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mirusius artimuosius ir kitus 
yra graži, garbinga tradicija. 
Tam šioje šalyje yra paskirta 
Gegužės 30-oji. Ji padaryta 
tautine švente. Kai kurios 
mūsų organizacijos nuo se
niausių laikų savo mirusius 
narius prisimena per spaudą. 
Net keletą tokių prisiminimų 
matote šiame “Laisvės” nu
meryje. Tai galėtų padaryti 
kiekviena organizacija.

Viskas rodo, kad chicagie- 
čių “Vilnies” dalininkų suva
žiavimas buvo labai sėkmin
gas. Labai norisi vilniečius 
pasveikinti už nutarimą laik
raščio leidimo nesuretinti. 
“Vilnis” išeis, kaip iki šiol - 
tris kartus per savaitę.

Vilniečių glaudų kontaktą 
su savo laikraščiu įrodo suva
žiavimui susiųsti sveikinimai 
su parama laikraščiui. Tikiu, 
kad šaunusis “Vilnies” kolek
tyvas nesuvils dalininkų per 
suvažiavimą jam pareikštą 
pasitikėjimą.

Nauju ir svarbiu reiškiniu 
tenka laikyti jau treti metai 
gyvuojančią Juodųjų Unijis- 
tų Koaliciją. Neseniai įvykęs 
Detroite Koalicijos suvažia
vimas, kuriame dalyvavo 
apie 2,000 delegatų iš visų 
šalies kampų ir kampelių, 
rodo šiam sąjūdžiui šviesią 
ateitį.

Kaip beveik visose kitose 
mūsų Amerikinio gyvenimo 
srityse, taip darbo unijų 
judėjime neapsieinama be 
rasinės diskriminacijos. Koa
licijos tikslas su tokia diskri
minacija susidoroti ir padėti 
darbo unijoms kovingiau at
sakyti į gyvenimo reikala
vimus.

New Yorko valstijos sei
melis nusipelnė visų piliečių 

‘ griežčiausią pasmerkimą, kai 
jis nutarė paaukoti Consoli
dated Edison kompanijai vi
sus penkis šimtus milijonų 
dolerių ($500,000,000) iš val
stijos iždo.

Štai multibilijonis trustas, 
kuris už elektrą kainą iškėlė 
iki debesų, ir dar skundžiasi, 
kad šėrininkams nebepajėgia 
išmokėti milžiniškus dividen- 
tus ir prašo valdžios jam 
padėti išbristi iš sunkumų. 
Jis nė negalvoja apie milijo
nieriams procentų už invest- 
mentus apkarpymą. Jūs, pi
liečiai, atiduokite savo pas
kutinį centą, kad gauja para
zitų nenukentėtų!

Šiomis dienomis suėjo ly
giai dvidešimt metų nuo to 
laiko, kai šalies Aukščiausia- 

» sis Teismas patvarkė, kad 
visos mūsų viešosios mokyk
los turi būti integruotos, kad 
visų rasių ir tautybių vaikai 
galėtų tose pačiose mokyklo
se vienas šalia kito semtis 
žinojimą ir apšvietą. Tai 
buvo istorinis nutarimas.

Nors jau labai daug šiame 
• bare yra pasiekta, bet dar 
toli, toli gražu ne viskas. 
.Gerai, kad rasistams Kon-

******
Portugalų nauja vyriausybė

»

susiduria su darbininkų ir
afrikiečių reikalavimas

Izraelis keršijo Lebanonui 
už 3 teroristų kriminalinį 
žygį, kur žuvo 24 žmonės

Lisbonas. Portugalijoje jau 
veikia nauja vyriausybė, ku
riai vadovauja gen. Antonio 
de Spinola kaip prezidentas. 
Vyriausybė skaitosi civiline, 
joje yra net 14 civilinių 
ministrų, bet joje generolai 
turi daug galios. Kabinetan 
įeina du komunistai ir du 
socialistai.

Vyriausybė paskelbė pa
ruošianti naują rinkimams 
įstatymą iki lapkričio 15 d. 
Parlamentiniai rinkimai nu
matomi kovo 31 d.

Šiuo metu darbininkai rodo 
nepasitenkinimą ekonomine 
padėtimi. Tūkstančiai darbi
ninkų streikuoja, kai kur 
užima darbavietes. Reikalau
ja pakelti algas.

Kita problema - Portugali
jos kolonijos Afrikoje. Val
džia siūlo kolonijoms įeiti į 
Portugalijos komonveltą, 
(bendriją), bet kolonijos rei
kalauja pilnos nepriklauso
mybės. Jos už tai kovojo per 
13 metų ir dabar tęsia kovą 
iki laimėjimo.

Majoras rezignavo
Cincinnati, Ohio. Šio mies

to naujas majoras G. N. 
Springer rezignavo, kai fede- 
raliniai investigatoriai įrodė, 
kad jis nemoraliai gyveno. 
Springer užėmė majoro vietą 
1973 m. gruodžio 1 d. Dabar 
grand džiurei prisipažino, 
kad jis buvęs motelyje su 
prostitute.

Dar apie kalinių 
kankinimą Čilėje

Santiago. Romos katalikų, 
protestantų ir žydų bažnyčių 
bendras komitetas paskelbė 
savo raportą. Komitetas 
tvirtina, kad Čilės kalėjimuo
se politiniai kaliniai baisiai 
kankinami, kai kurie nukan
kinti net iki mirties.

Tą patį tvirtina ir trys 
Tarptautinės Juristų Komisi
jos nariai, kurie lankėsi 
Čilėje ir turėjo progos patirti 
apie politinių kalinių kankini
mus.

Agnew Graikijoje
Atėnai. Čia atvyko buvęs 

JAV viceprezidentas Ag
new. Jis susižavėjęs fašisti
niu režimu.

Agnew žada aplankyti Gar- 
galianoi miestelį, kuriame jo 
tėvas gimė.

r 
grėsė nepavyko, minint šio 
nutarimo 20-metį, jį sukane- 
veikti, jį sužaloti, integraci
jos procesą nutraukti.

Su birželio mėnesio pradžia 
prasideda atostogų, kelionių 
ir viešnagių sezonas. Kaip 
girdėtis, ir šiemet labai daug 
Amerikos lietuvių yra pasi- 
moję aplankyti Tarybų Lie
tuvą. Linkėtina, kad kuo 
daugiausia jų galėtų savo 
troškimą patenkinti.

Nėra jokia, tačiau, paslap
tis, kad reakcininkų despera
tiškos pastangos pakenkti 
ryšiams su Lietuva nepadeda 
tokių kelionių galimybėms ir 
sklandumui
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Ragina gelbėti
Graikijos kalinius

Londonas. Čia leidžiamas 
graikų laikraštis “Elestheri 
Patrida” rašo, kad balandžio 
1 d. Graikijos policija arešta
vo 50 patriotų, kuriuos dabar 
kasdien kalėjime kankina, 
kad prisipažintų prie suokal
bio nuversti fašistinę valdžią.

Nemaža politinių kalinių 
yra sužalotų, .kiti serga šir
dies smūgiais. Bet niekas 
kalėjimuose ligonių nepaiso.

Laikraštis ragina visus 
reikalauti, kad Graikijos val
džia paleistų politinius kali
nius.

TSRS ir Anglija 
pasirašė sutartį

Londonas. Tarybų Sąjun
gos ir Anglijos atstovai pasi
rašė 10 metų ekonominės, 
mokslinės, technologinės ir 
pramoninės kooperacijos su
tartį.
dabar manoma, kad tarp 

abiejų šalių prekyba smar
kiai pakils. O prie konserva
torių valdžios ji buvo suma
žėjus ir tarp abiejų šalių 
santykiai buvo pablogėję.

Žymi aktorė Agnes Moore
head mirė 67 metų amžiaus 
Mayo Clinic daktarų ligoni
nėje, Rochester, Minn.

TSRS rekordinė 
pramonės gamyba

Maskva. Centralinė Statis
tikų taryba skelbia, kad 
Tarybų Sąjunga per pirmąjį 
šių metų bertainį pasiekė 
pramonėje rekordinę gamy
bą, kuri pakilo 8.3 proc. arba 
1.5 proc. daugiau negu buvo 
užplanuota.

Daugiausia gamyba pakilo 
chemijos pramonėje, mašinų 
statyboje, naftos išgavi
me. Įvairių prekių gamyba 
taipgi gerokai pakilo.

TSRS kreditai 
Argentinai

Maskva. Tarybų Sąjunga 
sutiko suteikti 600 milijonų 
dol. kreditų Argentinai pa
statyti galingą elektros jė
gainę iki 1977 metų.

Kreditų sutartis bus pasi
rašyta, kai Argentinos prezi
dentas Peronas atvyks į 
Maskvą šių metų rudenį. 
TSRS patenkinta, kad Ar
gentina užmezga diplomati
nius ir prekybinius ryšius su 
Kuba.

Michigano valstijos policija daužo Dow Chemical 
kompanijos Midlando firmos piketuojančius streikierius, 
kai teismas suvaržė piketavimą. Sumušė daugelį streikie-
rvą, 25 buvo ligoninėn pasiųsti. Streikuoja 5300 darbininkų.

Dolores Huerta, Jungtinės 
Farmų Darbininkų unijos 
viceprezidentė, keliauja su 
unijos misija paremti strei
kuojančius farmų darbinin
kus, ragina boikotuoti už- 
streikuotas salotas ir vynuo
ges.

Vinco Andrulio
atminimui įamžinti

Vilnius (kablegrama). Ge
gužės 15 d. Lietuvos KP. 
Centro Komitetas ir Lietu
vos ministrų taryba priėmė 
nutarimą pažangaus JAV 
visuomenės veikėjo ir spau
dos darbuotojo Vinco Andru
lio atminimui įamžinti.

Vinco Andrulio vardas su
teiktas Prienų rajono Stak
liškių vidurinei mokyklai, 
kurioje taip pat numatyta 
įrengti Vinco Andrulio me
morialinį muziejų. Vinco 
Andrulio gimtinėje-Stakliš- 
kių miestelyje bus pastatytas 
jo biustas, o Gripiškių kaime 
prie namo, kuriame Andru
lis gyveno, atidengta memo
rialinė lenta.

V. PETKEVIČIENĖ

Danijos sostinėje Kopenhagoje dešimtys tukstanCių dar
bininku streikuoja prieš naujus aukštus taksus ant Įvairiu 
prekių. 60,000 streikieriu piketavo parlamentą. Policija 
bandė skirstyti demonstrantus. Nemažai sužeistu ir areš
tuotų. 15,000 laivų statybos ir plieno darbininkų prisidėjo 
prie streiko.

Auto darbininkų 
unijos konvencija

Detroitas. Jungtinė Auto
mobilių Darbininkų unija 
šaukia savo konstitucinę kon
venciją birželio 2-9 dienomis, 
Los Angeles, Calif. i

Konvencijai svarbiausias į 
klausimas - nedarbo didėji
mas automobilių pramonėje. 
Šiuo metu apie 100,000 dar
bininkų pastoviai neteko dar
bo ir 100,000 laikinai paleis
tų.

Unija reikalauja žymiai pa- 
kelti algas, kadangi pragyve- ' 
nimas smarkiai pakilo. ’

"Daily World” turi į 
50,000 skaitytojų

New Yorkas. “Daily 
World” cirkuliacijos vedėjas 
John Galio informuoja, kad 
šis marksistinis dienraštis 
jau turi virš 50,000 skaityto
jų. Dabar veda vajų pasiekti 
100,000.

John Galio kviečia prie šio 
svarbaus darbo prisidėti, kad 
gauti daugiau naujų skaityto
jų ir finansinės paramos. Šie 
metai - jubiliejiniai vajaus 
metai. Prenumerata metams 
- 15 dol. Adresas: “Daily 
World”, 205 W. 19 St., New 
York, N. Y. 10011.

Suėmė 100 arabų
Jeruzalė. Izraelio saugumo 

policija areštavo 100 arabų. 
Kaltina juos esant komunis
tais ir Palestinos Nacionali- 

j 

nio fronto rėmėjais.

Beirutas. Lebanonas prida
vė protestą Jungtinėms Tau
toms prieš Izraelio “žmogžu
dišką ir barbarišką siautėji
mą” Lebanono teritorijoje, 
kai Izraelio lėktuvai pakarto
tinai mėtė bombas ir žemai 
skrisdami lakūnai šaudė į 
Lebanono miestelius ir pales
tiniečių gyvenvietes. Užmu
šė kelias dešimtis, sužeidė 
šimtus.

Izraelis skelbia, kad jis 
keršija Lebanonui ir palesti
niečiams už 3 teroristų žygį 
Maalato miestelyje, kur tero
ristai buvo užvaldę mokyklą 
ir pagrovę 90 studentų. 
Teroristai reikalavo paleisti 
iš kalėjimo 23 palestiniečius. 
Izraelio kareiviai apsupo mo
kyklą ir paleido šūvius. Per- 
sišaudyme žuvo 20 studentų, 
3 teroristai ir vienas karei
vis, viso 24.

Teroristų tikslas buvęs su
trukdyti Kissingerio misiją, 
kad Sirija nesusitartų su 
Izraeliu mūšių pertraukai. 
Palestiniečiai teroristai ne
nori tokios taikos, kuri neuž
tikrintų Palestinai nepriklau
somybės. Sakoma, teroristų 
organizacija turinti apie 500 
narių, kurie pasirįžę tęsti 
teoristinius žygius, nors tie 
žygiai ir žaloja arabų kovas 
prieš agresorių Izraelį.

Egiptas griežtai pasmerkė 
Izraelio kerštingą žygį prieš 
Lebanoną. Kitos valstybės 
susilaiko su protestu tikslu 
nepakenkti Kissingerio mi
sijai Vidurio Rytuose. Atro
do, kad Kissingeriui gali 
pavykti Siriją ir Izraelį susi
tarti nutraukti mūšius.

Mokslininkai smer
kia nervu gazus

Washingtgonas. Amerikos 
Chemikalinė Draugija, at
stovaujanti 110,000 JAV 
chemistų, pasmerkė Penta
gono planą gaminti pavojin
gus nervų gazus, kurie gali 
atlikti masinį žmonių sunaiki- 
mą.

Mokslininkai ragina susi
tarti dėl “chemikalinio nusi
ginklavimo”, kuris prisidėtų 
prie taikos išlaikymo pasau
lyje ir taikaus sugyvenimo.

Bado pavojus
400 milijonu vaiku

Jungtinių Tautų Vaikų fon
do direktorius Henry R. 
Labouisse raportuoja, kad 
neturtingose šalyse tarp 400 
ir 500 milijonų vaikų yra 
prastai maitinami. Jie yra 
skurdo ir bado padėtyje. Ten 
vaikų mirtingumas labai 
aukštas.

Jis ragina turtingąsias ša
lis teikti daugiau paramos 
neturtingosioms, kuriose 
skurdas ir badavimas siautė
ja.

Gibsonas laimėjo
Newark, N. J. Majoras K. 

A. Gibsonas (negras) lengvai 
laimėjo majoro rinkimus 
prieš baltąjį rasistą Imperia- 
lę. Gibsonas gavo 42,313 
balsų, Imperiale - 33,652.
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Tiria senatorius 
Kennedžio užmušimą

Los Angeles, Calif. Pra
dėtas tyrinėjimas gegužės 13 
d., ar Robertas Kennedis 
nebuvo užmuštas dviem šau
tuvais, ar tik nebuvo kitas 
žudikas, ar nebuvo politinio 
suokalbio nužudyti kaip pre
zidentinį kandidatą.

Jau beveik 6 metai prabėgo 
nuo R. Kennedžio užmušimo. 
Apkaltintas tik vienas žudi
kas - arabas S. B. Sirhan. Bet 
manoma, kad galėjo būt ir 
kitas žudikas.

Skyrybų įstatymą 
Italijoje užgyrė

Roma. Italijos balsuotojai 
referendumu užgyrė (divor- 
sų) įstatymą. Balsavimas bu
vo visiems piliečiams privalo
mas. Didžiulė dauguma bal
suotojų pasisakė už tą įstaty
mą.

