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KRISLAI
Taikos prošvaistė 
Ar Nixoną apkaltins? 
Nerodo taikai noro 
Ieško daugiau pelnų 
“Šviesa” ir jubiliejus

J.GASIČNAS

Vidurio Rytuose taikos 
prošvaistė pasirodė, kai Siri
ja ir Izraelis pasirašė karo 
nutraukimo sutartį ir pasi
keitė belaisviais.

Jungtinės Valstijos ir Ta- 
rubų Sąjunga sutartinai lai
kėsi taikos ir įtikino kariau
jančias šalis padėti ginklus ir 
taikiu būdu prieiti prie susi
tarimo.

Tai tik pirmieji žingsniai 
pastoviai taikai Vidurio Ry
tuose. Teisinga taika bus 
galima tik tuomet, kai Izrae
lis pasitrauks iš užkariautų 
arabų žemių, kai visai atsisa
kys bet kokios agresijos.

Watergate skandalo tyri
nėjimas gali nusitęsti dar 
visus šiuos metus. Nixonas 
pasirįžo tyrinėjimą trukdyti, 
nepriduoti tyrinėjimui reika
lingų juostelių.

Blogiausia, kad Nixonas 
nenori patenkinti nei Juridi
nio komiteto, nei teismo, 
kurie būtinai reikalauja juos
telių, o ne išrašų.

Dabar jau kalbama, kad 
Kongresas gali apkaltinti 
Nixoną vien tik dėl atsisaky
mo priduoti juosteles, tyrinė; 
jimui trukdyti. Nežinia, kas 
iš to išeis.

Linkėtina, kad Nixono mi
sija Maskvoje būtų visapu
siai sėkminga, kad ji prisidė
tų prie pastovios taikos pa
saulyje išlaikymo.

Besiruošdamas kelionei, 
tačiau, jis neparodo tikro 
noro taikai išlaikyti, kai jis 
siūlo patenkinti Pentagoną ir 
ginklų gaminimo korporaci
jas, skiriant naujiems gink
lams daugiau 91 bilijoną. Tai 
karui pasiruošimas, o ne 
taikai.

Maskvoje Nixonas tarsis 
dėl strateginių ginklų limita- 
cijos, o namuose reikalauja 
dar didesnio apsiginklavimo, 
kuris gal privesti pasaulį prie 
naujo karo.

Automobilių pramonėje 
jaučiama krizė. Šimtai tūk-'< 
stančių darbininkų netenka 
darbo, papildo 5 milijonų 
bedarbių gretas. Tuo pačiu 
metu kai kurios automobilių 
korporacijos gamina automo
bilius kitose šalyse ir į 
Ameriką atveža parduoti.

Pavyzdžiu gali būti Fordo 
korporacija, turinti fabrikus 
net keliose šalyse. Dabar ji* 
stato fabriką už $500 milijonų 
Ispanijoje, kur prie fašistinio 
režimo darbo jėga pigi. Tas 
fabrikas išleisiąs į metus 
250,000 automobilių.

Korporacijos visai nepaiso' 
javo darbininkų gerovės. Jos 
,ik žiuri, kur galima pasida
ryti daugiau pelno.

Žurnalą “Šviesą” (No. 2) 
LLD nariai jau gavo. Žurnale 
yra daug naudingos medžia
gos pasiskaityti.

1 LDS Seimo metu’įvyks ir 
LLD narių pasitarimas vy
riausia pasiruošimui, kaip 
geriau paminėti jubiliejinius

Rūbsiuviai laimėjo streiką,
visoje šalyje kovodami 
vieningai savaitę laiko

Paskelbė vardus 37 Amerikoje 
gyvenančią žmonių, kaltinamų 

kaip nacių kriminalistų
New Yorkas. Apie 110,000 

Amalgameitų rūbsiuvių uni
jos narių buvo išėję streikan 
birželio 3 d. Po savaitės laiko 
jie pilnai laimėjo streiką. 
Laimėjo todėl, kad visoje 
šalyje rūbsiuviai vieningai 
laikėsi kovos lauke. Tokio 
streiko jie neturėjo per dau
giau kaip 50 metų.

Streiko metu užsidarė 
daugiau kaip 700 vyriškų 
drabužių siuvimo įmonių, ku
rias kasdien streikieriai pike
tavo. Streiklaužių nebuvo. 
Unijos kontraktas pasibaigė 
gegužės 31 d. Nepavykus 
laiku atnaujinti kontraktą, 
unija nieko nelaukus paskel
bė streiką.

Kadangi New Yorkas yra 
rūbsiuvių pramonės centras, 
kur dirba apie 40,000 siuvė
jų, tai čia buvo suvaidinta 
svarbiausia streiko rolė. Pi
ketai visur buvo didžiausi. 
Jie žymiai prisidėjo prie 
streiko laimėjimo.

Graikijos jurininkų unijos 
vadas Antonis Ambatielos 
randasi mili tarinė j ligoninėj. 
Kalėjime jis buvo baisiai 
sumuštas, sužalotas.

Amerikinis Graikų Pagal
bos Fondas reikalauja paleis
ti iš kalėjimo A. Ambatielos 
ir kitus politinius kalinius, 
kurie taipgi pergyvena kan
kinimus.

Tarptautinė Laisvųjų Dar
bo Unijų konferencija pa
smerkė Graikijos kalėjimuo
se politinių kalinių kankinimą 
ir reikalauja juos išlaisvinti.

8,000 piliečių skun
džia Nixona teismui

Washingtonas. Daugiau 
kaip 8,000 piliečių pridavė 
federaliniam teismui skundą, 
kuriame jie pareiškia, kad 
Nixonas 1972 metais nelega
liai buvo išrinktas prezidentu 
ir todėl tie rinkimai turi būt 
panaikinti.

Piliečių vardu bilą užvedė 
Nacionalinė Advokatų Gildi
ja ir specialus komitetas, 
kuris rūpinasi panaikinti ne
legalius 1972 metų preziden
tinius rinkimus.
mnwwwmammwwvw' 
1975 metus ir išleisti jubilie- 
nį Almanachą.

Sekamais metais Lietuvių 
Literatūros Draugijai sukaks 
60 metų nuo jos susikūrimo. 
Tai jau prabėgo nemaža 
metų. Draugija yra atlikusi 
milžiniškų darbų. Todėl ki
tais metais bus galima pasi
džiaugti, kas buvo per 60 
metu nuveikta.

Mažinti JAV karių 
skaičių Europoje

Washingtonas. Senatorius 
Mansfield griežtai reikalauja 
Pentagono ištraukti iš Euro
pos mažiausia 125,000 ameri
kiečių karių. Jis sako, kad 
taikos metu Europoje nerei
kia 250,000 amerikiečių ka
rių. Pakanka 125,000.

Jungtinės Valstijos šiuo 
metu turi 542,000 karių 40- 
tyje pasaulio valstybių. 
Mansfield reikalauja visur 
mažinti militarines jėgas tai
kos metu.

