie nepabūgo jokią aud
rą? Jie sako: į saulėtą 
nūdieną, į laisve tiltą pa
statė proletarai - jų tėvai.

Kaip saulė nugali debe
sis, taip kovotojai - tau
riausi žmonės - rašydami 
atsišaukimus, streikuoda
mi, už grotą dainuodami 
darbo žmonių himną, įsi
gilindami į Markso filoso
fiją, - ilgoje kovoje artino 
pergalę. Pagaliau ji sužė
rėjo, kaip po ilgos nakties 
sušvinta saulėtekis. Taip į 
kūrybinį darbą Lietuvos 
liaudis įsiliejo 1940 m. 
vasarą.

Mačiau: darbininkės
audė šilką. Jos sakė: “Jau 
priklausys mums”. O, kaip 
džiaugėsi naujakuriai, gavę 
žemę, nusikratę antsto
liais! Ir šių eilučių auto- < <
rius tada pasinaudojo dar
bo masių kovą vaisiais. Iš 
fašistinio kalėjimo nuėjau į 
literatūrą. Su meile rašiau 
apie pažangius rašytojus. 
Jie, persekiojami tautinin
ką, pučiant žvarbiems vė
jams, sodino gėles lietuviu 
raštijoje.

Nuo to laiko lietuvių pro
za bei poezija padarė šuo
lį . Lietuvių literatūroje 
sužėrėjo nauji vardai. Fa
šistai 1933-1939 m. labai 
dažnai rašydavo, o ypač ją 
žurnalas “Vairas”: 
“Tamsi liaudis. . . Ji ne
supranta meno. . . Valdyti 
gali tiktai šviesuome
nė. . .” Taigi tie ponai 
liaudį laikė tamsuomene.

Nūnai darbo žmonės pra
siveržė į aro skrydį. Jie 
ne tik kuria medžiagines 
gėrybes. Jie užpildo teat
rus. Jie gerai supranta 
nūdienos dramaturgus. Jie 
moka pasižavėti ir Gogoliu, 
ir Šekspyru. Švystelėjus 
romanui ar poezijos rinki
niui, rūmų statytojai, šilko 
audėjos, kviečią augintojai

I ST. PETERSBURG, FLA.
■ mirus
I John Ravot
I Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, dukrai 
H Valarie Fletcher, sūnams Modest F. ir Albertui,
■ anūkams ir visiems artimiesiems bei draugams. 
I LLD 45 kp. valdyba ir nariai
■ P. ALEKNA

Liaudies kūrybos versmes pasiekęs

Žmogų daro amžinę meilė darbui, kūrybai, studija ,,Lietuvių kanklės" (1937). Sį darbą
gyvenimui. Meilė žmogui ir tiesai. Jeigu ši 
meilė tampa švyturiu jo gyvenimo kely ir 
padeda jam atrasti pačią tikrąją kryptj, mir
tis nepajėgs jo sunaikinti.
Toks buvo profesorius Zenonas Slaviūnas, 
kuriam kapo kauburėlis neseniai supiltas Vil
niaus Saltoniškių kapinėse. Didžioji meilė 
žmogui, tautai atvedė jj prie pačių lietuvių 
liaudies gyvybingumo versmių — jos me
ninės kūrybos, kurios pažinimui jis paauko
jo visą savo gyvenimą.
Gimęs 1907 m. Skaudvilėje, muzikanto šei
moje, Zenonas Slaviūnas dar vaikystėje su
sidūrė su muzikos ir poezijos pasauliu. Bai
gęs Kražių gimnaziją, mokslo ištroškęs jau
nuolis vyksta j Kauną, jau žinodamas, ko 
nori. Jis įstoja j Muzikos mokyklą, vėliau j 
Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetą. Susidomėjęs liaudies dai
nomis, jis stengiasi suburti muzikus, kurie 
rūpintųsi užrašyti liaudies dainų melodijas.
1934 m. jo iniciatyva įsteigiama Liaudies 
melodijoms rinkti komisija, kurią sudarė 
kompozitoriai S. Šimkus, J. Tallat-Kelpša, K. 
Banaitis ir jis pats. Tai buvo labai reikšmin
gas žingsnis lietuvių folkloristikos istorijoje, 
organizuoto tautosakos rinkimo pradžia.
1935 m. ši komisija įsijungė į Lietuvių tau
tosakos archyvą, ir Z. Slaviūnas tapo vado
vaujantis liaudies melodijų tvarkytojas, už
rašinėtojas, fonografuotojas. Jis užrašinėda
vo ne tik savo įstaigos kambarėlyje, bet ke
liaudavo į kaimus, aukodamas poilsio die
nas. Jis ieškojo visur liaudies kūrybos perlų 
ir atradęs mokėdavo juos suprasti bei įver
tinti.
Pamilęs lietuvių liaudies kūrybą, niekur nuo 
jos nebesitraukė. 1938—1 940 m. Lituanistikos 
instituto Tautosakos archyvo mokslinis sek
retorius, vėliau Etnografijos instituto Tauto
sakos poskyrio fonogramų kabineto vedėjas. 
Pokario metais LTSR MA Istorijos instituto 
Tautosakos sekcijos vadovas, pagaliau Pe
dagoginio instituto docentas ir profesorius, 
dėstąs tautosaką. Vis tai pareigos, kurios jį 
tvirtai susiejo su lietuvių tautosaka.
Rinkdamas, tvarkydamas liaudies kūrybą, jis 
pamažu brendo kaip jos tyrinėtojas. Tai na
tūralus ir teisingas mokslininko kelias — 
nuo gyvos medžiagos pažinimo prie teori
jos ir apibendrinimų. Jo domėjimosi ratas 
buvo neįtikimai platus. Dabar, visiems 
mokslams krypstant į siaurą specializaciją, 
atrodo, net per platus. Tačiau visa tai buvo 
nearti dirvonai. Ir jis arė juos su didele at
sakomybe, moksliniu atsargumu, rimtumu. 
Z. Slaviūno straipsniai, studijos lietė įvai
riausias lietuvių tautosakos sritis. Liaudies 
instrumentinės muzikos klausimams skirta jo