Nepadėjo nei popiežiaus 
Pauliaus, nei dešiniųjų krikš
čionių demokratų ir neofašis- 
tų raginimai balsuoti už to 
įstatymo atšaukimą. Komu
nistai, socialistai ir kiti kai
rieji gynė tą įstatymą ir 
laimėjo. Vatikanas tikrai ga
vo didžiulį smūgį.

Amerika praranda 
vandenų kontrolę

Washingtonas. Jungtinių 
Valstijų Laivyninkystės Ope
racijų galva Elmo R. Zum
walt tvirtina, kad Jungtinės 
Valstijos laipsniškai praran
da vandenų navigacijos kon
trolę, kurią jau perima Tary
bų Sąjunga.

Admirolas Zumwalt aiški
na, kad Jungtinės Valstijos 
jau nebepajėgia savo pozicijų 
išlaikyti tarptautiniuose van
denyse, kur TSRS pasidarė 
tvirtesnė. Jis nori iš Kongre
so gauti daugiau fondų lai
vyninkystės programai. Pa
sitrauks iš tos vietos birželio 
30 d.

Maisto stoka
Colombo. Sri Lanka (pir

miau Ceilonas) dabar pergy
vena maisto stoką. Premjerė 
Bandaranaike tuo susirūpi
nusi, ragina žemdirbius dau
giau maisto gaminti ir į 
miestus pristatyti.

Pietų Azijoje ceiloniečiai 
geriau maitinosi, daugiau 
prasilavinę ir geresnėje svei
katoje. Bet dabar jiems 
pradeda maisto pritrūkti.

Ispanų studentai 
kovoja fašizmą

Madridas. Tūkstančiai 
universitetų studentų Madri
de ir Barcelonoje demonstra
vo prieš fašizmą. “Tegyvuoja 
Portugalijos revoliucija”, jie 
šaukė. Ispanijai reikalinga 
tokia revoliucija.

Policija puldinėjo demons
trantus. Daug studentų su
žeistų ir areštuotų.
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TOKS TOKI PAŽINO IR
I SVEČIUS PAVADINO. . .

Taip neseniai atsitiko ne
laimingoje Chicagoje. Reak
ciniai lietuviai pabėgėliai su
rengė vakarienę pagerbimui 
užkietėjusio reakcininko ir 
lietuvių tautos priešo kon- 
gresmano lenko Derwinskio. 
Vakariene suruošė šie “aukš- & 
ti” ponai:

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
Alma Adamkus, dr. K. Bobe
lis, T. Blinstrubas, dr. J. 
Briedis, dr. V. Dargis, John 
Evans, dr. D. Giedraitis, M. 
Gudelis, A. Izokaitienė, J. 
Janušaitis, J. Juknevičienė, 
dr. F. Kaunas, B. Kviklys, 
V. Lapienė, P. Petrutis, kun. 
A. Stašys ir A. Vengrys.

Į poną Dervvinskį jie be 
galo įsimylėjo todėl, kad jis 
prie kiekvienos progos Kon
grese išniekina ir apmeluoja 
Tarybų Lietuvą.
TAIGI, MELAVO

Visą laiką “vaduotojai” sa
vo spaudoje pasakojo savo 
skaitytojams, kad Tarybų 
Lietuvoje viskas laikoma 
slaptybėje, kad apie jos 
gyvenimą nieko mes negali
me žinoti ir 1.1. Mes sakėme, 
kad tai yra melas, kad 
Lietuvos spaudoje keliami į 
viršų pasitaikę sunkumai su 
tikslu prieš juos kovoti ir 
juos pašalinti iš gyvenimo.

Dabar, antai, smetoninin- 
kų organe (“D.”, geg.t 8 d.) 
skaitome:

“Kiekvieną mielą dienelę 
okupuotos Lietuvos spauda 
parneša nesibaigiančių nusi
skundimų apie apsileidimus, 
brokdarystę, ūkininkavimo 
neplaningumą. Kas kad ant 
popierio bei apyskaitų viskas 
pritempta prie normos! Ki
taip byloja eilinių žmogelių 
korespondencijos tarybinėje 
spaudoje”.

Čia turime prisipažinimą, 
kąd “vaduotojai” melavo? kai 
pasakojo, kad tarpe mūsų ir 
Lietuvos gyvenimo yra už
leista “geležinė uždangą”, 
per kurią nieko negalima 
matyti.
BAISUS, BAISUS 
TERORAS ČILĖJE

Niekas negali primesti ka
nadiečių laikraščio “’nepri
klausoma Lietuva” redak
toriams simpatizavimo so
cialistams arba komunis
tams. Bet ir jie, matyt, 
nebegali tylėti apie Čilės 
fašistinės militaristų juntos 
įvestą terorą, nuvertus liau
dies valdžią. Jų laikraštyje 
(geg. 3 d.) skaitome P. 
Pakalnio straipsnyje “Kruvi
ni Čilės įvykiai”:

Štai ką apie juos pasakoja 
vienas JAV žurnalistas.

Nors junta neigia žinias 
apie masines Čilės piliečių 
skerdynes, bet užsienį pasie
kusios žinios yra tikros ir 
paliudytos patikimų žmonių. 
Pasiėmęs juntos išduotą 
spaudos paša, tas amerikietis 
žurnalistas nuėjo į lavoninę, 
kurioje buvo saugojami ir 
atpažįstami lavonai. Pirma
me aukšte buvo virš 50 
lavonų. Jie buvo nuogi ir 
pasodinti prie koridoriaus 
sienų. Dauguma buvo nušau
ti iš arti per smakrą. Visi 
buvo jauni, ir sprendžiant iš 
sukietėjusių delnų, darbinin
kai. Jų tarpe buvo ir kelios 
merginos. Jų galvos buvo 
sudaužytos.

Norėdamas turėti liudinin
ką, tas pats žurnalistas pa
siėmė su savim vieną čilietį 
draugą ir kitą dieną grįžo 
atgal į tą pačią lavoninę. Šį 
kartą koridoriuje jis pamatė 
virš 70 lavonų. Lavonai buvo 
skirtingi nuo praėjusių dienų 
matytų.

Nors lavoninės tarnauto
jams buvo griežtai įsakyta 
niekam nesakyti, kas ten

Baisi, pavojinga beprotybė
Tai, kas šiomis dienomis įvyko Vidurio Rytuose, sukėlė 

giliausią pasibaisėjimą ir pasipiktinimą visoje žmonijoje. 
Gegužės 16 d. trys palestiniečiai (arabai) slaptai, izraeliečių 
karinėse uniformose, užėmė Maaloto miestelyje žydų 
mokyklą dienos laiku, kai mokykloje buvo keletas desėtkų 
mokinių, ir pareikalavo iš Izraelio valdžios, kad ji paleistų iš 
savo kalėjimo 20 arabų kalnių, arba jie susprogdins 
mokyklą su visais vaikais.

Prasidėjo derybos dėl sąlygų. Šeštą valandą vakare 
turėjo Izraelio valdžia išpildyti arabų reikalavimus. 
Sakoma, kad ji jau buvo nutarusi tas sąlygas priimti. Taip 
vėliau sakė premjerė Meir. Bet 5:15 valandą staiga Izraelio 
armija pradėjo puolimą ant mokyklos. Tie trys arabai 
pradėjo atsišaudyti. Tikras pragaras!

Ir pasekmės: 20 mokinių krito ant v ietos, buvo užmušti 
visi trys arabai ir vienas Izraelio kareivis.

Ant rytojaus, atkeršijimui palestiniečiams, Izraelio 
valdžia paleido darban karinius lėktuvus ant Lebanono 
kaimų. Daug civilinių arabų žuvo, daug buvo sužeistų. Kitą 
dieną puolimas buvo pakartotas. Niekas tikrai nežino, kiek 
iš tikrųjų per tuos puolimus nekaltų žmonių nukentėjo.

Dabar einąs tyrinėjimas, kodėl derybos nebuvo privestos 
prie pilno susitarimo ir kodėl tragedija įvyko.

Bet vienas dalykas visiems pilno proto žmonėms aiškus. 
Tie trys arabai, nepaisant jų sumetimu, išrokavimų bei 
pasiaukojimo, sunkiai nusidėjo. Jie tuo žygiu ne tik 
nepadėjo teisingam arabų reikalui, bet jam labai, labai 
pakenkė. Jų žygis griežčiausiai smerktinas. Ne tuo keliu 
arabai palestiniečiai pasieks laimėjimą ir privers Izraelį 
atitaisyti jiems padarytą skriaudą.

Iš kitos pusės, Izraelio valdžia, iš lėktuvų puldama arabų 
kraštą, naikindama jo kaimus arba miestus ir žudydama jų 
nekaltus civilinius žmones, taip pat sunkiai nusideda ne tik 
prieš žmoniją, bet ir prieš savo pagrindinius reikalus. Jos 
tokius žygius smerkia ir jais piktinasi visa žmonija. Jau 
pirmiau už tokius keršto žygius ji buvo pasmerkta 
Jungtinėse Tautose. Panašaus pasmerkimo turėtų susilauk
ti ir už šį pasielgimą.

Pavojingas militaristų sąmokslas
Iš Washingtono pranešta, kad mūsų šalies militarinių jėgų 

vadovybė arba Pentagonas yra pasimojęs šimtus milijonus 
dolerių išleisti kaupimui ir tobulinimui cheminių karo pabūk
lų. Ypatingo dėmesio būsią kreipiama į kaupimą ir tobulini
mą ašarinių ir nervinių dujų. Tai reiškia, kad mūsų militaris- 
tai, žinoma, su administracijos sutikimu, ruošiasi naujam 
karui. Kam kitam tos dujos reikalingos? Iš kur ir kas grūmo 
ja šios šalies saugumui? Iš niekur jokio pavojaus nėra.

Cheminiai ir atominiai karo pabūklai yra patys baisiausi. 
Juos griežtai uždrausti vartoti, arba bent jau jų vartojimą 
smarkiai apriboti yra centrinis objektas visuose tarptauti
niuose ginklavimosi lenktynių apribojimo pasitarimuose. O 
štai mūsų militaristai slaptai kaip tik koncentruojasi kaip tik 
tokius karo įrankius tobulinti ir jų efektyvumą pakelti iki 
aukščiausio laipsnio, pasiremiant naujais mokslo išradimais.

Štai klausimas, kuris turėtų susilaukti greičiausio taikos 
jėgų dėmesio. Siam Pentagono sąmokslui prieš taiką iškilus 
aikštėn, kaip niekados pirmiau taikos jėgos turi pradėti 
plačiausią kampaniją prieš naują pavojų taikai.

Savo tikslo pasiekimui militaristai ir jų reakciniai 
sankeleivininkai propagandai vartoja piktą melą, kad būk 
Tarybų Sąjunga esanti net jau toli pralenkus mūsų Ameriką 
kaupime ir tobulinime cheminių karo įrankių, kad būk iš 
Tarybų Sąjungos pusės esąs iškilęs mūsų šalies saugumui 
pavojus. Mūsų militaristai vartoja hitlerinį melą laimėjimui, 
Kongreso ir plačiųjų masių opinijos savo sąmokslui pradėti 
naujas ginklavimosi lenktynes.

Tamsybės jėgų pralaimėjimas
Pprieš trejetą metų Italijoje buvo išleistas įstatymas 

legalizuoti ištuokas arba “divorsus”. Na, o katalikų bažnyčia 
per amžius griežčiausiai draudė poroms skirtis, nežiūrint, 
kad jose gyvenimas būtų tikra “pekla”. Divorsų legalizavi
mas tokioje Italijoje, kurioje kitų tikėjimų, apart katalikų, 
beveik nėra, buvo bažnyčiai nepakenčiamas ir netoleruoja
mas dalykas. Ir prasidėjo karščiausia kampanija už įstatymo 
atšaukimą. Visa katalikų bažnyčios aukštoji hierarchija, su 
patimi popiežiumi priešakyje, buvo įkinkyta į darbą.

Ir štai šiomis dienomis įvyksta visuotinis balsavimas arba 
referendumas atšaukimo klausimu. Užsieniuose buvo su 
giliausiu susidomėjimu laukiama rezultatų. Ir kas pasirodė? 
Ogi pasirodė, kad tamsiosios bažnytinės jėgos aplaikė 
skaudžiausią smūgį. Per referendumą dviem trečdaliais 
balsų įstatymo atšaukiąs atmestas. Tokių referendumo 
rezultatų nesitikėjo nė patys didžiausi ištuokų legalizavimo 
šalininkai. Tai parodo didžiulį Italijos žmonių protinį 
progresą.

Tai, žinoma, nereiškia, kad du trečdaliai Italijos žmonių 
yra laisvamaniai arba ateistai. Labai daugelis ir tikinčiųjų, 
matyt, sukilo prieš bažnyčios ir dvasininkijos autoritetą.

Reikia nepamiršti dar ir to, kad šis referendumas reiškia 
didžiausią pralaimėjimą katalikų bažnyčios politinei įtakai. 
Juk Italijos Krikščionių Demokratų Partija yra katalikų 
bažnyčios politinis įrankis. Jis irgi buvo įsitraukęs į 
kampaniją už minėto įstatymo atšaukimą. Jis irgi 
pralaimėjo. Krikščionių Demokratų Partijos politinė šalyje 
įtaka smarkiai nukrito. Manoma, kad šio referendumo 
rezultatai labai pakels įtaką ir prestižą Italijoje pažangiųjų 
jėgų, kurioms* vadovauja skaitlinga Italijos Komunistų 
Partija.

LAISVĖ

dedasi, bet tam žurnalistui 
pavyko gauti iš vieno tarnau
tojo dukters tikrą lavonų 
skaičių - 2,796 - nušautų iki 
keturioliktos revoliucijos die
nos ir perėjusių per šią 
lavoninę, Nėra patikimų ži
nių, kas dėjosi kituose Čilės 
miestuose. Vienas duobkasys 
pasakojo tam JAV žurnalis
tui, kad lavonai vežami ir į 
greitosios pagalbos punktus, 
o paskui helikopteriai sumeta 
juos į jūrą. Vienas kunigas 
jam sakė, kad technikos 
universitete jis matęs 200 
lavonų. Sprendžiant tik iš 
centralinės lavoninės skai
čiaus. Čilės karinė junta 
kasdien likviduodavo apie 
200 žmonių be normalaus 
teismo”.

SU TIKRAI TEISINGU 
PASIDIDŽIAVIMU

Žurnale “Mokslas ir Gyve
nimas” (Nr. 3) straipsnyje 
“Draugystės Gijos” Vilniaus 
V. Kapsuko Universiteto 
prorektorius doc. Jonas Gri
gonis su dideliu pasididžiavi
mu sako:

“Vilniaus V. Kapsuko uni
versitetas turi senas moksli
nes tradicijas. Savo istoriją 
kildinantis iš viduramžių glū
dumos, jis suklestėjo tarybi
niais metais. Daug tūkstan
čių universiteto auklėtinių - 
pedagogų, kultūros darbuo
tojų, ekonomistų, teisininkų, 
žemės gelmių tyrinėtojų, me
dikų ir fizikos bei matemati
kos specialistų darbuojasi 
visuose Tarybų Lietuvos 
kampeliuose. Tik po karo 
universitetą baigė beveik 
24,000 specialistų. Tur būt, 
per šimtus metų universite
tas neparuošė tiek specialis
tų, kiek jų išlydėta į gyveni
mą per 3 pokario dešimte- 
čius”.

Paskelbė streiką
Belfast. Šiaurės Airijos 

kovingieji protestantai pa
skelbė generalinį streiką 
prieš siūlymą suvienyti visą 
Airiją. Bet dauguma darbi
ninkų dirba tokiam streikui 
nepritaria. Transportacija 
sulaikyta. Demonstracijos 
vyksta. Bet krautuvės ati
darytos ir kitos įstaigos 
veikia.

Airijos sostinėje bombų 
sprogimuose žuvo 24 žmo
nės. Tai esąs protestantų 
teroristų darbas prieš visos 
Airijos tautos vienybę.