Ragina boikotuoti 
Pietų Afrikos anglį

Jungtinė Mainięrių Unija 
ragina uostų darbininkus boi
kotuoti iš Pietų Afrikos 
atvežtą anglį, neiškrauti iš 
laivų.

Pietų Afrikos baltieji rasis
tai angliakasius palaiko ver
giškoje padėtyje ir prekiau
dami su užsieniu stiprina 
savo rasistinį režimą. Taipgi 
iš užsienio anglies atvežimas 
pakenkia Amerikos mainie- 
rių reikalams.

• ’
Santiago. Kinija pirko iš 
Čilės 50,000 tonų nitratų už 
$2.3 milijonus tuo metu, kai 
socialistinės ir kai kurios 
pažangesnės kapitalistinės 
šalys boikotuoja Čilę, kaip 
fašistų valdomą.

Butkus reikalauja 
$1.6 milijono

Chicago. Dick Butkus pa
traukė teisman National 
Football League klubą už 
sutarties sulaužymą. Jis rei
kalauja $1.6 milijono atlygi
nimo.

Butkus buvo sužeistas fut- 
bolę lošiant ir turėjo panešti 
daug nuostolių gydantis. Bet 
jis negavo finansinio atlygini
mo, kokį nusako penkių metų 
kontraktas.

Washingtonas. Teisėjas 
Gessel griežtai pareikalavo 
Nixono priduoti reikalingas 
juosteles. Gessel pripažino 
kaltu buvusį Nixono advoka
tą Corlson už nesiskaitymą 
su teismu.

Brazilijoj cenzūra 
ir areštai siaučia

Rio de Janeiro. Brazilijos 
valdžios cenzoriai padidino 
nepriklausomos spaudos Cen
zūrą. Net ir katalikų spauda 
suvaržyta.

Visoje šalyje areštai padi
dinti. Kai kurie areštuoti 
politiniai kaliniai kur nors 
dingsta. Pastaruoju laiku 5 
kaliniai nesurandami. Atro
do, kad jie yra slaptai 
nužudyti ir palaidoti. Tokių 
atsitikimų čia nestoka.

•
Belgradas. Jugoslavijos 

komunistų kongresas nutarė 
suteikti teisę prezidentui Ti
to visą amžių būti komunistų 

>du.

Streikuojantieji siuvėjai piketuoja New Yorke. Vieningai 
kovodami streiką laimėjo.

Antanas Bimba nusipelnęs 
žurnalistas

Vilnius (kablegrama). Bir
želio 3 d. Lietuvos TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo įsaku pažangiųjų 
JAV lietuvių visuomenės 
veikėjui, “Laisvės” laikraščio 
ir “Svuesis” žurnalo vyriau
siam redaktoriui Antanui 
Bimbai suteiktas Lietuvos 
TSR nusipelniusio žurnalisto 
garbės vardas.

Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininkas Mo
tiejus Sumauskas Antanui 
Bimbai iškilmingai įteikė raš
tą dėl garbės vardo suteiki
mo, palinkėjo jam geros 
sveikatos, ilgų kūrybinių me
tų. “Tiesos” laikraščio redak
torius Albertas Laurinčiukas 
pasakojo susirinkusiems apie 
Antano Bimbos nuopelnus 
lietuvių tautai, JAV darbi
ninkų klasei, Komunistų Par
tijai.

Garbingo vardo suteikimo 
proga Antaną Bimbą sveiki
no Lietuvos KP Centro Ko
miteto pirmasis sekretorius 
Petras Griškevičius, minist
rų tarybos pirmininkavo pa-

Senatas svarsto 
skurdžiams fondus

Washingtonas. Kongresas 
331 balsu prieš 53 nutarė 
skurdžiams pagalbos teikimo 
fondus sumažinti, kaip prez. 
Nixonas nori.

Dabar šis klausimas svars
tomas Senate. Visuomeninės 
organizacijos kovoja už tos 
programos išlaikymą ir dau
giau skurdžiams fondų skyri
mą.

Dearborn, Mich. Ford Mo
tor korporacija paskyrė $500 
milijonų naujo automobilių 
fabriko pastatymui prie Va- 
lencijos Ispanijoje. Pagamins 
250,000 automobilių į metus.

Nauja Izraelio 
valdžia-silpna

Tel Avivas. Premjeras Ra
bin sudarė Izraelio valdžią, 
kuri gavo daugumos parla
mente užgyrimą. Manoma, ji 
ilcai negalės išsilaikyti, nes 
silpna koalicija.

Naujas premjeras esąs 
linkęs prie taikos su arabų 
šalimis susitarimo, o ne karo 
būdu. Ateitis parodys, kur 
link jis nuves Izraelį didžiu
lės krizės metu. 

vaduotojas Ksaveras Kairys, 
Lietuvos Žurnalistų Sąjun
gos valdybos pirmininkas 
Jonas Karosas, Kultūrinių 
Ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pirmininkas Vladas 
Karvelis, visuomenės, kultū
ros veikėjai, žurnalistai.

Šiltai susirinkusiųjų daly
vių nuoširdžiai padėkojo už 
didelį jo veiklos įvertinimą.

Iškilmėse dalyvavo ameri
kiečiai Ilzė Bimbienė, Mild
red Stensler, Viktoras Beke- 
ris, Vladas ir Marija Railos, 
Artūras Petriką.

V. Petkevičienė

Franko rinkimus 
pralaimėtų,

Madridas. Consulta Tyri
nėjimo institutas skelbia, 
kąd diktatorius Franko rinki
muose gautų tik apie 12°/o 
visų balsuotojų.

Balsavimus laimėtų socia
listai, komunistai, krikščio
nys demokratai. Po Portuga
lijoje fašistų pralaimėjimo, 
Ispanijoje fašistinė diktatūra 
visai praranda visuomenėj 
įtaką.

Pretoria. Pietų Afrikos kalė
jimuose per 12 mėnesių mirė 
arba buvo užmušti 320 kali
niai.

Los Angeles mieste mirė 66 
metų amžiaus pasižymėjęs 
aktorius Elliot Sullivan, 
reakcijos metu ragangaudžių 
persekiotas, kai jis atsisakė 
liudyti ragangaudžių komite
tui. Tada jis neteko savo 
profesijoje darbo. Vėliau bu
vo priverstas išvykti užsie
nin. Anglijoj vaidino keliuose 
filmuose. Reakcijai atslūgus 
grįžo namo.

Washingtonas. Jungtinių 
Valstijų Imigracijos ir Natū
ralizacijos Tarnyba paskelbė 
vardus 37 Amerikoje gyve
nančių žmonių, kaltinamų 
atlikusius kriminalinius dar
bus 2-ojo pasaulinio karo 
metu. Jie padėję Hitleriui 
kankinti ir žudyti nacių prie
šus.