ypač vertino dideli folkloro žinovai B. 
Sruoga ir B. Benderius, sakydami, kad jis 
prilygsta daktaro disertacijai.
Nemaža straipsnių Z. Slaviūnas paskelbė 
apie liaudies melodijų rinkimą, jų tvarkymą, 
melodijų pobūdį, jų regionalines ypatybes. 
Domėjosi liaudies papročiais, apeigomis 
(straipsnis ,,Lietuvių liaudies papročiai ir mi
tiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose", A. Juš
kos ,,Svcxfbinių dainų" įvadas ir kt). Savo 
duoklę jis atidavė tautosakos ir literatūros 
ryšių problemai, nušviesdamas A. Micke
vičiaus ir K. Donelaičio ryšius su folkloru 
ir muzika. Svarų indėlį Z. Slaviūnas įnešė ir 
į choreografinę folkloristiką: 1953 m. kartu 
su J. Lingiu ir V. Jakelaičiu rusų kalba pa
rengė liaudies šokių rinkinį, apie šokius ir 
žaidimus rašė ,,Lietuvių tautosakos apybrai-
V • H zoje .
Tačiau daugiausia dėmesio Z. Slaviūnas sky
rė savitam lietuvių liaudies dainų žanrui — 
sutartinėms, kuriomis pradėjo domėtis nuo 
pat savo folkloristinio darbo pradžios. 
Kruopštų ilgametį darbą apvainikavo kapi
talinis trijų tomų sutartinių leidinys (,,Sutarti
nės", I, II — 1958, III — 1959 m.), kuriame 
mokslininkas pateikė beveik visas iki šiol ži
nomas, daugiausia paties užrašytas, sutarti
nes. Leidinio reikšmė lietuvių folkloristikai 
yra be galo didelė; užmirštos lietuvių liau
dies dainos tarsi atgijo naujomis formomis. 
Z. Slaviūnas sutartinėmis sudomino ne tiktai 
lietuvių, bet ir kitų tautų bei užsienio folk
loristus, skaitydamas pratesimus šalies są
junginėse konferencijose\ paskelbdamas 
straipsnių užsienio spaudoje. Didelę reikš
mę jų išpopuliarinimui turi 1972 m. pasi
rodžiusi knyga rusų kalba ..Sutartinės".
Sis didžiulis tiriamasis darbas neišsėmė 
visų mokslininko veiklos barų. O kur dar 
įtempta pedagogo ir visuomeninė veikla? 
Be šio žmogaus neišsiversdavo niekas, kur 
buvo liečiami tautosakos reikalai. Jis įvairių 
komisijų narys, liaudies ansamblių konsultan
tas, nenuilstantis disertacijų oponentas. Kaip 
šis trapios sveikatos žmogus suspėjo visa 
tai atlikti, iš kur jis sėmėsi jėgų? Jis atrodė 
toks jautrus, skrupulingai besijaudinąs dėl 
kiekvienos problemos, kankinamas abejonių, 
neretai išsiblaškęs. O tiek vidinės jėgos slė
pė savy, taip susikoncentravęs buvo viena 
kryptimi, tarsi gyveno ir kvėpavo vien dar
bu.
Praradimas dar per daug gyvas ir skaudus, 
kad būtų galima ramiai įvertinti profesoriaus 
Zenono Slaviūno nuopelnus lietuvių kultū
rai. Tai bus padaryta ateity. O šiandien jo 
šviesus atminimas teįkvepia mus naujiems 
darbams.

rašo savo nuomonę puikiu 
knygą autoriams.