PAULIUS ŠIRVYS

Antkapiai 
prie kelio
Kad žydėtum 
Ir garsėtu m, 
Lietuva šalele, — 
Mes parimom 
Tarp arimų 
Antkapiais prie kelio.
Apie narsą, 
Apie drąsą 
Kritusių kareivių 
Padainuosim 
Kelio uosiam, 
Kiekvienam praeiviui.
Užu šilo
Vėjas tyla. .. 
Žiburiai sodybų. .. 
Numylėta 
Kvepia mėtom 
Lietuva Tarybų.
Mes atėjom, 
Nugalėjom. .. 
Pareigą atlikom: 
Kardu skynėm 
Ir nupynėm 
Pergalės vainiką.
Kad žydėtum 
Ir garsėtom, 
Lietuva šalele, — 
Mes parimom 
Tarp arimų 
Antkapiais prie kelio.
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Prezidentas Nixonas sake, kad juosteles visus įtikins, kad jis yra nekaltas visais jam 
daromais kaltinimais. Bet kaip tik priešingai. Susipažinę su juostelių turiniu, dabar 
jau ir daug jo kolegų Respublikonų partijoje reikalauja, kad jis atsistatydintų, nes ne
tinkamas toliau Amerikai vadovauti.

LAIŠKAIŽmonių atmintis - 
negailestingas teisėjas

Ką puse lūpų ir pavėluotai 
pasakė “N. Y. Times”

Labai dažnai girdime sa
kant, kad laikas viską užgy
do. Tur būt, taip kalbame 
todėl, kad asmeniškame gy
venime, laikui slenkant, su 
daug kuo susitaikome: ir su 
skaudžiu artimųjų netekimu, 
ir su sunkia liga, ir su kitomis 
mus ištikusiomis nelaimėmis. 
Dienoms ir mėnesiams 
einant, tolstant nuo skaus
mingo įvykio, tarsi bunka 
aštrus skausmas, širdį sting
dantis netekimo jausmas. . . 
Štai ir raminamės - laikas 
gydo. Bet ar jis visiškai 
užgydo širdies žaizdąs? Ar 
nesukraujuota ji, mintimis 
pasirausus praeityje?

O ką bekalbėti apie žaizdas 
ne vieno, bet šimtų ir milijo
nų žmonių širdyse?

Argi gali žmonija pamiršti, 
argi gali laikas užgydyti 
žaizdas, kurias, išprovokavęs 
antrąjį pasaulinį karą, pada- 

, rė žmonijos širdyje, jos kūne 
Į fašizmas?

Tarsi siaubingas košmaras 
nusirito Europos miestais, 
mūsų Tėvynės plotais fašiz
mo banga. Buchenvaldas ir 
Lidicė, Varšuva ir Oraduras. 
. . . Skamba Chatynės 
varpai, kylą į pavasario mėlį 
Salaspilio kankiniai, rymo 
Pirčiupiu Motina. . .

Kas besuskaičiuos tas vie
tas, kur sužvėrėję fašistiniai 
budeliai nužudė šimtus ir 
tūkstančius žmonių?

Savo žodį žmonija tarė 
fašizmui Niurnbergo teisme. 
Buvo nuteisti svarbiausi fa
šizmo vadai. Per trisdešimt 
metų gavo pelnytas bausmes 
daugelis kitų fašistinių bude
lių.

Jie buvo ir bus teisiami, 
nes dori žmonės negali būti 
ramūs, kai šalia tebevaikšto 
žudikai. Tai ne “kraujo kerš
tas”, kaip dažnai mėgsta* 
šūkauti, išvydę pranešimą 
apie eilinį fašistinių galvažu
džių teismą, kai kurie bur
žuaziniai veikėjai. Tai pa
prasčiausio teisingumo, o 
drauge ir humaniškumo įgy
vendinimas.

Deja, daugeliui fašistinių 
žudikų ilgą laiką pavyko 
išvengti pelnytos bausmės. 
Ir ne tolei, kad jie buvo nesu
rasti ar nežinomi. Ne, prie
šingai. Daugelį jų už akių 
netgi nuteisė teismas.

Bet nemaža jų susirado 
prieglobstį Jungtinėse Ame
rikos Valstijose.

Dori ir sąžiningi JAV pilie
čiai neapkenčia fašizmo. 
Amerikiečių liaudies balsas 
nuolat skamba, reikalauda
mas iš vyriausybės peržiūrė
ti “pozicijas” atbėgusių iš 
Europos nacistinių nusikaltė
lių atžvilgiu. Ir šį balsą ne 

visada pavyksta nutildyti. 
Neseniai laikraštis “N. Y. 
Times” staiga ir netikėtai 
prabilo: “Imigraciniams tar
dytojams pavesta ištirti ilgai 
užsigulėjusias įtariamų na
cistinių karinių nusikaltėlių, 
gyvenančių Jungtinėse Val
stijose, bylas”.

Ką gi, galima būtų sveikin
ti tokį posūkį, kurio seniai 
visi laukė, jeigu ne. . .

Pasirodo, įtariamųjų sąra
šuose daugiau mirusiu, negu 
gyvų. “Devynių mirusių as
menų, - rašo “N. Y. Times”, - 
kurie yra įtraukti į įtariamų
jų sąrašą, tarpe yra ir Romos 
katalikų kunigas Lionginas 
'Jankauskas (vėliau Jankus) 
gyvenęs 105 Grant Street, 
Brooklyn. Tarybų Lietuvos 
teismas 1964 m. jį nuteisė už 
akių 15 metų kalėjimo. . . 
Kunigas Jankus mirė 1968 
m.

Antano Liudviko Impule- 
vičiaus (vėliau Antanas L. 
Impulėnas), įtraukto į sąra
šus (adresas 304 Cross 
Street, Philadelphia), žmona 
pareiškė, jog jos vyras mirė 
prieš trejetą metų. . . 
Impulevičius 1964 m. gavo 
JAV pilietybę. 1962 m. Tary
bų Lietuvos'teismas jį nutei
sė už akių mirti. Jis buvo 
kaltinamas vadovavęs bau
džiamajam batalionui, kuris 
išžudė 50 tūkstančių žmo
nių”.

0 kurgi gyvieji žudikai?
Laikraštis rašo, kad dabar, 

atsivėrus naujam santykių 
tarp JAV ir TSRS etapui, 
imamasi žygių nusikaltėlius 
patraukti atsakomybėn. Ta
čiau čia pat laikrašti^ pažy
mi: “Nepaisant to%JAV ir 
TSRS tarpusavio santykių 
pagerėjimo - red. past.), 
oficialūs sluoksniai daro įvai
rias legalias kliūtis prieš 
įtariamuosius. Teismai daro 
kliūtis atimti iš jų pilietybę”. 
Ir taip toliau, ir panašiai. 
Kaip matome - prasideda 
sena daina.

Ir vis dėlto - pats faktas, 
kad apie fašistinių žudikų 
patraukimą atsakomybėn 
pradedama aklbėti tokiame 
laikraštyje, kaip “N. Y. 
Times”, ženklus įvykis, prisi
menant? kad imperializmo 
ginamas fašizmas vėl kelia 
galvą. Apie tai kalba įvykiai 
Čilėje, kur fašistiniai budeliai 
vėl nebaudžiami žudo nekal
tus žmones.

Žmonija budi. Jos atmintis 
- nemari. Žuvusiųjų atmini
mas buvo ir liks negailestin
gu teisėju fašistiniams žudi
kams.

Alg. Stankevičius

DETROITAS. Motors 
kompanija pakėlė automobi
lių ir sunkvežimių kainas po 
163 dol.

Gerbiamoji Redakcija
Aš nuo 1931 metų skaitau 

“Laisvę”, su karo laikų per
trauką, kurią man užprenu- 

imeruodavo mano brolis Jo
kūbas Gaidys kilęs iš Mis- 
teikos kaimo Marcinkonių 
apylinkes. Paskutiniu laiku 
jis man rašė, kad yra už
prenumeravęs Jūsų laikrašti 
ilgesniam laikui, bet nežinau 
ar ilga, nes paskutiniu laiku 
su juo susirašinėjimas laiš
kais nutrūko.

Ilgą laiką jis gyveno May
nard, Mass., o vėliau West- 
forde senelių namuose.

Gal kas nors iš jo pažįs
tamu žino apie ji. Būčiau la
bai dėkingos, kad kas praneš
tų man apie jo likimą.

Mano adresas:
LTK Varėnos rajonas 

Kabelių paštas 
Mušteikos kaimas.

Vincui Gaidžiui

Vinco Andrulio atmi
nimui įamžinti

VILNIUS, gegužės 15 d. - 
Lietuvos KP Centro komite
tas ir Lietuvos TSR Ministrų 
taryba priėmė nutarimą dėl 
pažangaus JAV visuomenės 
veikėjo, spaudos darbuotojo 
Vinco Andrulio atminimo 
įamžinimo. <

Vinco Andrulio vardas su
teiktas Prienų rajono Stak
liškių vidurinei mokyklai, 
kurioje taip pat numatyta 
įrengti Vinco Andrulio me
morialini muziejų. Vinco 
Andrulio gimtinėje - Stakliš
kių miestelyje bus pastatytas 
jo biustas, oGripiškiųkaime 
prie namo, kuriame Andru
lis gyveno, atidengta memo
rialinė lenta.

V. PETKEVIČIENE

Automobilio kaina
Washingtonas. Valdžios 

apskaičiavimu, 1974 metų 
automobilis per 10 metų 
kainuos savininkui 15,893 
dol.

Automobilio išlaikymas ir 
kuras daugiausia padaro iš
laidų.
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Šiemet Panevėžio linų kombinatas gavo iš Novosibirsko 
, 30 bešaudyklinią staklių. Jomis išaustos drobės pasižymi 
aukšta kokybe.

T. ŽEBRAUSKO nuotrauka

Teatrai Lietuvoje neturi 
sunkumų - jie klesti

VYT. ALSEIKA, 
mūsų bnedradarbis Vilniuje

Daugelyje Vakarų šalių 
teatras pergyvena krizę. Tai 
stebėjau Vokietijoje, vėliau 
New Yorke, kuriame gyve
nau apie trejus metus. Miun
chene, Vokietijoje, buvo aiš
kūs teatrų sunkumai, nors 
tie teatrai - drama, opera ar 
net operetė - Europoje mate
rialiai remiami savivaldybių, 
kartais ir pačios valstybės. 
Tiesa, New Yorkas didžiavo
si turįs net dvi operas - šalia 
pasaulinio garso Metropoli
tan, dar ir miesto, City 
Operą, ir abi tame pačiame 
Linkolno meno centre.

Dar 1970-72 metais toji 
populiariai vadinama “Met” 
opera jau turėjo rūpesčių. 
Buvo streikas, sezono atida
rymas vėlavosi net apie tris 
mėnesius. Neseniai Euro
pos laikraščiai rašė apie tai, 
kad “Met” tebeturi vis 
augančius deficitus ir kad jau 
galvojama apie sezono trum
pinimą, iki kelių mėnesių. Na 
ką gi,’kai išlaidos daugiausia 
dengiamos iš aukų, kai pa
saulinio garso solistams rei
kia už vakarą sumokėti iki 
10,000 dol., o orkestrantai 
bei choristai vis reikalauja 
atlyginimų pakėlimo, ar toks 
teatras gali galvoti apie 
gražią ateitį? Jis slenka 
visakeriopo smukimo krypti
mi. Panašios žinios ateina iš 
įvairių Prancūzijos, Fed. Vo
kietijos miestų.
Kodėl ilgai išsilaikė 
“Fiddler on the Roof’?

Ne tik opera, bet ir drama 
JAVir kitur gyvena sunkų 
metą. Žiūrovų vis mažiau, 
pastatymai vis skurdesni. 
Dar traukia publiką šveica
ras Duerenmatt ar vokietis 
Hochhuth, bet ir jiems ne 
visuomet pavyksta. Negali 
išgelbėti padėties ir nuogy
bes mato ne vien teatre, tad 
nuogi kūnai dramos teatre jo 
smalsumą tegali patenkinti 
laikinai, vėliau. . . visa tai 
įgrįsta, subanalėja, pasidaro 
nuobodu, priklu.

Gerai prisimenu, kai 1969- 
1972 m. New Yorke bent du - 
trys teatrai pastatydavo po 
veikalą, net su žinomais 
aktoriais ir. . . po dviejų - 
trijų spektaklių veikalas jau 
iškrisdavo iš repertuaro. Gal 
nevykęs pastatymas? Iš da
lies taip, bet, svarbiausia - 
trūko žiūrovų. Tai lietė ypač 
veikalus, kurių autoriai - ne 
garsenybės, bet naujokai 
dramaturgijoje.

Kas kita su veikalais, kurie 
■ teatre kuo nors patraukia, 
ar, pav., melodijomis, ar 
aktorių vardais. Kodėl New 
Yorke savo laiku ilgai sceno
je išsilaikė tokia “Oklaho- 

! ma”, gi neseniai, bent septy- 
j nerius metus, toks “Smuiki- 
k ninkas ant stogo” (Fiddler on 
į the Roof)? Dėl to, kad 
žiūrovai šiame pamatė senti
mentalią, prieškarinių žydų 
Ukrainoje istoriją, su žydiš
kuoju folkloru, dainomis, su. 

gerais aktoriais. Tokį veikalą 
publika pamėgs, o jos gi New 
Yorke bent 80, jei ne dau
giau, nuošimčių sudaro žy
diškoji visuomenė. Jei vai
dins žymūs užsienio, ypač 
britų aktoriai, kaip Gielgud 
ar Richardson, na, žinoma, 
snobų publikos nestigs. Betgi 
New Yorke visai nesunku 
įžiūrėti - opera, drama per
gyvena sunkmetį.

Neregėtas publikos 
antplūdis Vilniaus 
teatruose

Todėl, kai įsikuri Vilniuje, 
apsilankai ir Kaune bei kitur, 
su nuostaba matai, kaip 
Lietuvoje klesti teatrai, ko
kie puikūs balsai operoje, 
kaip sunku patekti į teatrą, 
kaip į dramos teatrus veržia
si jaunimas ypatingai jaunos 
merginos, kokią nepaprastą 
sėkmę turi estradiniai (leng
vos muzikos, dainelių) kon
certai - ir ypatingai puikiuose 
Sporto Rūmuose.

Tokio gyvumo teatriniame 
gyvenime nebuvo prieškari
nis laikais. Valstybė remia 
visus teatrus, todėl Tarybų 
Sąjungoje negali kalbėti apie 
jokias krizes teatruose. O 
Vilnius savo istorijoje retai 
kada buvo pergyvenęs tokį 
gausų dėmesį teatrui, tokį 
publikos antplūdį teatruose 
ar koncertų salėse.

Meskime žvilgsnį, kas vy
ko Lietuvoje, Smetonos lai
kais. Taip, veikė valstybinė 
opera, baletas, drama, bet 
jie veikė visi, bent paly
ginti mažoje Valstybinio 
teatro salėje dalijosi septy
niomis savaitės dienomis. 
Kauno publika matė tris 
operas, vieną baletą, tris 
dramos spektaklius savaitė
je. Tik vėliau atsirado antras 
- Jaunimo teatras, o koncer
tai Kaune buvo tikra reteny
bė. Jei kas drįsdavo surengti 
kamerinės muzikos koncertą, 
salė būdavo apytuštė.

Tuo tarpu dabar Vilnius, 
taip pat ir Kaunas, tiesiog 
pergyvena teatrinį, koncerti
nį žydėjimą. Ir jis dar išplis, 
nes šių metų rudenį Vilniuje 
atidaromi nauji Operos - 
baleto akademinio teatro rū
mai su daugiau 1,000 vietų.
Tūkstančiai 
išprususios, lietuviškos 
publikos

Galiu atvirai pasakyti: per 
vieną mėnesį galiu Vilniuje 
pamatyti tiek teatro - dra
mos ar operos - spektaklių ar 
aplankyti koncertų, kiek 
New Yorke neįstengiau per 
kelerius metus. Čia turi 
reikšmės ir pigios kainos - už 
pusantro rublio gali sėdėti 
pirmose eilėse operoje. Kai
nos pakyla tik užsienio solis
tų pasirodymo dienomis.