Tarp tų 37 randasi sekami 
lietuviai: New Yorke gyveną 
ar gyvenę — Vincentas Briz- 
gys, Kazys Palciauskas, Jo
nas Šlepetys, Juozas Brazai
tis; Chicagoje — Romualdas 
Levickas, Antanas Virkutis, 
Juozas Jurksaitis; Bostone 
— Petras Žilionis; Los Ange
les — Mecis Paškiavičius, 
Alekas Maskoliūnas; Pitts- 
burghe — Valeras Maskeliū
nas; Hartforde — Antanas 
Bernotas; Buffalo — Antanas 
Burkunas.

Tai susidaro visa 13 kalti
namųjų lietuvių. Tai čia tik 
mažytė dalis tų, kurie karo 
metu ištikimai tarnavo Hitle
riui. Su laiku, manoma, bus 
daugiau tokių vardų paskelb
tą.

Prez. Nixonas vyks 
i Maskvą

Washingtonas. Baltieji Rū
mai pranešė, kad prez. Nixo
nas nusitaręs vykti į Maskvą 
birželio 27 d. ir ten pasitari
muose su Brežnevu bei kitais 
tarybiniais pareigūnais pra
leisti savaitę laiko.

Galutinam pasiruošimui 
Kissingeris vyks į Maskvą 
dar prieš birželio 27 d. 
Nixonas taip pat mano aplan
kyti Juodųjų Jūrų kurortą.

Nixonas suristas 
su pieno t rustu

Washingtonas. Senatinio 
Watergate komiteto 359 pus
lapių raportas rodo, kad 
Nixonas, gavęs iš pieno 
trusto $2 milijonus jo išrinki
mui, sutiko leisti pieno trus- 
tui pakelti kainas.

Nors agrikultūriniai eks
pertai patarė Nixonui prie
šingai, bet jis patarimo ne
priėmė. Nixonas padėjo pie
no trustui. •

Kairas. Arabų šalys nutarė 
tęsti embargo (draudimą) 
parduoti aliejų Olandijai už 
jos nedraugišką atsinešimą 
link arabų kovos prieš Izrae
lio agresiją.

Prater gavo viso 
gyvenimo kalėjimą

• Erie, Pa. Buvęs Jungtinės 
Mainięrių Unijos viršininkas 
Wm. Prater teismo pripažin
tas dalyvavimu suokalbyje 
nužudyti J. Yablonskį, jo 
žmoną ir dukrą. Jam paskir
ta viso gyvenimo kalėjimo 
bausmė.

Buvęs unijos prezidentas 
W. A. Boyle taipgi rastas 
žmogžudystėje kaltas.

Houston, Texas. Nacionali
nės Moterų Organizacijos 
konvencija nutarė raginti 
Kongresą impyčinti Nixoną.

Isabel Allende, nužudyto Či
lės prezidento duktė, spau
dos konferencijoje paskelbė, 
kad Čilės juntos militarinėse 
jėgose dirba hitlerininkas 
Walter Rauff.

Walter Rauff karo metu 
buvo pulkininkas. Jis suorga
nizavo žydų išvežimą iš Kije
vo ir jų nužudymą. Jis 
kaltinamas išskerdimu 
97,000 žmonių. Vakarų Vo
kietija reikalavo jį gražinti 
teismui kaip karo kriminalis
tą.

Dabar Čilės fašistų valdžia 
paskyrė Walter Rauff tyrinė
ti komunistų veiklą. Jis 
vadovauja steigimui koncen
tracijos stovyklose kremato- 
rijų politinių kalinių degini
mui, kaip jis degino žydus ir 
kitų tautybių žmones karo 
metu.

Nixonas išvyko į 
Vidurio Rytus

Washingtonas. Prez. Nixo
nas išvyko į Vidurio Rytus. 
Lankysis 4 arabų šalyse ir 
Izraelyje. Grįš namo birželio 
18 d. *

Jis tarsis su tų šalių vadais 
dėl taikos išlaikymo Vidurio 
Rytuose.

Oxnard, Calif. Šerifo poli
cija nuolat puldinėja piketuo
jančius farmų darbininkus. 
Coachello Valley streikuoja 
apie 1,500 darbininkų.

Automobilių unija 
apkaltino Nixoną

Los Angeles. Jungtinės 
Automobilių Darbininkų uni
jos konvencija beveik vien
balsiai apkaltino Nixoną ir 
nutarė rekomenduoti Kong
resui, kad jis būtų impyčin- 
tas.

Iš 2,723 delegatų tik 2 
balsavo prieš impyčinimą. 
Konvencija atžymėjo 13 anti
konstitucinių Nixono prasi
žengimų, kurių pakanka jam 
impyčinti.

Ieško patricijos
Los Angeles, Calif. FBI 

ieško Patricijos kaip ginkluo
tos banditės, kuri veikianti 
kartu su tokiais pat ginkluo
tais banditais Harris. Pieti
nėje Kalifornijoje jie, mano
ma, slapstosi.

Multimilijonierius Patrici
jos tėvas Hearst mano, kad 
kidnaperiai “išplovė” jo duk
ters smegenis, įtikino, kad jų 
siekiai yra naudingi beda- 
laims.
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Galas “Subversyviq” Listui
Is Washingtono pranešama, kad generalinis prokuroras 

oficialiai anuliuos taip vadinama “subvedrsyvių organizacijų 
sąrašų”. Tas sąrašas buvo pradėtas 1947 metais, šaltojo 
karo įkraštyje, ir j ji buvo it raukta apie 390 organizacijų, 
pradedant Komunistų partija.

Per eile metų tas sąrašas buvo naudojamas prieš 
pažangius žmones, persekiojant juos, metant juos iš 
tarnybų ir t. t. Su laiku, šaltajam karui atshigstant, sąrašo 
rolė mažėjo ir pagaliau praeitais metais Kongresas atsisakė 
asignuoti fondus tai vadinamai “Subversyvių veiklų 
kontrolės tarybai”. Dar prieš tai sąrašas nustojo faktinai 
galioti. Patys jo tvarkytojai per eilę metų neįtraukė į.-jį 
naujų organizacijų. Net tokios kraštutinės organizacijos 
kaip Black Panthers ir Weathermen nebuvo įtrauktos. 
Kitaip sakant, sąrašas egzistavo tik popietyje, niekas į jį 
nekreipė dėmesio.

Dabar jis oficiališkai palaidojamas. Geriau vėliau negu 
niekad.

Sirija ir Izraelis
Sirija ir Izraelis pasirase bent laikinas karo veiksmų 

paliaubas. Golano aukštumose, kur iki šiol kasdien gaudėjo 
patrankos ir liejosi abiejų pusių kraujas, dabar viešpatauja 
palyginama tyla. Jungtinių Tautų karinės pajėgos užims 
ruožą tarp abiejų priešininkų kariuomenių. Izraelis ir Sirija 
pasikeitė kariniais belaisviais, pradedant sužeistaisiais. 
Izraelis ištraukia savo pajėgas bent iš dalies okupuotos 
Sirijos teritorijos, vyriausiai iš Kuneitros miestelio.