Kaip rašo? Moka pana
grinėti personažo polėkius, 
eilėraščio vaizdą. O ne
retai paprašo rašytoją kokį 
nors naują epizodą įpinti 
naujoje to kūrinio laidoje. 
Tai uždega rašytoją. Tie 
prozininkai ir toliau sodi
na savo literatūrini darža. c <
Bet Lietuvoje gerbiami 
visi: ir kas audžia šilką, 
ir kas beria grūdą, ir kas 
stato namą, ir kas dainą 
deda. Prasidėjo sodą so
dinimo laikas.

A. LIEPSNOMS

DRAUDŽIA REMTI 
PARAPIJŲ MOKYKLAS

Washingtonas. - Aukš
čiausiasis teismas pripa
žino nekonstituciniu para
piją mokyklą rėmimą fi
nansiniais kreditais ar tak
sų forma.

Sis tarimas draudžia 
New Yorko ir Pennsylvani- 
jos valstijų valdžioms, ku
rios bandė vienokiu ar ki
tokių būdu finansiniai pa
dėti parapijų mokykloms.

KUBA UŽPILDĖ
ALIEJ AUS PLANĄ

Havana. Kubos Petro- 
liumo institutas informuo
ja, kad 1972 metais Kubos 
aliejaus gamyba užpildė 
planą 98%. Viso pagami
no 7,500,000 toną. Dirbo 
9,000 darbininkų.

Kubos vyriausybė dėkoja 
Tarybų Sąjungai už tech
nišką pagalbą aliejaus ga
myboje.

Pranė J okimaitienė

Worcester, Mass.
NUOŠIRDI PADĖKA UŽ 
SUTEIKTAS PASLAUGAS 
LAIDOJANT
MARIAN PETKŪNAS

Nėra** skaudesnio dalyko 
kaip mylimos gyvenimo 
draugės mirtis.

Neįmanoma visiems at
skirai padėkoti, tai malo
nėkite priimti mano padėką 
per laikraštį “Laisvė”.

Tariu nuoširdų dėkui už 
gyvą gėlių vainikus ir 
puokštes, už dalyvavimą 
šermenyse ir laidotuvėse, 
už asmeniškai ar per spau
dą išreikštą užuojautą, lai
dotuvių direktoriui Peter 
Carroll, Frank Blažys už 
gražiai momentui pritaiky
tas dainas, M. Sukauskienei 
už atsisveikinimo kalbas 
koplyčioje ir ant kapų, 
Helen Smith už didelę pa
galbą surengime šermenų 
ir laidotuvių.

Liūdintis
JOHN PETKpNAS
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APIE PIKNIKĄ
Liepos buvo tikpražydu 

sios, liepos pirmą įOlym- 
pijos parką Sriusbury, iš 
toli ir arti suvažiavo daug 
gražios pažangiečiu publi
kos. Atrodė, kad tą dieną 
buvo musu lietuviškoj ko
lonijoj lyg kokia didelč 
šventė. Tiesa, tas buvo 
musu spaudos naudai di
džiausias piknikas. Taip
gi tradicinis toj pačioj vie
toj rengiamas įvykis.

Po daugelio lietingu die
ną, tą dieną oras buvo ste
bėtinai gražus. Svečiai ir 
vietiniai sykiu buvo gerai 
pavaišinti, ir už pigią kai
ną. O kas norėjo įsigerti, 
tiems ekstra kainavo. Ma
tomai, visi buvo suvykę 
patenkinti.

Biskį po ketvirtos M. 
Sukackienei vadovaujant, 
prasidėjo tai dienai parink
ta meninė, arba, teisingiau 
pasakius, dainą programa. 
Pirmininkei paprašius, pu
blika minutės atsistojimu, 
atidavė Lilijai Kavaliaus
kaitei, buvusiai “L.“ ad
ministratorei, paskutinę 
pagarbą.