Kaip Vilnius tarybiniais 
metais yra sulietuvėjęs, gali 
paliudyti žvilgsnis į vieno 
savaitės vakaro perpildytas 
sales: onora Basanavičiaus

. . l 

gatvėje, lietuvių dramą Leni
no prospekte, Jaunimo teat
rą Tauro kalne, Filharmoni
jos dvi sales, dar ir Sporto 
Rūmus su jo maždaug 4,000 
vietų, pagaliau, valstybinį 
rusų dramos teatrą, kuriame 
nemažą žiūrovų dalį sudaro 
lietuviai. Kuo ilgiau gyveni 
Vilniuje, juo labiau įsitikini, 
kad ir publika ne tik Vilniuje, 
bet ir Kaune. Klaipėdoje ar 
Panevėžy - išprususi, daug 
reikalaujanti, daug ieškanti, 
nemažai reikalaujanti iš reži
sierių, aktorių, dekoratorių.

Operos pastatymas 
Vilniuje geresnis, nei 
“Met” Operos-baleto teatras. 
Per praėjusį sezoną, prašau 
tikėti, čia mačiau apie 25 
operas ir baletus. Juk negali 
operos nelankyti, kai dar iš 
JAV laikų žinojai, jog čia. 
dainuoja Noreika, Kaniava, 
Daunoras, Saulevičiūtė. Bu
vau girdėjęs ir apie Nijolę 
Ambrazaitytę, tikrai vertin
gą Vincės Jonuškaitės Įpėdi
nę, ir apie neužmirštamą 
Violetą “Traviatoje” Eleną 
Čiudakovą, mirusią 1973 me
tais.

Be retų išimčių, žavėjaus 
beveik kiekvienu spektakliu, 
stebėjau, kiek išauginta nau
jų pajėgų, ir jos vis dažniau 
pasirodo meną mylinčiai vi
suomenei.

1973 m. pavasarį nustebino 
Massenet operos “Verteris” 
pastatymas Vilniaus operoje 
- su Virgilijum Noreika. 
Nekalbant jau apie solistus, 
pats V. Grivicko pastatymas, 
dar ir sceno-vaizdis buvo tiek 
įspūdingi, taip vykę, viskas 
buvo sulieta į taip darnią 
visumą, kad, palyginęs su 
tuo pačiu “Verteriu”, tik 
prieš metus matytu New 
Yorko “Met” operoje, galė
jau - ir su pasididžiavimu - 
tarti - vilniškio teatro pasta
tymas geresnis, negu senu
tės Met New Yorke.

Beje, tas mūsų Noreika, 
tiesa, ne taip dažnas dalyvis 
Vilniaus operoje, o jis juk 
vienas pajėgiausių tenorų 
pasauly.

Būna savaičių, kai Noreika 
dainuoja už Lietuvos ribų. 
Na, ne tik jo, bet ir kitų 
lietuvių solistų pasirodymai 
Maskvoje, kituose šalies 
miestuose, o ir užsienyje, 
Italijoje, Fed. Vokietijoje 
(Hamburge) tiek sėkmingi, 
kad jais, kaip lietuvis, negali 
nuoširdžiai nesidžiaugti. Čia 
ir vėl skirtumas su “senais 
laikais” palyginus - dabar tie 
solistai, dainininkai puikius 
įspūdžius palieka ne tik 
Europoje, bet ir kituose 
kontinentuose JAV, Austra
lija ir kt.

[Bus daugiau]

BUS DIRBTINUS
MARIOS

MAŽEIKIAI. Važiuojant į 
Juodeikius, kur statoma naf
tos perdirbimo įmonė, dė
mesį patraukia prie tilto per 
Varduvą pradėti šlaitą kasi
nėjimai: ruošiamas kelias 
privažiavimui. Telšių 3-oji 
kelią statybos valdyba čia 
pradėjo statyti naują tiltą. 
Pagal projektą teks užtvenkti 
Varduvą.

Prie užtvankos, kurios 
ilgis 220 metrą, Varduva pa
kils 14 metrą. Plačiausioje 
vietoje upė išsilies 600 
metrą pločiu. Nuoužtvankos 
Varduva pagilės beveik 14 
kilometrą ilgio atkarpoje. 
Tokiu būdu ši Žemaitijos upė 
išsilies į dirbtines Juodeikią 
marias.

MASKVA. Argentinos 
ekonomikos ministras Jose 
Gelbard suteikė Leonidui 
Brežnevui Didžiojo Kryžiaus 
ordiną, Argentinos aukš
čiausią ordiną.

•
TOKIJAS. Tūkstančiai 

Japonijos kaimų dar vis 
neturi daktarų.

LAISVE

Mažųjų, “Dainų dainelė”
Sėdi prie televizoriaus, 

klausaisi tų mažiukų ir dides
nių skardžiabalsių vaikų iš 
visos Lietuvos, nejučiom už
merki akis ir mintyse persi- 
keli į savo vaikystės žalias 
pievas. . .

Dar ankstus pavasaris. . 
Dar neperdaug sodrios žolės 
ant Dzūkijos pūdymų. O tu, 
jau gaivaus ir šaltoko vėjelio 
glostomas, stovi už jaunų 
pušaičių kupetos ir lukšteni 
rusvus jų ūglius. . . Skanu. 
Kvepia sakais. Kažkoks kar- 
stelėjantis, rūgštelėjantis 
skonis. . . Karvytėms, įsibri
dusioms baloje ir “šienaujan- 
čiom” jaunų viksvų virūnes, 
nemažiau skanu. . . O aukštai 
virš galvos nenurimsta vytu
rėlis, tas pilkas laukų gies
mininkas. Netrukus ir pats 
padedi jam aukštu diskantu:

- Aukštą pilį pastatyčiau 
Akmenėlio kieto,
Ir vargelius uždaryčiau 
Aš iš viso svieto. . .

Atrodo, kad visi tavęs 
klauso. . . Ir tik vienas 
vyturys nenori nusileisti. 
Traukia savo, ir gana. . .

Bet negi dabar gyvensi 
prisiminimais? Štai kokia ji, 
mūsų laikų vaikystės tikro
vė! Televizoriaus ekrane gra
žus, tvarkingas berniukas 
skraidina lietuvišką dainelę. 
...Tau, mano mamyte,

Pirmieji, pirmieji žiedai...
Ne viena motina pagalvoja: 

“Atrinko ir manąjį, kaip 
geriausią. Net Vilniun pa
kliuvo, į “Dainų dainelės” 
konkursą!”

Jau antras mėnuo, kai 
“Dainų dainelė” beveik kiek
vieno sekmadienio popietę 
padaro gražia švente. Prie 
televizorių ekranų daug žiū
rovų įdėmiai seka jaunųjų 
Lietuvos dairifriinkų konkur
są, kurį surengė Tarybų 
Lietuvos Televizijos ir radijo 
komitetas ir respublikos 
švietimo ministerija.

Šis renginys jaudina ne 
vieną. . . Visų pirma, matai ir 
jauti, kuo turtingos mūsų 
pačių mažiausių ir jau paūgė
jusių vaikų sielos. . . Miela, 
kad vaikai dainuoja skambiai 
ir drąsiai, kaip kadais daina
vo jų močiutės ir diedukai. Ir 
visgi skirtumas neišpasaky
tai didelis.

Kiek kruopštaus darbo, 
kiek pasiruošimo įdėjo kiek
vienas mokytojas, kol jų 
mažieji dainininkai prasisky- 
nė kelią į konkursą. O juk

Trumpai iš visur
Pietą Korėjos sostinėje 

Seule vyko “antrasis pasau
linis aiškiaregių ir ateities 
pranašautoją kongresas”. 
Kiekvienas delegatas sten
gėsi pramokti kitą “aiškia
regystėmis”. Vienas tikino, 
kad 1977 metais Azija labai 
nukentės nuo baisaus neder
liaus. Kitas pareiškė: 1983 
metais Vakarą Europa nu
grims į Atlanto vandenyną. 
Trečias išpranašavo: 1990 
metais būsiąs didžiulis Že
mės drebėjimas netoli Japo
nijos.

Pietą Korėjos oficialieji 
sluoksniai šarlatanams buvo 
visai palankūs, tačiau pakako 
vienam ją išpranašauti skė- 
rią antplūdį pačios Pietą Ko
rėjos laukuose, ir Seulo val
džia bemat privertė jį pa
likti šalį.

Bostono (JAV) mokyklose 
išplatinta anketa parodė: 
daugiau kaip puse mokinią 
mano, jog pienas, panašiai 
kaip alus arba koka kola, 
gaminamas fabrike. Mokyk
lą vadovai suorganizavo eks
kursijas į vietinį zoologijos 
sodą, kad ten mokiniai galėtą 
pamatyti, kaip melžiamas 
pienas.

konkurse dalyvauja trejetas 
tūkstančių vaikų!

Vaikučiai žino, kad jų 
pasirodymus stebi ir vertina 
reikalus menui, respublikoje 
žinomi kultūros veikėjai: žiu
ri komisijos pirmininkas, 
Valstybinės Konservatorijos 
vokalinės katedros vedėjas, 
nusipelnęs meno veikėjas Z. 
Paulauskas, plačiai žinomo 
berniukų choro “Ąžuoliukas” 
vadovas, nusipelnęs artistas 
H. Perlšteinas, švietimo mi
nisterijos atstovas, nusipel
nęs mokytojas A. Gradeckas 
ir kiti. . .
Televizijos muzikos redakci
joje, ant redaktorės Aldonos 
Šimaitytės stalo - šūsnys 
laiškų. . .Jų jau gauta 
daugiau trijų tūkstančių! . . 
O kiek dar bus?! Televizijos 
žiūrovai renka savo labai 
mėgstamiausius mažuosius 
giedorius. Negaili jiems kom
plimentų, siūlo, pataria. . . 
Aldona Šimaitytė įsitikinusi, 
kad ateities laidos praturtės 
naujais veidais, naujais 
balsais. . .

Kas iš giedorėlių taps 
“Dainų dainelės” konkurso 
laureatais - nuspręs žiuri.

Labai malonu, kad mažųjų 
daina - tai graži estafetė 
senos geros lietuviškos tra
dicijos - dainuoti, dainuoti. . .

“Daina žmogų taurina, ža
dina sielos grožį, minčių 
gilumą”, - parašė konkurso 
rengėjams vilnietė Balčiūnie
nė. O toliau vėl: “Džiaugs
mas ima, kai matai, kokias 
priemones ir galimybes mes 
turime tobulėti dvasiškai. 
Žiūriu į konkurso dalyvius ir 
pavydžiu - kokie jie visi 
nuostabiai gražūs. Kaip jie 
širdingai dainuoja! Ansam
bliai aprengti specialiai pa
siūtais rūbais. . . Vieni už 
kitus gražesni. . . Visi 
vaikučiai kaip slyvukės”.

Išskleidęs sparnus žydra
me pavasario danguje plaz
dena artojo draugas - vytu
rys. Jo giesmelėms nėra 
abejingų. Bet štai televizo
riaus ekrane sušvinta užra
šas “Dainų dainelė”, kviesda
mas klausytis kitų dainorėlių 
- vaikų. Ir žmonės sėdasi prie 
televizorių, iš anksto žinoda
mi, kad vėl pasidžiaugs 
skambiomis, vaikų dainuoja
momis dainomis.

Aš padainuosiu dainų 
dainelę,

Aš dainų bernužėlis. . .
U. BALYS

Los Andželese parduoda
mos peleninės, kurios turė
tą atgrasinti pypkorius nuo 
rūkymo: kai palieti jas pa
pirosu, iš miniatiūrinio 
magnetofono pusę minutės 
sklinda šaižus kosėjimas.

Vienas Londono teatras 
pastatė Šekspyro “Antoniją 
ir Kleopatrą”. . . nūdieniš- 
kai: Kleopatra - naktinią 
restoraną karalienė, o Anto
nijus - karininkas parašiu
tininkas.

Statistikos duomenimis, 
kiekvienas VFR gyventojas 
per savo gyvenimą privalo 
užpildyti 34,500 formuliarą, 
kiekvienas anglas - 17,700.

Vakarą Vokietijos profe
sorius G. Lastas, atlikęs 
daug bandymą, padarė iš
vadą, kad geriausi migdo
mieji vaistai yra muzika, 
ypač lopšinės.

Australijos muitinė ištisą 
mėnesį nesutiko priimti be 
mirties liudijimo mumijos, 
kurią Melburno universite
tas nupirko iš Anglijos ar
cheologą draugijos. Mumi
jai 6 tūkstančiai metą.

3-ias puslapis

Gelmių ir ateities žvalgyba 
Lietuvoje

Be mūsą pagalbos neap
sieina respublikos statybos, 
statybinią medžiagą pramo
nė. Geologai, tyrinėdami 
požeminią vandenų atsargas, 
duoda gaires miestą, gyven
viečių augimui.

Daugiausia jėgą dabar 
esame paskyrę naftos paieš- 
Koms. Mums atmintinais 
1967 metais pirmą kartą iš 
Lietuvos žemės gelmią iš
tryško nafta. Jos ieškotojai 
dabar ištisus metus darbuo
jasi vakarinėje respublikos 
dalyje. Trijuose telkiniuo
se - šliūparią, Dėglią ir 
Vilkyčią - slypi apie keturis 
milijonus toną “juodojo 
aukso”. Gręžinią kol kas 
eksploatuoti neapsimoka, to
dėl paieškos intensyviai tę
siamos.

Mūsą respublikos geologai 
pradėjo šturmuoti kristalinį 
pamatą - kietąją žemės plu
tą, kurios storis siekia 1,200 
metrą. Šie darbai pietryčią 
Lietuvoje susiję su metali- 
nią naudingąją iškaseną ieš
kojimu. Iki šiol manėme, 
kad Dzūkija dosni tik gry
bais ir pušą aromatu, o štai 
geologai jos žemės gelmėse 
prie Marcinkonių aptiko ge
ležies rūdos. Aišku, vienam 
gręžiny aptiktas “lobis” dar 
nedaug ką pasako, tačiau 
žvalgymas tęsiamas, darbai 
plečiami.

Keliomis kryptimis atlie
kame hidrogeologinius dar
bus.

Esame išžvalgę požeminią 
vandeną atsargas didžiau- 
siems respublikos mies
tams bei rajoną centrams. 
Apskaičiuota, kad ją pakaks 
iki 1980 metą. O geologams 
jau rūpi 2,000 metai. Pra
dėsime paieškas, kurios leis 
apsirūpinti vandeniu iki 
tūkstantmečio pabaigos.

Geologai žino, kad Lietu
voj, kur tik grąžtu nebaks- 
telsi, visur ištrykš mine
ralinio vandens. Žodžiu, jo 
turime pakankamai. Tačiau 
kurortai šiuos vandenis eks
ploatuodavo, galima sakyti, 
aklai, be mokslinio pagrindo, 
nieko nežinodami apie per
spektyvas, išteklius. Tad 
geologai atėjo jiems į pa
galbą, išžvalgė mineralinius 
šaltinius i Druskininkams, 
pradėjo darbus Palangoje, 
Birštone, eilės laukia Likė
nai.

Tradicinė mūsą darbo da
lis - naudingoj iškaseną - 
smėlio, žvyro, molio paieš
kos taip pat nestovi vietoje. 
Ypač kelia rūpestį žvyras - 
viena pagrindiniu statybinią 
medžiagą mūsą respubliko
je. Esame išžvalgę daugiau 
kaip aštuoniasdešimt jo tel- 
kinią. Bet yra vietovių res
publikoje, kur žvyro nėra ir 
negali būti, todėl jį tenka 
atsivežti. Tad reikėtą žvy
rą labiau taupyti, pakeisti 
kitomis medžiagomis. Žo
džiu, pramonei, statyboms 
esame suradę tiek žaliavą, 
kiek ją reikia.

Netrukus visą respublikos 
teritorijos geologinę padėtį 
galėsime sužinoti iš žemė
lapių. Dabar kartografuoja
mas Siaurės Rytu Lietuvos 

kampelis, likęs dar neį
trauktas į geollginį žemėla
pį.

Darbą frontai dideli. Neį
manoma būtą ją įveikti, jei 
ne galingos šiuolaikinės ma
šinos, nauji metodai. Savo 
technikos parke turime 
įrengimus, kurie į žemės 
gelmes gali prasiskverbti po 
penkis kilometrus.