Ar tas reiškia, kad Artimųjų Rytų problemos išrištos, 
kad dabar užviešpataus taika, tautų sugyvenimas ir 
teisėtumas. Toli to. Bet pirmas mažytis žingsnis ta linkme 
padarytas.

Pagrindinės problemos lieka. Beveik trys milijonai 
palestiniečių arabų lieka išsklaidyti ir po svetima okupacija. 
Beveik milijonas jų randasi po Izraelio okupacija, Jordano 
vakariniame pakraštyje ir Gazos srityje. Likusieji randasi 
Jordanijoje, Libane, Sirijoje ir kitur. Didelė dalis jų 
tebegyvena tremtinių stovyklose.

Pačiame Izraelyje vis stiprėja opozicinės nuotaikos, 
kurios rodo, kad Izraelio žmonės vis labiau supranta, kad 
vis naujų žemių okupavimas neužtikrins Izraeliui saugumo, 
kad kiekvienas karinis laimėjimas faktinai apsunkino, o 
nepalengvino Izraelio problemų. Vis platesni sluoksniai 
Izraelio žmonių supranta, kad vienintelė išeitis - sugyventi 
su arabais, ypatingai su arabais palestiniečiais.

Tai tos naujos nuotaikos pačiuose izraeliečiuose, kurios 
privertė valdžią bent pradėti trauktis iš okupuotų 
teritorijų: iš ruožo prie Suezo kanalo, iš Kuneitros srities 
Golano aukštumose. Svarbiausias faktorius, žinoma, buvo 
Egipto ir Sirijos geras pasirodymas karo lauke.

Iki tikros taikos Artimuose Pytuose dar labai toli. Tokios 
taikos nebus, kol palestiniečiai arabai neturi nepriklauso
mos valstybės bent dalyje buvusios Palestinos. Tokios 
taikos negali būti, iki pačio Izraelio žmonės atsikratys senos 
kartos sionistų svajonės, kad visa istorinė Palestina jų. 
Tikros taikos, pagaliau, nebus, iki Artimųjų Rytų tautos 
pradės judėti link sugyvenimo bendroje socialistinėje 
Azijoje, vietoje duodamos save suvedžioti Nixono pasiunti
nio Kissengerio machinacijų.

Bet kaip tas nebūtų, bent mažytis žingsnis gera linkme 
padarytas.

Prastai Republikonams
Gollup Poli paskelbė labai įdomius davinius. Tas viešos 

nuomonės apklausinėjimo institutas pravedė statistinį 
apklausinėjimą tarp Amerikos žmonių: jeigu rytoj .įvyktų 
prezidentiniai rinkimai ir prieš viens kitą kandidatuotų 
republikonas Ford ir demokratas Edward Kennedy; už ką 
jie balsuotų.

50 nuošimčių atsakė, kad jie balsuotų už Kennedy. Tik 39 
nuošimčiai sakė, kad jie balsuotų už viceprezidentą Fordą. 
Likusieji atsakė, kad jie kol kas neapsisprendė.

Dar daugiau, į klausimą, kurios partijos sekėjais jię*save 
skaito, žmonės taip atsakė: 42 proc. sakėsi save skaito 
demokratais; 34 proc, save skaito nepriklausomais; tik 24 
proc, save skaito republikonais.

Tai didelis smūgis republikonams ir prezidentui Nixonui. 
Nestebėtina, kad daugelis republikonų politikierių norėtų 
atsikratyti Nixono. Jie žino, kad kuo ilgiau Nixonas laikosi 
įsikibęs valdžios vairo, tuo sunkiau bus republikonams 
laimėti rinkimus. Vienas republikonų politikas taip 
išsireiškė: “Nixonas skęsta. Kodėl mes turėtume skęsti su 
juomi. Atsikratykime jo, ir gal balsuotojai vėl balsuos už 
mus. . .” r

Senoviškas Jėzuitas
Per šimtmečius ir šimtmečius broliai jėzuitai buvo 

katalikų bažnyčios reakcinis avangardas. Pats būdvardis 
“jėzuitiškas” pažangių žmonių kalboje visuomet reiškė ką 
tai labai neigiamo. Bet laikai keičiasi. Kas tik dalyvavo per 
paskutinį dešimtmetį Amerikos judėjime už taiką, prieš 
karą Vietname, dažnai demonstracijose, mitinguose ir 
konferencijose susidūrė tai su vienu tai su kitu kataliku 
vienuoliu-kunigu. Ir beveik visuomet tas katalikų dvasiškis 
pasirodė esąs jėzuitu. Taip, jėzuitų kunigai suvaidino gan 
svarbią rolę judėjime prieš karą Vietname, o kai kuriuose 
atvejuose jie dalyvavo ir judėjime už negrų laisvę.

Bet, ne visi. Kunigas John J. McLaughlin yra kitokio.

JAU ANTRAS KRISTUS 
NUKRYŽIUOTAS

Pranciškonų “Darbinin
kas” uždėjo stambią antraštę 
labai “svarbiai žiniai”:

“Kristus dabar yra nukry
žiuotas Rusijoje”. Tai paskel
bęs pravoslavų kunigas 
Maskvoje”.

Kiek skelbiama apie pir
mąjį Kristų, kuris buvęs 
nukryžiuotas beveik prieš 
porą tūkstančių metų, tai jis 
buvęs vienatinis dievo sūnus. 
Krikščiniškas pasaulis kito 
Kristaus nepripažino.

Bet dabar surastas kitas 
Kristus pravoslavų tarpe. 
Popas Dmitri Dudko jau 
suradęs jį nukryžiuotą.

Visa bėda tame, kad kiti 
pravoslavų dvasininkai visai 
nepripažįsta antrojo Kris
taus ir net pašalino Dudko iš 
bažnytinių pareigų.

Bet mūsų pranciškonams 
Dmitri Dudko virto tikru 
apaštalu, paskelbusiu naują 
“žmonijos išganytoją” - kitą 
nukryžiuotą Kristų.

BRIZGIUI KARŠTA
S. J. Jokubka “Vilnyje” 

pastebi:
“Atrodo, kad vyskupui V. 

Brizgiu i gali būti riesta. 
Niujorko demokratų kon
gresmene Elizabeth Holtz
man kalbėdama apie gyve
nančius šioje šalyje nacisti
nius nusikaltėlius suminėjo ir 
vyskupo vardą.

Nabagas vyskupas aiškina
si, kad jam metamas kaltini
mas esąs šmeižtas. Šmeižtas 
ar nešmeižtas, bet, kaip rodo 
visi ženklai, bus pačiupinė
tas.

Lietuvoje seniai skelbia, 
kad vyskupas V. Brizgys yra 
nusikaltėlis, bendradarbia
vęs su nacistiniais okupan- 
•tais, Amerikos teisingumas,1 
žinoma, gali pasakyti kitaip”.

“VADUOTOJAI” 
PASIUTUSIAI PEŠASI

Visokiausios spalvos “va
duotojai”, bevaduodami Lie- 
vą smetonininkams, pir
miausia paskelbė vadavimo 
žygius savose organizacijose. 
Dabar didžiausias karas išsi
vystė Lietuvių Bendruome
nės viršūnėse.