Nors Jonas Sabaliauskas 
sakosi esąs pasenęs nebe
dainuosiąs, tačiau ir šį 
karta net su trimis daino- 

4

mis pradėjo programą. 
Matomai, jam dainuojant 
daug jėgą nereikia, nes 
jaunystėje išlavintas bal
sas ir senatvėj nepranyks
ta. Žinoma, ne su visais 
vienodai gamta ar kitos 
gyvenimo aplinkos elgiasi.

Irena Janulienė, lyg no
rėdama parodyti, kad mo
terys turi lygias teises, 
taipgi trimis liaudies dai
nomis publiką žavėjo. 
Neužtenka sakyti, kad ža
vėjo, reikia pripažinti, jog 
iš Lietuvos atsivežtomis 
dainomis ir maloniu aukš
tu soprano balsu tiesiog 
jaudino tuos lietuvius kurie 
dar turi širdyse gerus 
jausmus dėl savo gimtojo 
krašto.

A. Bimba, žiūrėdamas į 
daugumoje jau šviesiomis 
galvomis publiką, pradžio
je trumpos prakalbos sakė: 
“Čia ne vieta ilgoms pra
kalboms“. Pasveikino su- 
vykusius, džiaugėsi, kad 
dar tiek daug pažangiečiu 
suvažiavo. Taipgi sakė, 
kad finansiniai daug kas 
remia “Laisvę“, keletas 
aukojo net po šimtinę.

Po A. B. prakalbos Albi
nas Daukšys su iš Lietu
vos naujai įsigytomis dai
nomis linksmino pulbiką. 
Kaip prie visko, taip ir 
prie dainos meno reikia į
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GOOD NEWS
For our clients desiring to purchase for their 

relatives

APARTMENTS in USSR

An extensive building program of Modern Coo
perative Apartments is now in progress in the 
following cities:

MOSCOW, LENINGRAD, KIEV, MINSK, LVOV, 
RIGA, TALLIN, KISHINEV, ODESSA, VILNIUS, 
KAUNAS, ROSTOV -/DON, KRASNODAR, KHAR
KOV, TASHKENT, ALMA-ATA & other cities 
one, two, three &four - room apartments available 
(with kitchen, bath & utility room).

All arrangements are made by Vneshposyltorg 
through its exclusive representative in USA

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue

New York, N. Y. 10001.
Telephone (212) 685-4537.

gudimo. Kiek aš jį esu gir
dėjęs dainuojant solo, man 
rodos, kad kas kart su te
noro balsu jis geriau, drą
siau pasirodo.

Po tam Ričardas Janu
lis keliais sakiniais, var
dan Darbininką Susivieniji
mo Amerikoj, pasveikino 
ir palinkėjo visiems links
mai laiką praleisti. . .

Hartfordo Laisvės Cho
ras, nors su mažai vyru, 
bet su Wilma Holis gera 
vadovybe, stebėtinai gerai 
ir gražiai sutardami, ke
letą lietuvišką ir vieną ang
lišką, kavalką sudainavo. 
Elena Brazauskienė daina
vo su choru ir taipgi porą 
gražiu dainelių solo ir vie
ną labai gražią dainą su 
W. Molis. Kai choras, kad 
ir daug dainą dainuoja, bet 
ne visas viena po kitos, tai 
daug įvairiau ir gražiau 
išeina. Taip šį sykį darė 
Hartfordo choras: įterpė 
solo, duetą ir W. Holis 
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solo taipgi poemą, Jono 
Juškos parašytą, kuriai 
pati chorvedė muziką para
šė puikiai atliko.

Na, biskį ir apie asme
ninius sutikimus. Jonas 
Sabaliauskas gyrėsi, kad 
buvo Dzūkiją, ne Lietuvą, 
atlankyti, kad susitiko su 
broliu, kurio buvo virš 50 
metu nematęs. Sakė, kad 
šią vasarą jo žmona vyks
ta Lietuvą atlankyti.

Teko šnekėti su buvusiu 
chorvedžiu ir geru pažan
giu veikėju Simonavičiumi 
iš Providence, R. I. Skun
dėsi senatve ir negalavi
mais. Sako: “Pradedu 
kokį nors veiksmą, nesise
ka. Na, gal kitą dieną 
būsiu tvirtesnis, sugabes- 
nis, o toji kita gera diena 
nebeateina“. K. Barčie- 
nė (iš Cantono) užklausta, 
ar vyksta su visu, ar tik į 
viešnagę Lietuvon atsakė: 
“šį syk vykstu su grupe, 
jei patiks, tuomet važiuo
sim apsigyvenimui“. Sakė, 
kad kai gyvenimo draugas 
mirė, gyvenimas labai nuo
bodus. Nors turi gražius 
namus, gerus darbus, me
deliu ir geliu darželį, bet 
kad juose dirbti nebegalin
ti. Kur nors išeiti-išva- 
žiuoti, ir vienus namus 
šiais laikais palikti, ne
saugu. . .