Naftos žvalgams talkina 
seisminės stotys, kurią res
publikoje turime keletą. Jos 
fiksuoja dirbtinai sukelto 
žemės drebėjimo virpesius. 
Tai padeda sudarinėti žemės 
gelmią žemėlapius.

Svarbi tarnyba ir karota- 
žinės stotys. I gręžinius 
nuleidę aparatūrą, gauname 
įvairias kreives - akustinią, 
elektrinią savybią, radioak
tyvumo. Jas skaitydami, 
sprendžiame apie įvairius 
žemės sluoksnius. . .

Geologijoj, kaip nė vienoj 
kitoj srity, glaudžiai persi
pynęs mokslininką ir gamy
bininką bendradarbiavimas. 
Gamyboje dirba nemaža 
mokslinius laipsnius turin
čią žmonią. Daugelį prob
lemą sprendžiame bendro
mis jėgomis. Pavyzdžiui, 
kartu su Geologijos institutu 
sudarome požeminią vande
ną racionalaus panaudojimo, 
gausinimo generalinę sche
mą iki šio šimtmečio pabai
gos. Geologai visada mato 
toli į priekį.

V. VONSAVICIUS, 
geologas 

(Sutrumpinta iš tarybinės 
spaudos)

VANDA GIEDRYTE

Vyturėlis
Dainos mažytis trupinėlis, 
Aukštai, aukštai iškilęs, 
Dangaus pilkasis lopinėlis - 
Cyrena, nenutyla.

Ir šitaip nuo ankstyvo ryto, 
Virš pievą, virš arimų 
Jis traukia vieną paskui kitą 
Dainas - be ritmo, rimo.

Jis dainininkas, ne poetas - 
Tad kam jam vargas šitas? 
Jam dainai - erdvę. Lizdui - 

vietą.
Ir sveikins balkšvą rytą . . .

O gal stebės jis kvieėio grūdą 
Ar mėlynžiedį liną.
Ir paukščiai turi savo būdą, 
Ir savąjį žodyną. . .

Kaip laukinė obelis
Tu - kaip laukinė obelis. 
Ir vaisiai tavo neprinokę. 
Rankas išskėtus i šalis, 
Lengvam sustingai šoky. . .

O gal ne tu! Gal aš čionai 
Sapnuos paklydau - ir 

sustojau.
O gal abu mes jau seniai 
Vienoj ga luta ūkė j .

rymojam! . .

Ir žemė čia brangi, sava 
Maitino mus abu, lyg vieną. 
Ir stoviu aš - balta galva - 
Salia obels, prie 

mėnesienos. . .



4-tas puslapis

IS MANO SENŲ ATSIMINIMŲ

Vilniaus gyventojai miesto 
atkūrimo darbuose pokario 

metais
FELIKSAS BIELIAUSKAS

Kai Tarybinė Armija 
sparčiais tempais pradėjo 
valyti nuo hitleriniu įsiver
žėliu kaimynės Baltarusijos 
žemes, Lietuvos Komunistu 
Partijos Centro komitetas ir 
respublikos vyriausybė 
siuntė Lietuvos kryptimi 
savo operatyvines grupes, 
kurios kartu su priešo už
nugaryje buvusiu mūsų ak
tyvu, partizanais turėjo or
ganizuoti tarybinės valdžios 
atkūrimą bei darbą išvaduo
tose vietovėse.

Vienoje tokių grupių teko 
būti ir man. Vidudieniu iš 
Borysovo pusės įvažiavome 
mes į dar deganti Minską. 
Jame buvau per pirmuosius 
vokiečių karo aviacijos ant
skrydžius 1941-ųjų metų 
birželio 25-ją dieną. Tada 
vakare, nustojus kristi bom
bom, vos išvingiavome iš 
degančio miesto, traukda- 
miesti į Rytus. Odabar,jau 
džiaugdamiesi pergalėmis, 
vėl grįžome į savo tėvynę 
per kaimyninės respublikos 
sostinę, paverstą ištisine 
griuvėsių krūva.

SIAUBINGI VAIZDAI
Siaubingų karo sugriovimų 

vaizdai ir paniurusių, ap
driskusių vokiečių - karo 
belaisvių kolonos, ši kartą 
mūsų karių genamos toliau 
nuo mūšių zonos, lydėjo mus 
visą kelią. Kiekvienas, tur 
būt, galvojome: koki gi ra
sime savo gimtąjį kraštą, 
senąjį Vilnių?

Jau sutemus įvažiavome į 
didvyriškos Tarybinės Ar
mijos nuo hitlerininkų iš
valytą lietuviškąją žemę, o 
netrukus pasiekėme ir Nau
ją ją-Vilnią, dabartini res
publikos sostinės rajoną. 
Apsistojome , kažkokiame 
tuščiame mūriniame name. 
Vilniuje da-r tebevyko kauty
nės tarp apsupusių miestą 
tarybinių karių ir vienur- 
kitur įsitvirtinusių hitleri
ninkų.

Mūšiai už Vilniaus išva
davimą vyko gana ilgai. 
Miesto pakraščiuose kovos 
prasidėjo liepos 7-ją dieną. 
Liepos dešimtąją - tai buvo 
pirmadienis - nuo priešo 
buvo išvalytas centras: į 
Gedimino pilies bokštą tą 
dieną tarybiniai kariai įkėlė 
pergalingąją raudonąją vė
liavą. Tačiau atskiruose 
miesto rajonuose vis dar lai
kėsi vokiečiai, ir tiktai lie
pos tryliktąją, ketvirtadieni,

PADARYTŲ NUOSTOLIŲ 
NUSTATYMAS

Vėliau šie laimingai išli
kę gyvi žmonės pasirašė 
aktą. Ypatingajai Valstybi
nei komisijai vokiškųjų fa
šistinių grobikų bei jų ben
drininkų piktadarybėms nu
statyti ir ištirti kuriame nu
rodė:

“Kinemotografo rūsis pa
sirodė netinkamas slėptuvei, 
todėl mus patalpino kino sa
lėje ir fojė viso 100-120 
žmonių. Vokiečių puskari
ninkis, atvedęs mus į kiną, 
pavedė prof. Sezemanui žiū
rėti stovykloje tvarkos ir 
rodė, netgi tam tikra, rūpes
ti apie suimtuosius: už
draudė viduj patalpos rūkyti, 
vaikus pavaišino saldainiais, 
kai kuriuos vyrus papiro
sais, leido atsinešti keletą 
kibirų geriamo vandens ir 
tikino, kad šiame kine bus 
mums saugu nuo bombų ir 
gaisrų. Tačiau šis manda
gumas pasirodė besąs klas
tinga apgavystė. Po to, kai 
visi kažkaip susitvarkė ir 
gulėsi kas kaip nakvynei, 
maždaug apie vidurnakti, 
viena moteriškė sukliko: 
“Mes degam!” Mums šitas 
atrodė negalimu. Prof. Se- 
zemanas šoko patikrinti ir 
pamatė, kad tikrai antras 
kino aukštas apimtas ryškios 
liepsnos, mus saugoję vo
kiečiai kareiviai dingę. . . 
Prasidėjo panika. Laimei 
vartai ir atsarginis kino išė
jimas pasirodė neužrakinti, 
ir belaisviams pavyko pa
skutinę minutę ištrūkti iš 
liepsnos apimto ir pradėju
sio griūti pastato. . .” 
(LTSR MA CB rankraščių 
sk., F159-15, lap. 5-8).

Si dokumentą pasirašė 
profesorius daktaras K. Bie
liukas, docentas daktaras J. 
Baldžius, profesorius V.Se- 
zemanas, Vilma Sezemanie- 
nė, B. Eimaitis, V. Paškov- 
skis ir kiti. Be Vilniaus 
miesto Ypatingosios komi
sijos, kuriai pirmininkavo 
Petras Fedaravičius, buvęs 
pirmaisiais po miesto išva
davimo metais LKP Vilniaus 
miesto komiteto sekreto
rius, okupantų padarytiems 
nuostoliams nustatyti buvo 
įteigtos dar 292 komisijos 
Valstybinėse įmonėse, įs
taigose, visuomeninėse ir 
kooperatyvinėse organizaci
jose, kurios surašė, o taip 
pat iš atskirų piliečių priė
mė 2577 aktus.

Kruopštaus ir ilgo darbo 
rezultate buvo nustatyta, jog 
nuostoliai, padaryti miestui 
karo veiksmų rezultate, sie
kia 1 milijardą 129 milijo
nus rublių. Buvo sunaikinta 
arba sužalota daugiau negu 
6,000 gyvenamų ir kitų pa
statų, 5 ligoninės, 5 viešbu
čiai, visi tiltai, vandentie
kis, elektros stotis, dujų ga
mykla, pramonės įmonės ir 
t. t. Buvo padaryta ir ne
pagydomų žaizdų: Aukštuo
siuose Paneriuose hitleri
ninkai nužudė daugiau kaip 
100 tūkstančių žmonių - vil
niečių, tarybinių karo be
laisvių bei iš kitur atvežtų 
civilinių gyventojų. Nenuo
stabu todėl, kad ir miesto gy
ventojų skaičius buvo nepa
prastai sumažėjęs: jeigu 
1941-jų metų sausio 1-ją 
dieną Vilniuje gyveno 215 
tūkstančių žmonių, tai 1945- 
jų metų sausio I-ją tiktai 110 
tūkstančių.

(Bus daugiau)

HONOLULU. 3,000 Ha
waii telefonų darbininkų vi
sose salose paskelbė streiką.•

NEWARK, N. J. Motoris
tas Elmer Dunning laimėjo 5 
metų kovą teisme ir gavo 
$135,000 iš miesto atlygini
mą, kai buvo įrodyta, kad jis 
buvo žiauriai policistų su
muštas.

Tarybų Lietuvos sostinė 
buvo visiškai išvalyta nuo 
Tarybų Lietuvos sostinė 
buvo visiškai išvalyta nuo 
hitlerininkų. Visai šaliai, 
visam pasauliui tada radijo 
bangomis pasklido taip mie
las ir visiems pažįstamas 
talentingojo radio diktoriaus 
Levitano balsas, skaitęs Vy
riausiojo karo vado Stalino 
įsakymą: Tarybų Lietuvos 
sostinė išvaduota, Maskva 
saliutuoja didvyriams. . .

Buvo saulėtas penktadie
nio rytas, liepos keturiolik
toji. Rašytojai Petras Cvir
ka, Jonas Marcinkevičius, 
šių eilučių autorius ir dar 
kažkas iš draugų pėsti iš 

■ Naujosios-Vilnios patraukė
me į Vilnių. Mus pasitinka 
rūkstą, nebaigę degti namai, 
pastatų griaučiai, griuvė
siais užverstos gatvės. Pa
sitinka ir pirmieji civiliai 
žmonės - vilniečiai.

SUSITIKIMAS
Atsimenu, tada žygiavome 

Užupio gatve per Vilnelės 
tiltą. Matome išlipančius iš 
Vilnelės, iš patiltės su ki
birais vandens du paišinus 
aukštus vyrus. Mes žiūri
me į juos, jie į mus. Vie
nas iš jųjų tarytum rimtai, 
tarytum juokais staiga pra
šneka: “žiūrėk, brolyti, val
džia atsirado!”

Jonas Marcinkevičius ir 
Petras Cvirka puola prie 
pirmųjų vilniečių, gyvų žmo
nių, sutiktų išvaduotoje sos
tinėje. “Draugas Bieliukas, 
tai tu čia? . . . “Ar ne Gry
bauskas būsi?” - kreipiasi į 
kitą.

Taip ^tai buvo dabar pla
čiai žinomas akademikas 
Kazimieras Bieliukas, buvęs 
pirmasis atkurtojo, miestą 
išvadavus, universiteto rek
torius, ir LTSR liaudies ar
tistas, ilgametis operos ir 
baleto teatro vadovas ir re
žisierius Juozas Grybaus
kas.

- Iš kokio gi “čyščiaus” 
išlindote? - klausia Petras 
Cvirka draugą Grybauską, 
kuri jau atpažino. Pasku
bom pasakojo draugai, kaip 
juos, daugeli žmonių, dau
giausiai inteligentų, suvarę 
hitlerininkai į Vermachto 
ki n o te a t r ė 1 i “Pa n ”, buvus i 
toje vietoje, kur Bokšto ir 
Gorkio gatvių kampas, kieme 
iš švento Kazimiero bažny
čios pusės, užrakinę ir pa
likę, kam nesitraukę į Va
karus.

LAISVĖ

“Laisvei” iš Kapsuko
Gegužis žengia per Sūduvą i

“Jau pražydo sode vyšnios, 
Taip baltai, baltai, 
Skanų kvapą net už mylių 
Paskleidė žiedai”.

Pavasaris, gegužės mė
nuo. Tai pats gražiausias 
laikotarpis tiek gamtoje, 
tiek žmogaus gyvenime, kuri 
galima sulyginti su amžina 
jaunyste, žydėjimo laiku. 
Visur skleidžiasi žiedai, gy
vybė, žydi sodai, čiulba 
paukščiai, vaikai, kieme 
straksėdami ir žaizdami 
amžiną žaidimą klasę, taip 
pat klega ir kiekvienas vis 
savaip išreiškia tą nepa
prastą džiaugsmą, šių metų 
gegužis taip pat atnešė džiu
gią žinią iš tolimos Portu
galijos, kur buvo nuverstas 
ilgus dešimtmečius trukęs 
fašistinis rėžimas ir darbo 
žmonės atsitiesė, įkvėpda
mi pilna krūtine gaivaus oro. 
Tačiau gegužis dar ne vi
suose žemės kampeliuose 
yra šviesus ir gražus. Dar 
daug kur liejasi kraujas, 
žūva seneliai, moterys, vai
kai.

šiemet sukanka trisde
šimt metų, kaip Sūduva buvo 
išvaduota iš hitlerinių gro
bikų. Daug jos sūnų žuvo 
frontuose, nemažas jų skai
čius pokario metais vyku
sioje atkaklioje klasių kovoje 
taip pat paguldė savo jaunas 
galvas, nesulaukę trisde
šimtojo gegužio. Visa Sū-
duva ruošiasi švęsti šią di
delę šventę. Koki kampelį 
bepaimsim, Prienus, Kap
suką, Vilkaviškį, K. Nau
miestį ar kokį kitą mieste
liūkštį, visur jauti tą paki
lią nuotaiką.

O dabartinė Sūduva tai jau 
ne buvusi Suvalkija, o smar
kiai pirmyn pasinešusi Lie
tuvos pietvakarių dalis su 
intensyviu žemės ūkiu, spar
čiai besivystančia pramone. 
Dabartiniai sūduvlečiai taip 
pat jau ne tie suvalkiečiai, 
apie kuriuos sukurta tiek 
daug visokių būtų ir nebūtų 
istorijų, anekdotų. Buvusius 
suvalkiečius galima drąsiai 
sulyginti su škotals^nes ir 
vieni ir kiti yra labai prak
tiški, taupūs, kartais net

Įdomūs ir vertingi užrašai
Rašytojas, lietuvių litera

tūros istoriografas Julius 
Būtėnas periodinėje spaudo
je yra paskelbęs nemaža 
straipsnių literatūros klau
simais, studijų apie lietuvių 
rašytojus, kultūros veikėjus. 
Jis parašė Povilo Višinskio, 
Vinco Kudirkos, Žemaitės 
biografijas, knygeles apie 
Maironį, Kazimierą Būgą 
(kartu su kalbininku J. Kruo
pu). Pokario metais Lietuvos 
moksleiviai mokėsi iš J. 
Būtėno parengtų literatūros 
vadovėlių, su kitais autoriais 
sudarytų chrestomatijų.

“Istoriografo užrašai” - 
taip vadinasi nauja J. Būtėno 
knyga, kurią neseniai išleido 
“Vagos” leidykla Vilniuje. 
Joje pateikti istoriografinio 
pobūdžio straipsniai ir apy
braižos, kurie nesudaro vien
tiso pasakojimo, nes rašyti 
įvairiu metu. Kaip sako 
knygos pratarmėje autorius, 
jis yra užrašęs nemaža praei
ties visuomenės veikėjų at
siminimų, susijusių su svar
biais istoriniais įvykiais Lie
tuvoje, nors jam daugiausia 
rūpėjęs literatūrinis paliki
mas, užmiršti ar mažai žino
mi rašytojai. Kai kuriose 
apybraižose, ypač rašydamas 
apie savo amžininkus, auto
rius pateikė ir savo atsimi
nimų.