Apie tą vadavimo karą 
plačiai rašo “Naujienose“ 
(geg. 28) tūlas K. Radvila. Jo 
rašto dalį čia cituojame:

Neteisybė ar melas veda į 
dar didesnę neteisybę ir 
melą, taip kaip vienas nusi
kaltimas dažniausiai seka ki
tą - dar didesnį.

Taip pat visiems yra gerai 
žinoma, kad neteisingu būdu 
įgyti daiktai ar titulai yra 
atimami. Labai panašūs daly
kai darosi Lietuvių Bendruo
menės viršūnėse, kurios be
veik baigia save nušalinti iš 
apgaulingais rinkimais gautų 
vietų bei titulą.

Tikrumoje paskutinieji LB 
rinkimai, kaip klastoti, savai
me patys diskvalifikuojasi ir 
nesaisto nei visuomenės, nei 
LB skyrių ar paskirų narių, 
nes ir vyriausi LB organai ir 
jų vadinama “rinkimų komi
sija” bei sudaryti teismai, 
ruošdamiesi rinkimams, juos 
vykdydami ir po rinkimų 
visiškai nesiskaitė nei su LB 
skyrių valdybomis, nekal
bant apie paskirus narius.

plauko jėzuitas, senoviškas reakcinis jėzuitas. Šis kunigas 
faktinai yra oficialus prezidento Nixono patarėjas. Jis 
gyvena ne kokioje nors klebonijoje arba vienuolyne, o 
ištaikingame apartmente Watergate pastatuose Washing
tone. Ir beveik kasdieną spaudoje pasirodo jo pareiškimai 
už prezidentą Nixoną.

Jėzuitų ordino primatas dabar davė kunigui McLaughli- 
nui kaip ir Ultimatumą: kaip jėzuitas jis turi laikytis ordino 
nuostatų, turi gyventi kukliai,, jeigu nę^visai skurdžiai, 
tikriausiai ne Watergate ištaikingame apartmente. Ir kai 
jėzuitų kunigas jis negali turėti oficialės1 valstybinės 
tarnybos Baltuose Rūmuose. 9

McLaughlinas laikosi savo, jis atsisako kraustytis ir 
atsisako atsisakyti tarnybos. Bus įdomu stebėti, kaip 
bažnyčia pasielgs su judm.

Su šia nelegalia LB viršū
ne, įprastais teisingumo ir 
teisętumo būdais, žemesnių 
padalinių vadovai bandė aiš
kintis įvairius atsiradusius 
neaiškumus. Kas gi įvyko? Gi 
įvyko visiems žinomi pagro- 
mai prieš teisėtas valdybas; 
tą visą cirką stebint ir 
rankomis iš džiaugsmo plo
jant pasauliniams,LB vadams 
ir jų ginklanešiams. Panašiai 
įvyko ir Vid. Vak. LB 
apygardos atstovų suvažiavi
me. Jie ten,'kaip ta neištiki
ma žmona, apgavo dalį suva
žiavimo atstovų, nežinojusių 
iš anksto sufabrikuotu kėslu.

Po šių negatbingų įvykių, 
beveik visa lietuviškoji spau
da tartum susitarusi klaidina 
visuomenę. ' .”

KARTOJA MELĄ
Chicagos “Draugas” (geg. 

29) džiaugsmingai pakartojo 
melą, kurį paskelbė italų 
laikraštis “H Tempo”. Pasi
skaitykite:

“Maskva nepajėgia sulau
žyti Lietuvos pasipriešini
mo. . .

“Lietuva tapo stipriausiu 
pasipriešinimo centru prieš 
Sov. Sąjungos komunistinį 
režimą ne tik reikalaujant 
daugiau tautinės laisvės, bet 
ir bendrai didesnės politinės 
laisvės. Tai matyti iš dviejų 
paskutinių “Lietuvos Katali
kų Bažnyčios Kronikos” nu
merių, kurie šiomis dienomis 
yra pasiekę Vakarus”.

Taip vadinama katalikų 
“Kronika” tiek “atstovauja” 
Lietuvą, kiek buvusios Sme
tonos valdžios agentėliai už
sienyje. Tai “vaduotojų” nuo
latinių melų malūnai, ku
riems mažai kas betiki.

Lietuva yra viena 15 res
publikų, kurl’os sudaro Tary
bų SąjūrigąV^arybų Lietuva 
jokio pasipriešinimo nei 
Maskvai, nei Tarybų Sąjun
gai nesudaro. Ji visą laiką 
turi pilną taptinę ir politinę 
laisvę, kurią garantuoja Ta
rybų Sąjungos konstitucija.

IR SU VELNIU 
NETOLI NUEIS

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo:'

“Spaudojė buvo iškeltas 
viršun faktas, kad labai 
padidėjo velnio garbintojų 
skaičius. Atsirado visokių 
velnio kultų. Pažymėtina ir 
tai, kad tuo pačiu metu 
sumažėjo skaičius tų, kurie 
garbina dievą. Išrodytų, kad 
kas nors apsižiūrėjo, jog 
žmones galima greičiau įbau
ginti velniu, negu dievu.

Religininkų tarpe tikras 
sumišimas. Vieni linkę apva
lyti tikėjimą nuo visokių 
velnių, nekaltų mergelių, 
šventųjų, paliekant tiktai 
vieną dievulį danguje. Jiems 
atrodo, kad dabar, kai žmo
nės daugiau .apsišvietę, bibli
jos pasakos. nieko gera ne
duoda. Kiti, matyti, paramos 
ieško piktųjų dvasių tarpe.

Žmonių proto tamsinto- 
jams bile kokia religija ge
riau, negu laisvas žmogus 
nuo visokių prietarų”.

Kairas. Egipto prezidentas 
Sadatas giria Tarybų Sąjun
gos paramą tąikaų Vidurio 
Rytuose.

Išeivijos vaikai, besimo
kantys lituanistinėse moky
klose, neseniai buvo gavę 
naują vadovėlį “Tėvų na
mai”. Buvo gavę - tik labai 
trumpam. “Naujienos” ir į 
Jas panašūs (ne vien laikraš
čiai) apšaukė tą vadovėlį 
“kontraversiniu” ir ėmė per
sekioti kiekvieną, kuris prie 
jo buvo prisilietęs tiesiogine 
ar perkeltine prasme.

Kas tai per “kontraversinis 
vadovėlis”, tokį nerimą sukė
lęs “Naujienoms”?

Jokiuose žodynuose nepa
sisekė aptikti žodžio “kdntra- 
versinis”, kuriuo taip efek
tingai net dukart skambtelė
jo “Naujienos”, norėdamos 
sublizgėti tariamu savo leidė
jų intelektu. Panašiais tiks
lais jos dažnokai kyšteli į 
savo puslapius vieną kitą 
tarptautinį žodį. Tik daž
niausiai - pro šalį. . . Kaip ir 
šįkart. Mat, turėjo būti “kon
troversinis”, reiškiantis kaž
ką smarkiai ginčytino.