Teko šnektelėti ir su 
svečiais iš didmiesčio: J. 
Lazausku, P. Venta, N. 
Ventiene ir kitais. Mato
mai, jie dar nepasenę, nes 
250 myliu atvažiavo i pik
niką. Nakvoję Hartforde, 
pas gerus tautiečius. Su 

niujorkiečiais buvo su 
viešnia: Berta Vaitonicnė, 
iš Kauno. Džiaugėsi ji 
jauna į pensiją išėjus, nes 
turėsianti progą gyvenimu 
pasidžiaugti. Prašiau, ją, 
kad Kaune Žaliajam kalnui 
pasakytu “Alo’nuo manęs. 
1923 metais ten 9 dienas 
vaikščiojau, laukdamas 
prieiti prie Amerikos kon
sulo. Buvo K. Petrikienė 
su sūnumi, kuris nemažai 
prifotogr alavo gražiame 
Olympijos parke.

A. KANDRAŠKA

Baltimore, Md.
Vietinė LLD 25 kuopa 

birželio 24 d. suruošė pa
rengimą pas drg. P. Kuprį. 
Dalyviu skaičiumi parengi
mas nebuvo sėkmingas, bet 
finansiniai gražiai pavyko.

Reikia padėkoti gabiai 
šeimininkei J. Stanienei ir 
F. Deltuvienei už paruoš
tus valgius ir M. Antanai
tienei už pagalbą laike pietą 
ir už pyragą, drg. J. S. 
Deltuvai už apmokėjimą už 
gėrimus, drg. P. Pasers- 
kiui už nuvežimą į pikniko 
vieta. I

Tiek pasekmių nebūtu
mėm turėję, jeigu nedrau
gai chesteriečiai. Ją atsi
lankymas ir gausi auka šį 
parengimą padarė sėkmin
gu.

Draugu Dudonią šeima ne 
tik atvežė dalyviu, bet ir 
auku sekamai: nuo K. S.<
Lietuvaitės $30 ir nuo A. 
Lipčiaus $20. Labai ap
gailestaujame, jog drg. 
Lipčius dėl ligos negalėjo 
dalyvauti su mumis. Visi 
nuoširdžiai linkime jam 
greitai ir pilnai susveikti 
ir vėl darbuotis-dalyvauti 
su mumis.

Draugai Dudoniai aukojo 
$20, J. F. Deltuvai ir An
tanaičiu šeima po $15. Po 
$10 aukojo sekami: J. Šla
jus, J. S. Deltuva, J. J. 
Staniai. Gužauskienė auko
jo $8, P. Paserskis $7. Po 
$5: V. Balčiūnas ir O. 
Kučiauskaitė.

Padengus išlaidas, nuta
rėme pelną padalyti seka
mai: “Laisvei“ ir “Vil
niai“ po $70, o Kanados 
“Liaudies Balsui“ $17.

Gaila, kad drg. Kupris 
po parengimo sunkiai su
sirgo. Likosi nuvežtas į 
sanatoriją, kurios vardo 
neteko sužinoti. Visi jam 
linkime greitai susveikti ir 
grįžti į namus.

Nuoširdus ačiū aukoto
jams ir šio parengimo da
lyviams.

VINCO DUKTĖ

Brockton, Mass.
Pranešu, kad “Laisvės“ 

vajininkui Stanley Rainar- 
dui operacija gerai pavyko. 
Jau paleistas iš ligoninės,

■Į jau namie gydosi. Dabar 
Į jis gyvena 571 N. Cary St. 
I Telefonu F. Sass prane- 
| šė man, kad “Laisvės“ 
| piknikas Olympijos parke 
| liepos 1 d. jai labai patiko. 
. Sako: gavome tokius ska-
■ nius pietus ir už tokią žemą 
I kainą. Taipgi buvo geras 
| koncertas, kurį išpildė 
| Hartfordo Laisvės choras
■ ir Worcesterio dainininkai.

F. Sass yra Pavilausku
■ dukra. Tėvai jau mirę. Ji 
I čia mokyklas lankė. Gra- 
| žiai kalba lietuviškai.
| GEO. SHIMAITIS

I Lawrence, Mass.
KLAIDŲ PATAISYMAS

Birželio 20 d. korespon- 
I dencijoje turėjo būti LLD 
| 37 kp„ o ne 47 kp. Taipgi 
I vietoje P. J. Melvidas, turi 
j būti T. J. Melvidas.