Šykštūs. Pas dabartinius 
sūduviečius šis per daug di
delis prakticizmas jau pra
deda pamažu nykti, užleis
damas vietą draugiškumui, 
nuoširdumui, atvirumui.

Gegužės Pirmoji Kapsuke 
praėjo labai gražiai. Mies
tas jau nuo pat ryto buvo pil
nas muzikos, dainų, visur 
plėvesuoja mūsų raudonai- 
ba Ita i-ža lios vėliavos, 
skamba orkestrai. Darbo 
žmones, besimokantis jau
nimas renkasi į savo fabri
kus, įstaigas, mokyklas, iš 
kur organizuotai žygiuos į 
demonstraciją miesto centre 
K. Požėlos aikštėje (buv. 
turgaus aikštėje ).

štai mes jau K. Požėlos 
aikštėje, statomos naujos i 
parduotuvės papėdėje. Žmo
nių minių minios, visi gra
žiai, šventiškai pasipuošę, 
su giedrioms šypsenom. 
Labai gražiai atrodė Kap
suko antros vidurinės ir V. 
Mykolą ičio- Putino m okyk- 
los-internato kolonos. Spor
to mokyklos atstovai pasi
rodė su medaliais, demon
stracijos metu atlikinėjo su
dėtingus akrobatikos prati
mus. Fotografams čia dar
bo buvo per akis, tuo labiau, 
kad ir oras buvo pasakiškai 
geras. Prisimenu anksty
vesnes šventes, kai aikštėje 
būdavo tik keli foto mėgėjai. 
Dabar, be veteranų, kaip 
mok. K. KriščiuEaitis, inž.
A. Senkaitis, gyd. Zaronskis 
P. ir kt., aikštėje darbuojasi 
ir didelis būrys fotoklubo 
“Sūduva” narių, kurie savo 
darbu įneša didelį indėlį į 
Sūduvos istoriją.

Orkestrai keičia vienas 
kitą, demonstrantų daug, visi 
su šaunia daina, šaukdami 
lietuvišką “valio” darniai 
žygiuoja pro tribūną. Čia 
pamatysi ir vyresnį ir jau
nesni ir visai mažuka, sė- 
dintį pas tėvelį ant sprando 
ir reiškiantį atkaklias pre
tenzijas taip pat dalyvauti 
demonstracijoje.

Taip šaunus, gražus gegu
žis pergalingai žygiuoja per 
Sūduvą.

V. GULMANAS

Knygoje rašoma apie Že
maitės globėjus Andrių ir 
Aleksandrą Bulotas, pas ku
riuos rašytoja ilgokai gyveno 
ir su kuriais buvo išvykusi į 
JAV ir Kanadą rinkti aukų 
nukentėjusiems nuo pirmojo 
pasaulinio karo Lietuvos gy
ventojams šelpti. J.Būtėnas 
dalijasi prisiminimais apie 
apsilankymą pas rašytoją 
Gabrielę Petkevičaitę, patei
kia platų straipsnį apie kul
tūros veikėją Feliciją Bort- 
kevičienę, giminių ir pažįsta
mų prisiminimų pluoštelį 
apie kalbininką Kazimierą 
Būgą. Knygoje randame 
straipsnius apie mažiau žino
mus šio amžiaus pradžios 
publicistinių bei beletristinių 
kūrinėlių autorius Joną Gai
damavičių, Petrą Gurauską, 
Juozą Lozoraitį, anksti miru
sį poetą Zigmą Gėlę - Gaida
mavičių, vokiečių okupacijos 
metais hitlerininkų nužudy
tus liaudies komisarą Valeri
joną Knyvą, žurnalistą Juozą 
Belecką. Įdomus pasakoji
mas apie Didžiulių šeimą, 
jauniausią jos atžalą - rašy
toją Aldoną Didžiulytę-Kaza- 
navičienę.

Knygos autorius sako, kad 
jį senokai domino Povilo 
Višinskio asmenybė, jo vi
suomeninė veikla, darbas, 
ugdant to meto lietuvių
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Kapsukiečiai šventinėje demonstracijoje.
V. GULMANO nuotrauka

rašytojus. J. Būtėnas, išstu
dijavęs visa, kas buvo rašyta 
apie V. Višinskį, užsimojo 
papildyti jo biografijos ir 
veiklos duomenis jį pažinoju
sių žmonių pasakojimais. Čia 
jam ypač didelę paramą 
suteikė garsus akių ligų 
specialistas profesorius Pet
ras Avižonis, studijavęs kar
tu su Višinskiu Peterburge.

Knygoje taip pat skelbiami 
pokalbiai su Vinco Kudirkos 
bendradarbiais, pasakojama, 
kaip J. Būtėnas rašė pirmąjį 
savo istoriografinį darbą - 
studiją apie Vilniaus lietuvių 
teatrą.

Įdomi Karolio Vairo-Rač- 
kausko asmenybė. Jis lankė
si daugelyje šalių, dirbo 
įvairų darbą, tačiau niekad 
nesiskyrė su plunksna. Dide
lį kultūrinio darbo barą Vai- 
ras-Račkauskas išvarė, gy
vendamas Jungtinėse Ame
rikos Valstijose. Todėl ne 
vienas mūsų išeivių atvykę į 
gimtąjį kraštą, pažymi kny
gos autorius, užsukę Kau
nan, stengdavosi aplankyti 
K. Vairą “seną amerikoną”, 
su juo pasikalbėti. Juo labiau 
pats K. Vairas domėdavosi, 
ką beveikia jo kartos bičiuliai 
anapus Atlanto. Daug ver
tingų knygų yra išleidusi 
1915 metais įsteigta pažangi 
Amerikos lietuvių darbinin
kų literatūros draugija, vai
singai besidarbuojanti ir 
šiandien. Pirmasis šios drau
gijos leidinys buvo K. Vairo- 
Račkausko i Vnlhą 

išverstas pacifistinis G. Kirk- 
patriko veikalas “Karė - ko 
dėlei?“ K. Vairas vertė M. 
Gorkio, Voltero, Bairono, T. 
Dreizerio ir kitų pasaulinės 
literatūros kūrėjų veikalus, 
rašė poezijos ir prozos kūri
nius.

Knygoje vaizduojami įvy
kiai, pasakojimai apie atski
rus žmones nukelia skaityto
ją į to meto lietuvių veiklos 
centrus - Peterburgą, Min
taują, Tartu. Dažna J. Būtė
no apybraiža atskleidžia ne 
tik kurio nors rašytojo ar 
kultūros darbuotojo veiklą, 
bet atgaivins mums to meto 
visuomeninio gyvenimo at
mosferą, atkuria jo vaizdus.

“Istoriografo užrašuose” 
sudėti straipsniai prieš karą 
ir pokario metu buvo iš
spausdinti periodiniuose lei
diniuose. Peržiūrėjęs juos 
naujai ir šį tą pataisęs, 
autorius sudarė ir išleido 
knygą, kuri jau spėjo susi
laukti gerų atsiliepimų.

V. PETKEVIČIENE

UŽMUŠTUS BANDĖ 
VISAI SUDEGINT

Bloomfield, N. J. Po gazo 
sprogimo ir gaisro užgesini
mo rado negyvas Patricia 
Ann Hawley ir dvi dukreles, 
kurios prieš gaso sprogimą 
buvo užmuštos, jų galvos 
buvo sudaužytos.

Policija mano, kad kas nors 
jas nužudęs išsprogdino na
mą tikslu paslėpti žmogžu- 

l dystę.
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Menas žengia į gyvenimą
Tarybų Lietuvoje įvyko 1 skulptūros “Metraštininkas”, 

' “Sargybinis” tarytum augte 
įaugo į restauruojamą Vil
niaus senamiestį.

tradicinės dailės dienos, ku
rios dabar rengiamos kiek
vieną pavasarį. Jų metu 
tapytojų, skulptorių, grafi
kų, taikomosios dailės meis
trų grupės keliauja po res
publikos miestus ir kaimus, 
susitinka su darbo žmonė
mis, kuriems skirta jų kūry
ba. Dailės dienos padeda 
plačiajai visuomenei giliau 
suvokti, geriau pajusti meną, 
plėsti estetinį akiratį, ugdyti 
grožio poreikį. O meno kūrė
jus šie susitikimai įkvepia 
naujiems sumanymams, dar 
tobulesniems darbams. “Me
nas priklauso liaudžiai” - šie 
V. Lenino žodžiai, išsakantys 
socialistinio meno esmę, tapo 
tradicinių dailės dienų šūkiu.

Menas, grožis' nesulaiko
mai veržiasi į gyvenimą. 
Šiandien Lietuvoje jau nebe 
naujiena tapybos drobių pa
roda kolūkyje ar gamykloje. 
Dešimtys tokių ekspozicijų 
nuolatos keliauja po respubli
ką. Nebe naujiena ir piešimo 
rateliai - studijos kaimo 
kultūros namuose, darbinin
kų klubuose.

Žmonės vis labiau nori, kad 
grožis juos suptų kasdien, 
kiekviename žingsnyje. Jau 
yra dešimtys pavyzdžių, kai 
kolūkiečių pageidavimu žino
mi respublikos dailininkai 
padeda papuošti kaimo kul
tūros namus vitražais, gobe
lenais, freskomis. Štai Joniš
kio rajono Satkūnų tarybinio 
ūkio kultūros namų interje
ras žavi net patyrusį meno 
žinovą. Vertingų meno kūri
nių galime rasti Pasvalio 
rajono “Švyturio” ir “Kovo 
8-osios”, Molėtų rajono Ciu- 
lėnų kolūkiuose, Šilutės rajo
no Juknaičių tarybiniame 
ūkyje. Kaime statomi pamin
kliniai akmenys, skulptūri
niai biustai, pagerbiant atmi
nimą tų, kurie krito nuo 
buržuazinų nacionalistų ran
kos, kovodami už šviesų 
kolūkinį gyvenimą. Įžymių 
žmonių vardais pavadintuose 
ūkiuose, jų gimtinėse meno 
kūriniais pagerbiami garsūs 
tėvynainiai. Vienas kitas 
ūkis net pamėgino įsivesti 
etatą dailininko, kuris padė
tų jaukiai sutvarkyti tiek 
visuomeninio ūkio, tiek kolū-■ 
kiečių namų aplinką.

Savo ruožtu, dailininkai, 
dar institute besimokydami, 
pradeda kurti ir konkrečios 
paskirties kūrinių. Kompozi
toriaus Miko Petrausko gim
tinėje, pavyzdžiui, atideng
ta studentų sukurta skulptū
rų kompozicija. Daugelį mo
kyklų puošia busimųjų monu
mentalise gamybinės prak
tikos metu padaryti darbai. 
Studentų diplominiai darbai -

Respublikoje, be Vilniaus 
ir Kauno, formuojasi nauji 
dailės centrai. Didelės daili
ninkų grupės gyvena ir dirba 
Klaipėdoje, Šiauliuose, Pa
nevėžyje, Palangoje, Druski
ninkuose. Tokiuose senuose 
industriniuose centruose, 
kaip Klaipėda ir Šiauliai, 
metai po metų daugėja meni
nių akcentų. Panevėžyje 
karts nuo karto ruošiamos 
respublikinės dailininkų kū
rybinės stovyklos miestui 
papuošti. Druskininkų sana
torijose veikia ir vietos daili
ninkų kūrybinės parodos, 
kurorto ligoninės koridoriuo
se įruošta pastovi akvarelių 
ekspozicija.

Anaiptol neatsitiktinis ir 
svarbiausias šiemetinių dai
lės dienų renginys - respubli
kos Dailininkų sąjungos val
dybos plenumas Radviliškio 
rajono “Draugo” kolūkyje, 
taip pat jo tema “Socialistinis 
žemės ūkis ir dailė”. Šis 
plenumas padės dailininkams 
geriau pasiruošti respubliki
nei parodai “Mūsų kaimas”, 
kuri šiais metais’ bus sureng
ta Vilniuje.

V. GAVELIENĖ

TMWMI
KARAKAS. Venezuelos 

valdžia nusitarė užmegsti 
diplomatinius ir prekybinius 
ryšius su Kuba, informuoja 
prezidentas Perez.

•
LONDONAS. Spaudos ko

respondentai praneša, kad 
Čilėje skurdas nuolat didėja, 
60 proc. darbininkų yra 
bedarbiai, pragyvenimo kai
nos pakilo 64 proc.

Los Angeles, Calif. Policija 
apsupo namą, kuriame buvo 
penki Symbionese Liberation 
armijos nariai. Apsišaudyme 
ir gaisre žuvo visi penki. 
Buvo manoma, kad tarp jų 
buvo Hearsto duktė Patricia, 
bet pasirodė, kad jos ten 
nebuvo.

LONDONAS. Dutch Shell 
aliejaus kompanijos per pir- 
imą šių metų ketvirtį padarė 
juždarbio 765.6 milijono dol., 
p per tą patį laikotarpį 1973 
n. padarė 276 milijonu dol.

' DETROITAS. Michigano 
valstijoje išrinktu juodųjų 
iškaičius siekia 2,621. Tai 
proporcionaliai daugiau, 
negu bet kurioje kitoje val
stijoje.

Binghamton, N.Y.
LDS 6 Kuopos susirinkimas

Gegužės 6 dieną Sokol 
salėje įvyko LDS 6 kuopos 
narių susirinkimas, nariu 
atsilankė vidutiniai.

Kuopos pirmininkė A. Mal- 
daikienė pravedė susirinki
mą, kuriame dalyvavo visi 
valdybos nariai.

Kuopos valdyba raportavo, 
jog kuopoje viskas tvarkoje. 
Finansų sekretorė Mary 
Lynn perskaitė iš LDS Cent
ro gautus nurodymus apie 
Centro Valdybos balsavimus 
ir delegatų rinkimą į LDS 
21-mąjį Seimą. Tuojau ir 
buvo pravestas Centro Val
dybos rinkimas: Ant Prezi
dento Servit Gugas gavo 11 
balsų, and pirmojo Viceprezi
dento E. Jeskeviciutė 5 
balsus ir R. Janulis 6 balsus; 
ant antrojo Viceprezidento - 
Elizabeth Galore 10 balsų ir 
Chas. G. Neumann 1 balsą; 
ant Sekretoriaus - Anne 
Yakstis 11 balsu; ant Iždinin
ko - John Gasiunas 11 
balsų; ant Daktaro Kvotėjo - 
dr. P. Gustaitis, Jr. 11 balsų; 
ant Iždo Globėjų - Amelia 
Yuskovic 12 balsų; Ruth Bell 
5 balsus; J. Grybas 10 balsų.

Plačiai apdiskutuotas pa
siuntimas delegatų į būsiantį 
seimą. Kad neišaikvojus 
kuopos iždo, buvo kreiptasi į 
narius, kurie sutiktų vykti į 
seimą savomis lėšomis. Ami- 
lija Žemaitienė sutiko vykti. 
Tad šiame seime LDS 6 
kuopa atstovaus viena dele
gatė.

Sekantis LDS 6 kuopos 
narių susirinkimas įvyks bir
želio 3 dieną, Šoko salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvau
kime susirinkime. Lauksime.

Ona Wellus, sekr.

Pittsburgh, Pa.
Pagerbimas mirusių

Gegužės 26 d. kaip 2 vai. 
popiet įvyks pagerbimas mi
rusių Lietuvių kapinėse 
West View. Pagerbime daly
vaus ir V. F. W. 575 posto 
veteranai.

Liet, kapinių komitetas 
prašo visų dalyvauti pagerbi
me mirusių.

Liet. K. Komitetas

NEW DELFUS. Indija pa
leis pirmąjį Žemės satelitą su 
Tarybų Sąjungos raketa. Ta
rybiniai mokslininkai padėjo 
paruošti satelitą Indijos 
mokslininkams.

•
WASHINGTONAS. 16,000 

United Air Lines mechanikų 
laimėjo 15 proc. algų pakėli
mą.