Gi pats vadovėlis, kaip 
vadovėlis - kaip ir dauguma 
išeivijos lituanistinėse mo
kyklose naudojamų: su bur
žuaziniu himnu, su religiniais 
straipsneliukais ir “net lietu
viška tautine vėliava, medin 
įkelta”. . . Tačiau “Tėvų na
mus” spausdinant Italijoje, 
kažkas užmigdė saleziečių 
spaustuvės vadovų “tautinį 
sąmoningumą“ ir vietoje 
“Naujienų“ laukiamų dar 
spragilais kuliančios Lietu
vos nuotraukų vadovėlin ėmė 
ir įkišo. . . “bombą” - kelias 
nuotraukas, vaizduojančias 
šiandieninę Lietuvą, šiandie
ninius tėvų namus.

Jau geriau ta “bomba“ 
tikra būtų buvus - apgadintų 
vieną kitą saleziečių spausdi
nimo mašiną ir viskas. O 
dabar. . . Tos kelios nuotrau
kos grasina susprogdinti visa 
tai, ką į savo vaikų galvas, 
nuolat kalė šventi ir nešventi 
tėveliai - “vaduotojiškąjį“ 
patriotizmą; o, be to, 
“. . . bendruomenėje, o kar
tu ir parapijoje įneša ne- 

i sklandumą ir aštrių nuomo- 
I nių skirtumą. . .”

Išsigandusiųjų nerimas ne 
be pagrindo. Prasti jų popie
riai, jeigu kelios nuotraukė
lės, kuriose nėra nieko, iš
skyrus tiesą iš Tarybų Lietu
vos, išeivijoje jau gali dau
giau negu gražiausiai išdru- 
kavotas buržuazinis himnas, 
medyje įkelta tautinė trispal
vė ir kasdieninė “Naujienų” 
pliurpalynė. . .

Tik kelios nuotraukos!
“NEBESULAIKYSI 
UPĖS BĖGIMO. . .”

Reakcinės emigracijos 
spaudoje vis dažniau pasi

ŽMOGŽUDYSTĖ
IR TIKĖJIMAS
Krikščionių lietuvių Kana

doje leidžiamame laikraštyje 
“Tėviškes Žiburiai” 22 Nr. 
ant pirmo psl. padėta: - Abu* 
Bražinskai jau laisvi. Kiek 
džiaugsmo katalikiškam laik
raščiui, kad du prasikaltėliai 
išėjo iš Turkijos kalėjimo. Du 
kriminalistai, norėję pabėgti 
nuo bausmės už padarytus 
prasižengimus Tar. Sąjungo
je ir nužudę mergaitę jau 
laisvi nuo bausmės.

Kiek ašarų buvo priverkta 
ir dolerių kaulyta vardan tų 
prasikaltėlius. Dabar - gi vėl 
naujas rūpestis1, kur juos 
apgyvendinti (gal paimti Ka- 
nadon).

Bet kiek šis veiksmas ir 
rūpestis derinasi su krikščio
nybės kultu? Gaila, kad dar 
daug tokių “Bražinskų” mina 
Kanados ir JAV žemę. Gaila, 
kad kunigų laikraštis labai 
gražiai suderina žmogždystę 
ir tikėjimo tiesas, kur para
šyta “Neužmušk”.

Kanadietis

girsta labai jau liūdni nuo
gąstavimai, kad užsienio lie
tuviai neskaito išeivijoje lei
džiamų knygų. Kaip besiner- 
tų iš abipusėse peštynėse 
apipešiotų kailių “Naujienos” 
ar “Draugas”, bereklamuo- 
dami šią jų pačių skonio 
produkciją, lietuvis sukasi 
nuo jos, it velnias nuo 
kryžiaus.

Bet, pasirodo, bėdos čia 
jokios nėra. Priešingai - net 
labai gerai, kad lietuvis turi 
tokį “velnišką“ požiūrį į 
beviltiškai reklamuojamą 
produkciją. Tokios išvados 
neseniai priėjo “Europos lie
tuvis”.

“Nors beveik jau nebeįma
noma įpiršti lietuviškos kny
gos išeivijos tautiečiui, - rašo 
jis, - bet jos vis stebuklingu 
būdu pasirodo ir vis puikes
nės, vis geresnės, nepaisyda
mos nuo jų nusisukusių 
akių”. . .

Ar gali būti idealesnis 
savęs apgaudinėjimo pavyz
dys?

Atseit, kuo tu, išeivi lietu
vi, labiau nuo tos knygos 
suksies, tuo jos leidėjai, 
keršydami tau už abejingu
mą, daugiau tų knygų prileis, 
ir tuo bus jos “vis puikesnės 
ir gražesnės”. . .

Taigi, rūpindamasis lietu
viškos išeiviškos knygos 
ateitimi, net nepažvelk jos 
pusėn! Ir tada keršto tau 
vardan paplūs išeiviška kny
ga į pasaulį savo “milijoni
nių” tiražų upėmis, ir nieks 
tų upių nebesulaikys )”Euro- 
pos lietuvis“ saviapgaulę 
skelbiantį straipsneliuką taip 
ir pavadino: “Nebesulaikysi 
upės bėgimo”)!

Tad gelbėk, lietuvi, ne- 
džiūstančius ubagiškų tiražų 
upeliūkščius, kuriuos šian
dien jau baigia paslėpt žali 
maurai. . . S. KATYS

PAGERBTAS FAŠIZMO 
AUKŲ ATMINIMAS

Pirčiupiu Motina.
M. Kuraičio nuotr.

Vilnius (kablegrama). Bir
želio 3 d. sukako 30 metų, kai 
vokiečių fašistai sudegino 
dzūkišką Pirčiupiu kaimą su 
119 niekuo nekaltų gyvento
jų. Šią baisią tragediją pri
mena buvusio kaimo vietoje 
pastatytas lenininės premi
jos laureato skulptoriaus Ge
dimino Jokubonio Motinos 
paminklas ir memorialinė 
siena, kurioje iškalti liepsno
se žuvusiųjų pirčiupiečių var
dai.

Šimtai žmonių iš visų Lie
tuvos kampelių suplaukė į 
Pirčiupius pagerbti fašizmo 
aukų atminimo. Apie vokie
čių fašistų piktadarybes, lie
tuvių liaudies kovas kalbėjo 
buvę partizanų vadai — 
Lietuvos TSR Aukščiausio
sios Tarybos prezidiumo pir
mininkas Motiejus Šumaus- 
kas, “Komunisto” žurnalo 
vyriausias redaktorius Gen-

Naujai organizuojamos Už
sienio turizmo valdybos prie 
Lietuvos TSR Ministrų Tary
bos viršininku respublikos 
Ministrų Tarybos nutarimu 
paskirtas Algirdas Petraitis.