Atsiprašome už klaidas.
I REDAKCIJA

NE W YORKO Sugrįžus iš viešnagės PramogiĮ Kalendorius
NAUJIENOS Lietuvoje
400 Legal Aid advokatai 

paskelbė streiką. Reika
lauja geresnes sutarties.

•

47 kapiniu darbininkai 
neklauso teismo įsakymo 
grįžti darban.

•

New Yorke maisto kainos 
pakilo aukščiau, negu ki
tuose miestuose.

Policija areštavo 6 nar
kotiku agentus, kurie ban
dė su $250,000 papikrti du 
policistuSo

Daugiau kaip 100.000 
jaunuolią užsiregistravo 
vasariniam darbui, bet tik 
apie 50,000 tegalės gauti 
darba. <

1,500 ornamentalio me
talo darbininką paskelbė 
streiką. Reikalauja di
desnio atlyginimo ir trum
pesnės darbo savaitės.

•
Sustreikavo Wyckoff 

Heights ligoninės tarnau
tojai. Teismas reikalauja 
juos grįžti darban, bet jie 
tęsia streiką. 

4 4

•

Per pirmus šią metu 6 
mėnesius gengsteriai nu
žudė mieste 27 žmones.

•

Narkotiką agentu vadas 
Willie Abraham, užlaikęs 
Harleme taverną, gavo viso 
gyvenimo kalėjimą.

Buvęs Jaunimo Tarnybos 
agentūros komisionerius 
Ted Gros gavo 3 metu ka
lėjimą už kyšiu ėmimą.

•

Keturios Bronxo viduri
nės mokyklos sudarė pro
gramą ir įjungė mokinius 
darban valyti užterštą upė
se vandenį. Darbas jau 
pradėtas.'

Ant Rikers salos atida
rė naują kalėjimą dėl 1,080 
prasikaltusiu jaunuolią.

Mieste užsidarė 4 klini
kos, kuriose buvo gydomi 
narkotiką vartotojai. Dar 
5 paliko neuždarytos. 1972 
metais jose buvo gydoma 
70,000 žmonių.

REP.

Netekome seno laisviečo
Mirtis vėl pasišvaistė po 

mūsą pažangiečiu greitas, 
šį kartą Brooklyne. Mirė 
Jonas A. Barkus. Mirė 
liepos 3 dieną sulaukęs 
gražaus 88 metu amžiaus. 
Palaidojome liepos 5 dieną. 
Velionio palaikai buvo su-

JONAS A. BARKUS

Sekmadienį, liepos 8 d.. 
sugrįžau Aerofloto lėktuvu 
iš viešnages Lietuvoje, kur 
išbuvau apie penkias savai
tes. šiame lėktuve sykiu 
skrido Tarybą Sąjungos 
kosmonautai ir nemaža 
grupė mokslininku į oro 
erdves reikalu pasikalbė
jimą Houston, Texas. Ži
noma, buvo nemažai ame
rikiečiu, kurie lankėsi Ta
rybą Sąjungoje kaip turis
tai. Visi gerai nusiteikę. 
Visi džiaugiasi mūsą pre
zidento ir L. Brežnevo su
tartimi dėlei taikos pa
saulyje, dėlei glaudesniu 
ryšiu tarp mūsą valdžią.

Apie būvimą Lietuvoje 
bandysiu parašyti daugiau. 
Dabar tik noriu tarti ačiū 
visiems draugams Lietu
voje už tokį malonu, nuo
širdų priėmimą. Dakta
rams Kauno klinikoje ir 
Druskininku kurorto “Dai- <
nava“ daktarei Kraučiū- 
naitei su pagalbininke dr. 
Balčaitytė širdingai esu 
dėkinga. Sugrįžau atgavusi 
sveikatą, pilna energijos 
tęsti darba toliau. 
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Su sekamu “Laisvės“ 
numeriu pradėsiu spaus
dinti kai kuriuos prisimi
nimus iš viešnagės. Vie
nas iš tikrai maloniu susi- 
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tikimą, tai buvo su VY
TAUTU ALSEIKA. Ir noriu 
pasigirti, kad jis labai ma
loniai priėmė mane savo 
gražiame bute, pasikalbė
jome gana ilgokai. Jis pri
žadėjo, apart interviu, ku
ris tilps sekančiame nu
meryje, būti mūsą “Lais
vės“ bendradarbiu. Jis 
dabar rašo Vilniaus “Va
karinėms Naujienoms“ 15 
straipsnią iš jo gyvenimo 
JAV, ir sakė prisiusiąs 
juos mums. Jis taipgi nu
mato neužilgo pavažinėti 
po plačiąją Tarybą Sąjungą 
ir sakė prašysiąs mums 
iš kelionės. Žinau, kad, 
kaip aš, taip ir visi “Lais
vės“ skaitytojai lauksime 
šią rašinią su nekantrumu.