St. Petersburg, Fla.
LLD Veikla

Gegužės 4 d. LSC klubo 
salėje įvyko 45 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Kuopos pirm. 
J. Mileris atidarė susirinki
mą. Pirmiausia tylos minute 
buvo pagerbti mirę kuopos 
nariai Moses Jacyno ir Juo
zas Stanelis. Susirinkimą 
pravedė H. Šarkiūnienė. Se
kė valdybos raportas.

J. Mileris pranešė, kad 
draugijos nuotraukos ir isto
rijos raštai jau pasiųsti į 
centrą. Taipgi pranešė, kad 
“Vilnies” redaktoriui Stasiui 
Jokubkai šiemet sukanka 65 
metai amžiaus. Susirinkimas 
nutarė pasveikinti Stasį Jo- 
kubką su 65-tuoju gimtadie
niu. Ta proga iš kuopos iždo 
paskyrė $65.

Tillė Lukienė pateikė kuo
pos finansų stovį. Iždininkas 
Povilas Alekna sutiko su 
skaitlinėmis.

Skaitytas laiškas iš Lietu
vos nuo daktarų Pikčių. Jie 
dėkoja 45 kuopos nariams už 
prenumeruotą žurnalą “JRL 
of Neurosurgery”. Rašo, kad 
vieną kopiją jau gavo. Be to, 
sveikina 45 kp. narius, linki 
geros sveikatos ir sėkmės 
mūsų pažangioje veikloje.

Mylda Žukienė dėkoja per 
laišką kuopai už gėles ir 
nariams už dalyvavimą jos 
dėdės Juozo Stanelio laidotu
vėse. Nutarta pagerbti kuo
pos mirusius narius “Laisvė
je” ir “Vilnyje”. Abiem laik
raščiam paskirta po $25.

St. Petersburg, Fla.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS
LLD 45 kuopos mirusių narių

Mirusiųjų pagerbimo dieną su širdgėla prisimena
me brangius narius. Gerbiame juos už jų kilnius 
darbus pažangioje veikloje. Jie kuopoje paliko gilius 
pėdsakus, o mes su pagarba juos prisimename.

Lai būna jiems ramu ilsėtis šaltoje žemelėje!

i i? LLD 45 kuopos valdyba ir nariai

Miami, Fla.
Kapų puošimo dienoje su širdgėla prisimename 

Klubo mirusius narius. Negailestingoji mirtis išsky
rė iš mūsų tarpo per dešimtmetį didelį skaičių mūsų 

darbščiųjų narių, kurie daug veikė ir troško, kad 
gyvuotų TAIKA pasaulyje.

Mes niekuomet nepamiršime jų. Visuomet prisi
minsime atsiskyrusius narius kol šis Klubas gyvuos.

Lai būna amžina ramybė jiems jųjų pačių pasi
rinktos antrosios tėvynės žemėje.

Lietuvių Socialis Klubas
2610 N. W. 119th St.

Miami, Fla.

Paterson, N.J.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Skarbalius
mirė

1972 m. gegužės 24 d.
Jau praėjo dveji metai kaip Tu mane vieną pali

kai vargti ir ilgėtis Tavęs.
Mielas Joneli, ilsėkis ramiai šaltoje žemelėje. 

■Pats mylėjai ir skaitei mūsų darbo žmonių laikraštį 
“LAISVĘ”, tad Tavo atminimui aukoju laikraščiui 
$50.

Tavo mylima gyvenimo draugė
Cicilija Skarbalienė

Oakland, California
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Iš parengimų raportą pa
teikė p. Alekna ir p. Mocka
petris. Dainos mylėtojų Cho
ro mokytoja Adelė Pakalniš
kienė pranešė, kad choras 
jau priruoštas, išpildys dainų 
ir kalbą programai Motinos 
Dieną gegužės 18-tą klubo 
salėje. Po susirinkimo turė
jom pietus.

Vėliau buvo šokiai iki vaka
ro.

Klubo veikla
Gegužės 11 d. LSC salėje 

įvyko klubo mėnesinis susi
rinkimas. Jį pravedė klubo 
prez. V. Bunkus. Pirmiausia 
buvo pagerbtas tylos minute 
miręs klubo narys Juozas 
Stanelis.

Toliau klubo valdyba patei
kė raportus. V. Bunkus 
pranešė, kas buvo nuveikta 
balandžio mėnesį. Jis prane
šė, kad kuomet vyko namo 
remontas, tai salės grindys 
pusėtinai nusidėvėejo, reikė
jo surasti specialę mašiną, 
kuri išvalo “Teraza” - grin
dis. Taipgi pranešė, kad 
direktoriai savo posėdyje pa
siūlė, kad būtų pakelta nelai
mės apdrauda. Be to, buvo 
sutvarkyti ir kitokį namo 
reikalai.

Kalbėjo direktoriai, P. 
Alekna, J. Šarkiūnas ir kiti. 
Visi užgyrė V. Bunkaus 
raportą ir siūlė priimti.

Finansų sekr. Tillė Lukie
nė pateikė nuoseklų klubo 
finansų raportą. Iždininkas 

Jonas Rūbas sutiko su finan
sine sąskaita. Parengimų ra
portus pateikė P. Alekna ir 
P. Mockapetris. Visi rapor
tai buvo priimti.

Po susirinkimo turėjome 
pietus. Baigiant pietauti, Al. 
Aleknienė pasveikino sve
čius, prašė ateiti ir kitą 
šeštadienį į mūsų pobūvį. Po 
to sekė šokiai iki vėlumos. 
Jau sugrįžo iš ligoninės V. J. 
Valley. Sveiksta savo na
muose globojamas savo žmo
nos Evos.

Pranešimas
Birželio 1 d. bus LLD 45 

kp. susirinkimas.
Birželio 8 d. bus LSC 

klubo susirinkimas.
Pradžia 11:30 vai. ryto. 

Prašome visus įisitėmyti.

Mirė
Gegužės 1 d. mirė kuopos 

narys Moses Jacyno. Buvo 82 
metų amžiaus. Paliko liūdin
čią dukrą ir keturis anūkus, 
gyvenančius Elmhurst, Ill. 
Koplyčioje atsisveikinimo 
kalbą pasakė J. Mileris. 
Apibudino velionio gyvenimo 
nueitą kelią. Jo palaikai buvo 
sudeginti ir išbarstyti Gulf
port Įlankoje.

Gili užuojauta artimie
siems.

V-bė

BELGRADAS, Jugoslavi
ja. Tvirtas žemės drebėjimas 
jausta Skoplje miesto apylin
kėje, tūkstančiai žmonių pa
bėgo iš savo namų.

Brockton, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas 

iyyko gegužės 11 d. Nedaug 
nariu dalyvavo iŠ priežas- 
motinę dienos. Pirm. Ch. 
Ustupas vedė susirinkimą. 
Skaitytas protokolas iš ba
landžio men. ir priimtas. 
Fin. Sekr. S. Rainardas ra
portavo, kad visi kuopos na
riai užsimokėję duokles už 
šiuos metus. Viso dabar 
turime 22narius, 4yra mirę.

Iš LLD 7 apskrities kon
ferencijos, Įvykusios geg. 5 
d., So. Bostone, delegatai ra
portavo. Nusiskundė, kad 
m ūsų veikėjus visose kolo
nijose senatvė spaudžia ir 
nebėra jėgę surengti dideli 
pikniką. Buvo raginama, kad 
atskiri miestai surengtu kad 
ir mažus piknikus.

Musu kuopa nusitarė su
rengti spaudos naudai pikni
ką birželio - June 23 d. Ch. 
Ustupo darže, 27 Cleveland 
Ave. Išrinkta tam darbui 
komisija. Vyriausia šeimi
ninkė bus Anna Markevičie
nė, jai page 1b įninka i L. 
Smith, R. Wellen, M. Gu- 
tauskienė, K. Butkienė ir du 
vyrai - Ch. Ustupas ir S. 
Rainardas. Būtų gerai, kad i 
pikniką atvažiuodami svečiai 
atsivežtŲ ir dovanu, iškepę 
pyragą ar ką kitką. Už tai 
mes būsime dėkingi.

Po susirinkimo buvo už
kandžiu kuriuos draugės L. 
Smith ir M. Gutauskienė at
nešė. Labai joms ačiū.

S. RAINARD

Liūdnas Prisiminimas San Francisco, Calif.
LLD 198 kuopa prisimena narius, kuriuos negai

lestinga mirtis išplėšė iš mūsų tarpo. Mes prisime
nam ir liūdim.

LLD 198 kp.Labai liūdna netekus mylimų tėvelių-uošvių, sesutės-švogerkos Viktorijos

MAMYTĖ —ZOFIJA BANYTĖ-ZMITRIENĖ, mirė vasario 18,1940 m.
TĖVELIS-AUGUSTINAS ZMITRA, mirė rugpjūčio 21,1950 m.
SESUTĖ-VIKTORIJA ZMITRAITĖ MILLER, mirė rugsėjo 16,1965 m.

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

Zofija Banytė-Zmitrienė Augustinas Zmitra Viktorija Zmitraitė-Miller

LIŪDNA SUKAKTIS

Mano šeimos mirusių narių —

Tėvelių, gyvenimo draugo, dukrelės, sesučių 
ir brolio. Liūdžiu dėl jūsų visų. Liūdnas Prisiminimas

BRONĖ ZMITRAITĖ-KERŠŪLIENĖ 
VLADAS KERŠULIS 

Brooklyn, N. Y.

Vale Sutkienc
dukra, žmona, motina ir sesuo

MIAMI, FLA.
LIŪDNAS PRISIMINIMAS

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

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

Lai būna jiems amžina ramybė šios šalies že
mėje.

LLD 75 kuopos valdyba ir nariai

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

Amžina atmintis jiems.
LLD 185 kuopos 
valdyba ir nariai, 
Ozone Park, N. Y.

San Francisco, Calif
Pagerbiame LLD 153 kuopos mirusius narius, 

kurie gyvi būdami veikė kartu su mumis. Gaila, 
netekus jų visų. Nepamiršime jų niekados.

LLD 153 kuopos 
valdyba ir nariai
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Išvyko apsigyventi 
į Floridą

Gerai žinomi newyorkie- 
čiai ir laisviečiai, AidoCho- 
ro dainininkai Natalija ir 
Augustas Iešmantai persikė
le gyventi Į Fort Lauderdale, 
Floridą.

Aidas neteko gėry narių, 
kurie buvo aktyviai Įsitrau
kė Į Choro bendrą veiklą. 
Natalija buvo Choro sekre
tore, o Augustas išdainavo 
Aido Chore arti 20 metų. 
Daug vaidino operetėse ir 
dainavo solo.

Augustas yra neeilinis 
Choro dainininkas. Jos ta
lentas jau reiškėsi nuo jau
nų dienų, o 1929 metais nu
važiavęs Į Argentiną, Bue
nos Aires miestą, turėjo 
progą lavinti balsą ir, regis, 
ten mokėsi apie dešimt metų. 
Dažnai dainuodavo ten ren
giamuose lietuvių ir rusų 
koncertuose.

Po II-o jo pasaulinio karo, 
jis atvykęs Į JAV-NewYor- 
ką, Įstojo i Aido Chorą. 
Turėdamas muzikini išsila
vinimą ir meilę dainai, jis 
nesididžiavo dainuoti Aido 
Chore. Jis skiria savo meną 
liaudžiai, tad nuvažiavęs i 
Floridą, žada tęsti toliau tą 
svarbų kultūrini darbą ten 
esančiam Miami Aido Cho
re, - linksminti žmones su 
daina, prie kurios lietuvis 
gimė ir užaugo.

Draugai Iešmantai suren
gė savuose namuose šaunų 
atsisveikinimo vakarą, o kitą 
vakarą, po Aido Choro pa
mokų, aidiečiai turėjo Ieš
mantams išleistuves. At
minčiai Įteikta Natalijai ir 
Augustui dovanėlė. Palin
kėjome draugams Iešman
tams laimingos kelionės ir 
sėkmingai Įsikurti saulėto
je Floridoje.

Prieš išvažiuojant Į Flo
ridą, draugai Iešmantai 
paaukojo $30 “Laisvei”, o 
Natalija palieka Moterų Klu
bo nuolatinė narė.

Daug, daug laimės šiltoje 
Floridoje, geriausios svei
katos ir sėkmių tolimesnėje 
pažangiųjų lietuvių veikloje.

' H. FEIFERIENĖ

Prisimena
Brangias Drauges

II

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

Margarėta Alvinienė 
Helen Andriks 
Carol Baretela 
Ona Bečienė 
S. Bidermanienė 
Mary Brown 
Stefanija Cedronienė 
M. Ciberkienė 
Margaret Cowl-

Kavaliauskaitė 
Katrė Deikus 
Anna Deps 
Ona Dobinienė 
Aldona Gray-Kazokytė 
O. Janušienė 
Magdalena Juškienė 
Adelė Kalakauškienė 
Lilija Kavaliauskaitė 
Franciška Kazokienė 
Magdalena Kuncienė 
Marė Kalvaitienė 
Kostancija Karlonienė 
Lucy Klimienė 
Marė Krunglienė 
Ona Laukaitienė 
Rožė Laukaitienė 
Irena Levanienė 
Veronika Lisajienė 
Ieva Menkeliūnienė 
May Merk

Mirė taurus laisvietis

Vincas Čepulis

Po labai ilgos ir sunkios 
ligos praeitą sekmadienį iš 
gyvųjų tarpo išsiskyrė drau
gas Vincas Čepulis. Prieš 
apie penkioliką metų, kada jį 
suėmė kol kas nepagydomoji 
taip vadinama Parkinsono 
liga, velionis Vincas per

Iš Moterų klubo susirinkimo
Šilta ir graži gegužės diena 

paskatino Moterų Klubo na- 
i*es gausiai atsilankyti į susi
rinkimą, įvykusį Šio mėnesio 
15 dieną, Laisvės salėje, kurį 
pravedė Ona Kazlauskienė.

Po valdybos ir komisijų 
raportų, pirm. Ieva Mizarie- 
nė prisiminė klubo mirusias 
nares, jų tarpe ir buvusiąją 
“Laisvės” administratorę Li
liją Kavaliauskaitę. Kaip tik 
tą pačią dieną, rašytojui - 
“Laisvės” redaktoriui Rojui 
Mizarai būtų sukakę 79 me
tai. Tai vis liūdnos sukaktys, 
kurias reikia pergyventi. Ji 
priminė ir malonias žinias, 
kad gegužės mėnesyje su
puola keleto narių gimtadie
niai ir vedybinės sukaktys. 
Visoms palinkėta geriausių 
sėkmių.

Malonu buvo matyti atsi
lankiusias sirgusias ir susvei- 
kusias drauges D. Galinaus- 
kienę, M. Kavaliūnienę ir O. 
Cernevičienę. Sergančių na
rių nėra, tai džiugu.

Šiame susirinkime atsi
sveikinome su miela drauge 

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

Zmitraitė 
Marė Nečiunskienė 
Ona Papienė
Elzbieta Paškauskienė 
Sofija Petkienė 
Kazimiera Petlickienė 
Izabela Radžiūnienė 
Olga Reinhardt 
Stefanija Sasna 
Emilija Simon 
Marg. Sluogsnaitienė 
Ona Stanelienė 
Emilija Stupurienė 
Ona Švagždienė 
Ona Titanienė 
Ona Urbaitienė 
Stella Vaitkus 
Margaret Valilionienė- 

Walley 
Ona Venskūnienė 
Katrina Vilktrakytė 
N. Virbickienė 
Ona Walmusiene 
Klem. Yenkeliūnienė 
Antanina Zdažinskienė

Bronė Žilinskienė
Jų gaila, bet ir miela jas prisiminti ir pagerbti.

NIUJORKO LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLUBAS

daug, daug metų buvo vienas 
iš veikliausių mūsų Amerikos 
lietuvių pažangiojo judėjimo 
vadų ir veikėjų. Ypatingai jis 
rūpinosi išleidimu ir palaiky
mu laikraščio “Laisvės”. 
Daug metų buvo jos direkto
rių tarybos nariu ir sekreto
riumi.

Plačiau apie velionio gyve
nimą ir nuopelnus darbininkų 
judėjimui pasistengsime vė
liau parašyti.