A. Petraitis [q. 1930 m.] 
baigė Neakivaizdinę aukštąją 
partinę mokyklą prie TSKP 
CK, dirbo Tytuvėnų, Kel
mės, Šiaulių, Raseinių rajo
nuose. Pastaruoju metu - 
LKP CK užsienio ryšių sky
riaus vedėjo pavaduotoju. :

J. DILIO nuotrauka

KĖDAINIŲ RAJONO 
DŽDT sesijoje vykdomojo 
komiteto pirmininku išrink
tas Danielius Matukas.

I). Matukas |q. 1927 m.] 
baigė Vilniaus Aukštąją par
tinę mokyklą, dirbo Rokiš
kio, Ariogalos, Kėdainių ra
jonuose. Pastaruoju metu - 
LKP Kėdainių rajono .komi
teto antruoju sekretoriumi.*

Z. SLAVINSKO nuotrauka

rikas Zimanas.
Labai susijaudinę susirin

kusieji klausėsi mokslininkės 
Veronikos Brazaitytės pasa
kojimo apie Pirčiupiuose su
degintus jos motiną ir brolį, 
nuo buržuazinių nacionalistų 
rankos žuvusį tėvą. Pirčiupiu 
kolūkio pirmininkas Povilas 
Jazukevičius, poetas Vacys 
Reimeris ir kiti kalbėjo apie 
naujam gyvenimui pakilusį 
Nemuno kraštą.

Mitingo dalyviai prie me
morialinės lentos, Motinos 
paminklo papėdės ir Pirčiu
piu kaimo kapinėse, kur ilsisi 
fašizmo laikų palaikai, padėjo 
gėlių puokštes, vainikus.

Pagerbdami pirčiupiecius, 
Lietuvos darbo žmonės pa
gerbė nuo hitlerininkų ran
kos žuvusius visus 700,000 
taikių Lietuvos gyventojų.

V. Petkevičienė
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Koncertinis gyvenimas 
Lietuvoje gyvas, 

spalvingas
VYT. ALSEIKA, 

mūsų bendradarbis Vilniuje
[Pabaiga)

Žilojoje Šventovėje skamba 
vargonai, dainos

Lanko Vilnių turistai iš 
įvairių šalių, kontinentų ir 
būtinai apžiūri Paveikslų ga
leriją, ten eksponuotus ver
tingus paveikslus. 0 jei tai 
sekmadienis, jie nustemba 
pamatę šimtus susirinkusių 
žmonių pasiklausyti vargonų 
ar kito koncerto. Jau keleri 
metai tai virto tradicija, 
vilniečiai jau žino, kur jie bus 
1 vai. po pietų - Galerijoje. 
Pasirodo, kad lietuviai iš
siugdė visą eilę gabių vargo
nininkų. Pirmasis buvo Leo
poldas Digrys ir sekė jo 
mokiniai: G. Lukšaitė, B. 
Vasiliauskas, B. Kviklys, vi
sa eilė kitų. Pats Digrys - jau 
europinė įžymybė ir jis buvo 
pakviestas su vargonais į 
Fed. Vokietiją, Dem. Vokie
tiją, Švediją, Šveicariją ir kt. 
šalis. Ateis laikas, ir užsienis 
kviesis ir Digrio mokinius.

Paveikslų galerijoje dažnai 
skamba ir chorai, koncertuo
ja operos solistai, atvyksta 
menininkai iš kitų miestų, 
pasirodo įvairių šalių vargo
nininkai. Na, o patys vargo
nai, demokratinių vokiečių 
įrengti, laikomi vieni geriau
sių Europoje.

Panorėk, išgirsi pasaulio 
menininkus. . .
Taip, New Yorkas nuo seniau 
laikomas meno židiniu - tiek 
daug jame vyksta įvairių 
koncertų, atvyksta meninin
kai iš viso pasaulio. 0 čia 

' paklausiu: kiek gi jūs aplan
kėte tų koncertų? Ar domė
jotės pasaulio pianistais, 
smuikininkais, ispanų gita
ristais ar rusų Moisiejevo 
šokėjais? Sakysit - na. sunku 
pakliūti, per brangus įėji
mas, tikėtai išperkami iš 
anksto. . .

O kas vyksta Vilniuje?. 
Patekti ne taip jau sunku, 
nebent atvyktų San Francis
co orkestras, ar Rafaelis, ar 
Mahomajevas. . . Bilietai 
nepalyginti pigesni. O pasi
rinkimas? Vėl drįstu kalbėti 
apie New Yorko “sumušimą” 
- taip, jis nei kiek nemenkes- 
nis, gal net įvairesnis, jei 
atsižvelgti į tautybes.

Gali kas iš keistų žmonių 
sušukti: na, greičiausia pas 
jus koncertuoja vien rusai ar 
socialistinės stovyklos meni-

aišku, virs ir naujieji operos - 
baleto teatro rūmai.

Tiesa, Rūmai buvo ilgai 
statomi, bet dabar į juos su 
pavydu žvelgia kitų šalių 
žmonės. Yra kuo stebėtis. . .

Tai vieta, kuri daugiau 
tarnauja menui, bet ne spor
tui. Tai vieta, kur vyksta 
įvairiausi masiniai renginiai, 
gal išskyrus simfoninius kon
certus. Tai vieta, kur įvairių 
techninių įrengimų dėka, 
įmanoma salę paversti ledo 
arena, bokso ringu, krepšinio 
aikšte, kur vyksta ir cirko 
vaidinimai, o scenoje daž
niausia pasirodo vietos ir 
kitų respublikų bei užsienio 
estradiniai koncertai.

Didelė scena, šviesos, gar
sų efektai - visa tai man 
gyvai priminė Music Hall ir 
Madison Sq. Garden pasta
tus New Yorke. Skirtumas 
tas, ir. . . Vilniaus naudai, 
kad Sporto Rūmai sugeba 
būti “viskuo” - čia gali būti 
rodomi ir filmai, ir bokso 
rungtynės, ir prašmatniausi 
ledo ar baleto spektakliai. 
Tai štai ir vėl - “mušamas” 
New Yorkas. . .
Visi didieji įvykiai

Ne kur kitur, bet Sporto 
Rūmuose vyksta svarbūs 
respublikiniai renginiai, bū
na platūs suvažiavimai, kai 
scenoje atliekamos kantatos, 
dainuoja chorai, valstybinin
kai kalba prie tribūnos. . . 
Ne kur kitur, bet tik į Rūmus 
su mirusiu LKP pirmuoju 
sekretorium A. Sniečkumi 
atsisveikinti sausio mėn. su
plaukė šimtai tūkstančių Lie
tuvos gyventojų.