Noriu tarti širdingą ačiū 
LDS sekretorei Anne Yakš- 
tis už vedima kai kuriu 
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mano užduočią “Laisvė
je“. Žinau, kad tai nebuvo 
lengva, ypatingai vasaros 
metu. Taipgi ir visiems 

deginti. Nors tebėra gyvos 
jo žmona ir duktė, bet Jono 
santykiai su jomis jau se
niai buvo visiškai nutrauk
ti, tai jo prašymu ir pave
dimu, gyvam tebesant, lai
dotuvėmis rūpinosi Jonas 
Grybas. Kadangi šermenų 
nebuvo, tai palaikai buvo 
tiesiai iš ligoninės, kur jis 
mirė, nuvežti tiesiai ikre- 
matoriją ir sudeginti. Su 
Jonu paskutinį kartą atsi
sveikinti susirinkome tik 
keletas laisviečiu. Laido- 
tuvių direktoriumi buvo 
Mr. Mathew Ballas.

Drg. Barkus paliko para
šęs bruožus iš savo gyve
nimo, kuriuos atspausdin
sime “Laisvėje“ trum
piausioje ateityje. Iš ją 
plačiau sužinosime apie šio 
draugo nueitą ilgą gyveni
mo kelią.

Drg. Barkus į Ameriką 
atvyko 1907 metais į 
Brighton, Mass. Keletą 
metu Čionai dirbo ivairiuo- C *
se fiziniuose darbuose. 
“Laisvės“ redakcijoje 
pradėjo dirbti 1918 me
tais, ir joje dirbo, kol svei
kata jam tarnavo.

REP. 

laisvicčiams dėkoju už pri
sidėjimą prie mano už
duočių. 
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“Laisvės“ skaitytojams 
ir Lietuviu Literatūros 
Draugijos nariams dėkoju 
už kantrybę. Bandysiu į 
visus laiškus atsakyti bė
gyje savaites - kitos.

IEVA MIZARIENĖ

Parėmėme Urug
vajaus "Darbą”

šiomis dienomis teko su
žinoti, kad Urugvajaus pa
žangiąją lietuviu leidžia
mam laikraščiui “Darbui“ 
sunku verstis. Kaip ir 
paprastai, jiems reikalinga 
mūsą amerikiečiu parama. 
Tai puikiai suprasdamas, 
New Yorko Lietuviu Mo- 
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torą Klubas jo paramai 
paaukojo visą šimtą dole
riu. Neabejojame, kad su 
finansine parama Urugva
jaus laikraščiui ateis ir pa-> 
vieniai draugai, kurie dar 
sugyvena su doleriu kitu 
ir visada paremia mūsą 
pažangiąją spaudą.

’lEVA MIZARIENĖ

Vėl ligoninėje
Praeita savaite laisvie- 
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tis Juozas Zajankauskas 
vėl turėjo atsigulti į ligo
ninę. Gavo lengva “siro
ką“. Buvo laikinai palies
tas kairysis šonas. Dabar 
taisosi, rankoje ir visame 
šone atgauna jauslumą.

Juozas guli Wyckoff 
Heights Hospital, 374 
Stockholm St., Brooklyn. 
Pasidavęs po vardu Joseph 
Zayan. Lankymo valandos 
nuo 2 iki 8 vai. po pietų.

v _ •
SMAGIAI PASIVAŽINĖTA
Mažas buvojmūsą būre

lis, bet aplankėme nemažai 
mūsą draugą ir prietelių. 
Nutariau parašyti keletą 
eilučių apie Worcesteryje 
Olympijos parke įvykusį 
metinį pikniką liepos 1 die
ną.

Mūsą grupelė buvo tokia: 
Neliutė (mūsą šoferis) ir 
Povilas Ventai, ją viešnia 
iš Lietuvos Berta Vaito- 
nienė, A. Bimba, na, ir aš- 
Jonas Lazauskas.

Kadangi buvom kviesti 
sustoti pasimatyti su Hart
fordo draugais bei kai ku
riais (mano)giminėmis, tai 
iš New Yorko išvykome 
šeštadienį, rodos, apie 
11:30 prieš pietus. Bet 
pakelėje turėdami gerus 
senus pažįstamus draugus 
Jureikas, juos aplankėme. 
O jie labai vaišingi, mūsą 
neišleidžia be priėmimo - 
pietą. Tai ir užtrukome. 
Mureikia mano geras fron
tas iš seną laiką, tai ap
rodė savo nemaža farmu- 
kę. Turi prisėjęs-priso- 
dinęs visokią valgomą kul
tūrą. O jau tu tomeičiu 
(pamidorų) prisodinęs net 
500 štukų. Tai biskis dar
bo!