Vincas buvo pašarvotas 
Garšvos laidotuvįų įstaigoje 
ant Jamaica Ave. Palaidotas 
trečiadienį, gegužės 23 d. 
Cyprus Hills kapinėse.

Giliausiame liūdesyje liko 
Vinco gyvenimo draugė Ona. 
Mūsų nuoširdžiausia jai 
užuojauta.

Draugo Cepulio netekimas 
skaudus nuostolis mums vi
siems, kurie jį pažinojome, 
su juo draugavome ir kartu 
veikėme.

Natalija lešmantiene, kuri 
daug prisidėjo savo darbais 
klubo veikloje. Mes ją išlei
džiame su gražiais prisimini
mais.

Kadangi sekantis susirin
kimas įvyks tik rugsėjo mė
nesį, tai kalbėta, kad vasaros 
laikotarpiu būtų gerai, kokį 
savaitgalį, kur nors susiburti 
- sueiti. Labai gražu, kad 
narė Julė Lazauskienė sutiko 
priimti klubo nares su šei
momis ir draugais pabuvoti 
jųjų sode, kur galėsime pa
bendrauti ir pasivaišinti. Šis 
Moterų Klubo piknikas įvyks 
birželio 30 dieną.

Aukų gauta sekamai: Prisi
minimui mirusiųjų nariu 
draugė O. K. paaukojo $10. 
Po $5 aukojo: E. Sungailienė, 
M. Petrikienė ir O. Cernevi- 
cienė^ M. Šukaitienė - $3. 
Dovanų įteikė V. Venskūnie
nė, V. Kazlauskienė ir M. 
Šukaitienė. Moterų Klubas 
visoms širdingai dėkoja.

Po susirinkimo mus šauniai 
pavaišino draugė Maryte 
Stukienė, specialiai paruoš
dama airių tradicinį patieka
lą. Visos narės dėkojo drau
gei M. Stukienei už sumanu
mą ir vaišingumą.

Skirstantis į namus, linkė
jome viena kitai linksmų 
atostogų ir iki pasimatymo 
piknike draugų Julės ir Jono 
Lazauskų sode.

H. F.

San Francisco, Cal.
Motinos Dienos pramoga

Gegužės 12 dieną Suomių 
salėje, Berkeley, įvyko tradi
cinė Motinos Dienos pramo
ga su šauniais pietumis. Ir 
tenka pasidžiaugti, kad Moti
nos Dienos pietų ruošą arba 
darbą jau per ne mažą metų 
skaičių atlieka šios padangės 
šaunūs vyrai. Taipgi džiugu, 
kad šioje apylinkėj vyrų 
tarpe randasi specialistų 
arba maisto pagaminime ži
novų, kaip, pav., J. Mozūrai- 
tis ir J. Karosas bei kiti. 
Tenka paminėti, kad šios 
dienos pramogoje darbavosi 
ir šie vyrai: Ig. Kamaraus
kas, A. Valaitis, R. Machulis, 
A. Mugianis, F. Machulis ir 
kiti. Taip pat reikia pažymė
ti, kad pas mus randasi tokių 
nuoširdžių žmonių, kuriems 
yra sunkumų su kelionėms 
atstumu bei sveikatos su
silpnėjimu, kaip, va, Jonas 
Ginaitis ir kiti, bet jie 
prisideda prie mūsų parengi
mų, paaukodami po penkinę.

Šioje pramogoje buvo 
draugių, kurios šventė savo 
gimtadienius. Tai Violeta Ta- 

I raškienė, Ksavera Karosienė 
: ir '."na Davis. Joms sudai

NEW YORKO 
NAUJIENOS

Bay Ridge rajone vieną 
dieną 27 paparkintų automo
bilių langai išdaužyti. Pir
miau prieš sąvaitę taip pat 
buvo padaryta. Vienas nužiū
rimas areštuotas.

Per 12 mėnesių New Yorke 
duonos kainos pakilo 25 
proc., miltai - 50 proc.

□
George Whitmore, išbuvęs 

4 metus kalėjime, dabar 
pripažintas nekaltu, reika
lauja iš miesto 5 milijonų dol. 
atlyginimo. Jis buvo kaltina
mas prievartavimu ir žmog
žudyste, ką jis nepapildė. 
Valdžios kaltinimai buvo ne
teisingi.

Apie 400 senelių piketavo 
miesto rotušę, protestuoda
mi, kam paleido muzikos 
direktorių R. Hill, kuris 
linksmino senelius. Jis kartu 
su daugeliu kitų miesto sam
dinių neteko darbo dėl fondų 
taupymo.

Brooklyne 15 metų jaunuo
lis Robert Cassa pranešė 
policijai, kad jis paskerdė 
savo motiną ir brolį.

South Bronxe plėšikas už
mušė senyvą moterį, kuri 
atidavė jam 25 dol. ir prašė 
palikti smulkių pinigų jos 
krautuvėje.

□
Iš Brooklyno kalėjimo du 

pabėgę kaliniai suimti tvirti
no, kad jie sumokėjo 50 dol. 
sargui už įrankius iš kalėjimo 
pabėgimui.

Advokatas Martin Garbus, 
neseniai grįžęs iš Čilės, kal
bėdamas masiniame susirin
kime Bryant Parke smerkė 
fašistinį terorą Čilėje ir kvie
tė padėti kovotojams.

■Keli tūkstančiai dalyvavo 
Felt Forum salėje suruošta
me koncerte Čilės demokra
tinių kovotojų paramai.

Mirė 70 metų amžiaus 
pažangus veikėjas dokininkų 
unijoje Murray Winocur Ge
gužės Pirmosios dįeną. Jis 
ruošėsi dalyvauti demonstra
cijoje.

□
Miesto rotušę piketuoja 

prieš skurdą kovotojų gru
pės, nusitariusios piketuoti 
26 dienas. Reikalauja skirti 
kovai prieš skurdą daugiau 
federaliniu fondų. REP.

nuota “Il-giausių metų” ir 
palinkėta viso geriausio.

Bet šios dienos sueigoje 
teko pasigesti abiejų sesučių 
.- Tildos King ir Josephine 
Anscot-Valilytės. Vėliau su
žinota, kad mūsų Josephinos 
sveikata yra pusėtinai susilp
nėjus ir kad ji šiuo tarpu 
randasi ligoninėje. Širdingai 
linkiu, kad mielosios Josephi
nos sveikata greitai sutvirtė
tų ir kad ji vėl galėtų būti 
mūsų tarpe.

Vardu šios jaukios pramo
gos dalyvių ir nuo savęs 
nuoširdi padėka vyrams už 
visą šios dienos triūsą ir 
malonią popietę.

L-ma

MILANAS. Tarybų, Sąjun
gos natūralinis gazas jau 
pasiekė Italiją. Pirmiau 
TSTRS natūralinį gazą gavo 
Austrija, Vakarų Vokietija, 
Prancūzija, Suomija. Į tas 
šalis jau nuvesti gazo vamz
džiai.

MASKVA. Argentina, jau 
gavo 12 galingų tarybinių 

Į turbinų elektros jėgainei.

Iš gražai pavykusio 
parengimo

Pramogų Kalendorius

Kaip jau žinoma, praeitą 
sekmadieni Laisvės salėje 
turėjome Lietuvių Literatū
ros Draugijos 185 kuopos 
ruoštą parengimą pagerbti 
keturius kuopos narius, šie
met švenčiančius savo 
80-uosius gimtadienius. Pa
rengimą tenka laikyti gerai 
pavykusiu. Tik gaila, kad 
vienas iš tų keturių draugų, 
tai yra drg. Skubliskas ne
galėjo dalyvauti. Bet draugai 
Jakštys, Meškėnas ir Brie
dis sėdėjo už garbės stalo ir 
atrodė labai gerai nusiteikę. 
Taipgi dalyvavo Briedžio ir 
Meškėno gražiosios žmonos 
ir Meškėnų vienas sūnus su 
žmona. Dar šia proga noriu 
paminėti, kad savo garbingą 
gimtadieni minėdamas, drg. 
F. Jakštys paaukojo 185 kuo
pai $50. Didelis jam ačiū.

Parengimas buvo su ge
rais pietumis. Valgius pa
ruošė Viola Venskūnienė ir 
Marcelė šukaitienė, o joms 
padėjo Ilzė Bimbienė. Ži
noma, neapsieita ir be vyrų 
talkos. Mačiau besidarbuo
jant Jurgi Bernotą, Joną 
Grybą, Praną Varašką. Joms 
ir jiems priklauso šiltas pa
dėkos žodelis.

Ka daugiau reikėtų pasa
kyti?

Žinoma, smarkiai paval
gius ir gerai pasivaišinus, 
buvo ir kalbų. Pirmiausia 
pirmininkas Bernotą iškvietė

IŠ LDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko gegužės 11 d. 
Nemažai narių jame dalyva
vo. Nors ir sunkiai begalėda
ma vaikščioti, atėjo ir Marce
lė Jakštienė, buvusi per 
daugelį metų kuopos pirmi
ninkė. Taipgi buvo malonu 
matyti abu Briedžius, kurių 
sveikata taip pat netvirta.

Kp. sekr. Anne Yakstis 
raportavo, kad nariai gerai 
moka savo mokestis ir tik 
vienas nepasimokėjęs. Taip
gi pridavė aplikaciją vieno 
naujo jaunučio nario, kuris 
bus jauniausias mūsų kuopo
je-

Smagu buvo girdėti, kad 
Amelia Young ir Anne Yaks
tis vyksta į Nacionalinį Bowl
ingo Turnyrą Detroitan. 
Amelia atstovauja mūsų kuo
pą, o Anne - LDS Centrą.

Atlikta Centro Valdybos ir 
Seimo delegatų rinkimai. 
Būtų smagu matyti dalyvau
jančius Seime tuos, kurie 
apsiėmė.

Nutarta vasaros metu su
sirinkimų neturėti. Sekamas 
kp. susirinkimas bus šešta
dienį, rugsėjo 14, Laisvės 
saleje, Ozone Park, N. Y. 
Tuomet delegatai pateiks 
raportus iš Seimo eigos. Bus 
svarbu visiems dalyvauti.

Po susirinkimo visi daly
viai buvo pavaišinti. Prie 
vaišių prisidėjo mūsų veikė
jos Helena, Anne, Ilse, o 
Amelia Young, minėdama 
savo gimtadienį, pavaišino 
visus likeriu. Visi patenkinti 
išsiskirstė.

VP. 

Bright Stars
Ah lovely star on high steadfast and bright
How many lovers eyes could naught but gaze
On thee for shining faithful to the night
As we of this age also speak in praise
For true you are to us as were to them
And so will be to generations hence
Your constant glow makes thee that precious gem
Of which all ask that loyalty from whence
For infidelity is known on earth
So those who love seek one as lasting you
And so bright star you glow is your own worth
Yet wonder where another just as true
Hence search for stars that fell from out your skies 
And look at you in my own sweet love’s eyes.

A. W. BALTRUŠAITIS

pagalbėti LLD sekretorę 
Ievą Mizarienę. Ji trumpai, 
bet gražiai pakalbėjo apie 
jubiliatus ir Literatūros 
Draugijos veiklą. Po jos 
kalbos buvo iškviesti žodeli 
tarti jubiliatai ir jų žmonos. 
Visi jie nuoširdžiai padėkojo 
už surengimą šių pagerbtu- 
vių.

Kadangi parengime daly
vavo greitnekietis senas vei
kėja s Povilas Bečis, kuris, 
rodos, jau Įžengęs i savo 
gyvenimo 86-uosius mete
lius, tai ir jįpirmininkas pa
prašė pakalbėti. Mūsų Po
vilas kalbėjo giliai susijau
dinęs. Didžiavosi ir džiau
gėsi pažangiąja veikla ir nu
veiktais dideliais darbais 
darbo žmonių kovose už nau
jąjį rytojų. O po parengimo 
jis dar gi Įteikė “Laisvės” 
reikalams gražią dovaną - 
paaukojo $60. Taipgi, beje, 
“Laisvės” reikalams paau
kojo dešimtinę parengime 
dalyvavęs brooklynietis drg. 
A. Bei.

Paskutinėje parengimo 
programos dalyje matėme 
įdomų filmą, susuktą Lietu
voje iš Lietuvos gyvenimo. 
Filmą rodė Jonas Grybas. 
Rodymas gerai pavyko.

Visa popietė praleista 
gražiai ir kultūringai. Po 
visko visi skirstėmės pilnai 
viskuo pasitenkinę. . .

REP.

Vyks į Tarybų 
Lietuvą

Jau prasideda išvykų, 
atostogų ir kelionių sezonas. 
Jau net keletas šios apylin
kės laisviečių pakėlę sparnus 
skristi į Lietuvą viešnagėm

Gegužės 25 d. išvyks Aido 
Choro mokytoja Mildred 
Stensler ir dainininkas Vik
toras Bekeris, gegužės 28 d. 
Arthuras Petriką, o gegu
žės 29 d. - Ilzė ir Antanas 
Bimbai.

Visiems linkime linksmos 
ir laimingos kelionės. Rep.

Paieškau 
šeimininkės

Paieškau moters, kuri ga
lėtų man pagaminti maistą ir 
prižiūrėti namų ruošą. Ga
lėtų gyventi mano namuose, 
kur yra atskiras kambarys 
ir visi patogumai. Dėlei už- 
mokesties galėsime susitar
ti.

P. Bečis
4 Morris Lane 
Great Neck, N. Y. 

Telefonas: 516-482-3492

Parsiduoda Namas
Woodhavene, vakarų daly

je, dviejų šeimų namas, 6 ir 
4 kambarių butai su moder
niom virtuvėm, naujai 
įrengtos maudynės, naujas 
stogas. Ant langų “storm 
and screen windows”. Dide
lis aptvertas daržas. “Oil 
steam” šiluma ir daug dau
giau pridėčkų. Puikiam pa
dėjime. $39,500 kaina.

Skambinkite: dienomis - 
972-5391

vakarais - 847-2286

BIRŽELIO 16 D.
Philadelphiečiai rengia 

spaudos naudai pikniką pas 
Albertą, 6024 Wayne Ave. 
Bus duodami pietūs. Tuomi 
rūpinasi LLD 10 kp.

BIRŽELIO 23 D.
LLD 6 kuopa, Brockton, 

Mass, rengia pikniką spau
dos naudai, Ch. Ustapo dar
že, 27 Cleveland Ave. Bus 
skanių užkandžių ir vaišių.

LIEPOS 21 DIENA
New Yorko ir apylinkes 

laisviečių išvažiavimas ir 
pietūs po žaliais medžiais 
Forest Parke.
BIRŽELIO 30 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo piknikas J. J. Lazaus
kų darželyje.

LLD 2-rosApskri- 
ties konferencija

Gegužės 26 d., 10 vai. ryto, 
įvyks LLD Antros Apskrities 
konferencija Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Prašome visas 
kuopas išrinkti delegatus.

A. RAINIENĖ 
Sekretorė

'Laisvės’
Direktoriams

Antradienį, gegužės 28d., 
2 vai. po pietų, Įvyks direk
torių posėdis.

A. RAINIENĖ, SEKR.

NEW HAVEN, Conn. 7 
žmonės žuvo namo gaisre, 8 
buvo sužeisti ar apdeginti.

“Big Daddy”

May Stevens (Baranik) is 
an accomplished artist. She 
is not only a successful 
painter but also a spirited 
fighter against war and 
reaction. Her paintings 
clearly reflect that. She has 
had many “one woman shows 
shows”. Her last one closed 
this past Monday. May 20, at 
the Soho Gallery, New York.

Writer Phillip Banosky has 
this to say about that exhibi
tion: “her work is a consider
able achievement, revealing 
a point of view on American 
life that cuts close to the 
cancerous bone of what more 
and more Americans have 
come to recognize only too 
sadly, and too well, in the 
Watergate days.

“You cannot see and study 
her without coming away 
haunted by that face which is, 
basic Americana - rejecting 
it at the same time, for the 
first step in any rejection of 
evil is to recognize it analyti
cally. This May Stevens does 
for us, as only an artist can”.

One of her best paintings is 
a very large canvas called 
“Big Daddy” or “Pax Ameri
cana”. It represents the 
American ruling class.

ILSE