Hartfordą, Kazio ir Onu
tės Brazauską vietovę pa
siekėme jau apie 4 vai. po 
pietų. Ten radome jau 
mūsų belaukiant ant pietų. 
Mano giminaitė Onutė 
Žemguliene su Maikiu taip
gi laukė su “ekstra“ švie
žiais grybais. Čia vėl 
vaišės, dar gana storokos. 
Tai ir čia užtrukome iki 
vėlumui. Tiesą, gavome 
trumpą progą aplankyti 
draugą Jurgį šulką. Liūd
na, kad Šio seniau buvusio

RUGPJŪČIO 19 D.
“ Laisve s” direktoriai ruo

šia pikniką Forest Park, 
Woodhaven, N.Y. Bus pietus. 
Jeigu tą dieną lytą, tai pietus 
įvyks Laisvės salėje. Prad
žia 12 vai. dieną.

Pas mieluosius 
laisviečius
Mūre i kas

Aną šeštadienį, vykda
mi į Worcesterio pikniką 
iš vakaro, buvome pąkelžje 
sustoję Milforde pas drau
gus laisviečius Mureikas. 
Radome juos, kaip ir pa
prastai, gerai nusteeikuj- 
sius. Jie tebeturi iūkelį , 
tebepalaiko karvę, tebeda
ro sūrius ir tebesuka 
sviestą. Man atrodo, kad 
tą geru žmonių amžius ne
paliečia. 7^ \

Draugė Mureikienė mus 
labai skaniai pavaišino ir 
dar išvykstant sūriais ap- 
dovanojo. Be to, ta geroji 
draugė puikiai suprantama- 
žangiosios spaudos svarbą 
ir jos problemas. Ji žino, 
kad ypač vasarą “Laisvei“ 
nelengva ekonominiai 
verstis. Todėl ji mus iš
lydėdama “Laisvei“ paau
kojo $62. Didelis, širdin
gas jai ačiū. REP.

Sunkiai serga
Jonas Jakaitis išbuvęs 

ligoninėje porą savaičių 
grįžo namo. Bet turi nuo
latinį prižiūrėtoją, kuriam, 
sakoma, reikia mokėti po 
$210 į savaitę!

Jakaitis laukia lankytoją. 
Jo adresas: 5742 Law- 
rence St., Flushing, N. Y., 
11355 (telef. F L. 8-9226).

šią žinią pranešė Vale
ria Kazlauskienė.

A vikraus ir linksmo būdo 
draugo sveikata yra žymiai 
pašlijusi.

Grįžome pas savuosius 
draugus bei giminaičius 
nakvoti. Išmiegojome ge
rai. Prieš išvykdami į 
Worcester! nutarėme ap
lankyti Walter! Brazauską, 
kuris, kaip žinia, serga ir 
leidžia dienas Nursing 
Home. Apylinkė puikiai 
atrodo, bet scena, kur ra
dome Walter! sėdintį jo 
kambaryje, pasidarė labai 
liūdna, net ašarą ne vie
nam ištraukė iš akių. Wal- 
teris, palyginus kad ir su 
manimi, dar jaunas žmo
gus, tik 61 metų, bet jo 
sveikata yra smarkiai su
trikusi, jam pagalba reika
linga net ir pavalgyti. La
bai gaila. . .

Worcester! pasiekėme 
dar anksti. Susirinko ne
mažai dalyvių. Sutkome 
daug pažįstamą.

Po pietą buvo puiki pro
grama. Pirmas padainavo 
Jonas Sabaliauskas, paskui 
Irena Janulis ir AlDaupša. 
Jie padainavo po tris dai
nas. Trumpai pakalbėjo 
A. Bimba ir Richard Janu
lis.

Po to dainavo Hartfordo 
Laisvės Choras. Jis pui
kiai pasirodė net su keletu 
dainą. Be to, labai gražiai 
sudainavo duetu “Laiškeli 4 
parašiau“ Elena Brazaus
kienė ir choro mokytoja 
Wilma padainavo mūsą 
Jono Juškos sukurta daina < < 
“Zavėjantis sapnas“.

Beje, ir diena pasitaikė 
gana graži - saulėta, bet 
ne karšta. Nesigailiu ten 
buvęs.

J. L.