Šiuose Rūmuose jau keleri 
metai iš eilės gastroliavo ledo 
spektakliai iš Leningrado, 
Kijevo. Kaip matęs ir USA 
“Ice Follies” ar kitus, galiu 
pasakyti: tarybiniai tokie 
renginiai gal ne tiek praš
matnaus išorinio pastatymo, 
bet žymiai vertingesni muzi
ka, meno išraiška. Pagaliau, 
šiuose Rūmuose vyksta ir 
tarptautinės parodos (nese
niai - muzikos instrumentų iš 
Čekoslovakijos), taigi jie at
lieka vaidmenį, kuris New 
Yorke priklauso “Coliseu- 
mui”. 0 Vilniuje - viskas po 
vienu stogu. Negali nesigėrė- 
ti ir kitais įrengimais Rūmuo
se - keliais bufetais ir bent 30

rūbunių, kur keli tūkstančiai 
publikos pasiima savo paltus 
per kelias minutes. Ar tai 
įmanoma New Yorke? O juk 
reikia pridurti, kad į cirko, 
sporto ar ledo spektaklius, 
nekalbant jau apie koncer
tus, Lietuvos publika atvyks
ta ir. . . pagarbiai rūbinėse 
palieka viršutinius rūbus. Ar 
nevertėtų tuo pavyzdžiu pa
sekti ir amerikiečiams?

Mikrofonas, dainos ir 
lietuviškos melodijos

Šių dienų Lietuvoje vyksta 
renginiai, kurių visiškai ne
buvo prieš karą. Tai estradi
niai koncertai. Dabar jau 
matau, kad koncertinis gyve
nimas be estrados - neįmano
mas. Toji pramogų - dalinai 
ir meno - rūšis jau susikūrė 
ištisą būrį išpildytojų, mergi
nų ir kiek mažiau vaikinų, 
keletą gabių kompozitorių. 
Net ir Filharmonija savo 
padalinių tarpe turi net tris 
profesionalius estradinius 
ansamblius “Neriją”, “Nemu
no žiburius”, “Estrados me
lodijas”. Scenoje įsigalėjo 
mikrofonas. . .

Visi jie pažįstami visai 
Lietuvai, ne vienas jų ir 
kitose respublikose įsigijęs 
draugų. Ypatingai mūsų jau
nimas pamėgęs estrados va
karus, ir jei atvyksta tokios 
rūšies menininkai iš kitų 
šalių, jau aišku - Sporto 
Rūmai bus pilnutėliai, net ir 
12 dienų iš eilės, vyks 
autobusai iš įvairių Lietuvos 
vietų. Tos melodijos, sukur
tos talentingų B. Gorbulskio, 
M. Vaitkevičiaus, M. Noviko 
ar T. Makačino, skamba 
visur, ir salėse, ir plokštelė
se, ir jaunimo lūpose, mergi
nos ir vaikinai mėgsta Valiu
kevičiūtę, ar Pakėnaitę, ar 
Liupkevičių, ir visą eilę kitų 
simpatingų išpildytojų. Sun
ku suskaityti, kiek kartų jie 
dainavo S. Rūmuose, ar 
rajonuose, ar per radiją, ar 
TV renginiuose.

Lietuva turi naujas pramo
gas, ji turtingesnė kaip se
niau. Gerai, kai jaunimas - ir 
nebūtinai tik jis - klausosi 
smagių melodijų, gražių, ne
vulgarių (su užsieniu palygi
nus) tekstų. Gali kilti tik 
klausimas, ar toji estrada 
nenustelbs kitos, rimtesnės 
muzikos, ar nenukentės, 
ateity, opera?

Aplamai gi - ir tie koncer
tai labai pagyvina meno, 
koncertų apraiškų, horizon
tą. Kaip matėme, jis juk iš 
tikrųjų spalvingas, platus, 
pigus, masinis - o to kaip 
trūksta tokiems miestams, 
kaip New Yorkas.

_______ LAISVE___________

DIDINGA GAMTOS SKULPTŪRA
3-ias puslapis

i Pasaulinė paroda
"Expo-74”

Apolinaras SINKEVIČIUS

Kolorado upė ■— tikras gamtos skulptorius. 
Ji sukūrė didžiausią Žemėje skulptūrą — 
Didįjį Kanjoną (Grand Canyon). Tai atskleis
ta mūsų planetos geologijos istorijos kny
ga, klasikinis tekančio vandens jėgos, žemės 
erozijos ir dūlėjimo pavyzdys. Upė ir dabar 
tebesigraužia gilyn. Nuo gausybės sąnašų 
upės vanduo dažnai atrodo raudonas. Ir 
Colorado ispaniškai „raudonas".

Koloradas išteka iš Uolinių kalnų (Rocky 
Mountains), srūva per Kolorado plynaukštę 
į Kalifornijos įlanką Meksikoje. Upė 2334 
km ilgio. Ji su savo intakais gįliai įsigraužu- 
si į plynaukštę ir daugelyje vietų sudaro gi
lius tarpeklius. Vidurupyje, kur upė, atitekė
jusi iš šiaurės,'suka į vakarus, atsiveria Di
dysis Kanjonas. Jis yra Arizonos valstijoje, 
prasideda nuo Mažojo Kolorado žiočių ir 
tęsiasi 349 km iki Didžiosios Išgraužos uo
los. Kanjono plotis plynaukštės paviršiuje —’ 
7—29 km. Į apačią siaurėja ir virsta giliu 
siauru tarpekliu, kurio dugnu savo drumz
linus vandenis plukdo Koloradas. Pietinis 
krantas iškyla maždaug iki 1370 m, šiauri
nis— 1740 m aukščio. Pietinių aukštumų 
niekad nedengia sniegas, šiaurines — žiemą 
nubaltina sniegas. Kai šiaurinio kranto aukš 
tumose sninga, pietinio — lyja, tarpeklio 
dugne šilta.

Upė labai srauni, sūkuringa, joje 365 rė
vos, iš jų 70 Didžiajame Kanjone. Kaliforni
jos įlankoje upė iš gausybės sąnašų yra su
formavusi didžiulę deltą. Per dieną jLišplau 
na apie pusę milijono tonų žemių. Vanduo 
upėje smarkiai pakyla, kai Uoliniuose kal
nuose tirpsta sniegas.

Didžiajame Kanjone upė yra atidengusi 
mūsų planetos sluoksnius nuo seniausiųjų 
geologinių eių. Per seniausius tamsiai pil
kus kristalinius skalūnus, gneisus, rožinius 
ir baltus granitus bei gneisus dabar srūva pa
ti upė. Šie sluoksniai, išlankstyti ir sulaužyti 
Žemės vidaus jėgų, daugelyje vietų stūkso 
statmeni. Aukščiau bangelėmis raibuliuoja 
pilkšvi prekambro klinčių, smiltainių ir ska
lūnų sluoksniai. Horizontalūs paleozoinės 
eros raudonų ir rudų smiltainių, raudonų, ža
lių ir pilkų skalūnų ir tanisiai geltonų, mels
vai pilkų, kai kur geležies oksidų raudonai 
numargintų klinčių sluoksniai užima du treč
dalius tarpeklio sienos. Jie susiklojo jūros 
dugne. Juose daug suakmenėjusių iškasenų: 
trilobitų, bractyopodų ir kt. Melsvos, pilkos, 
žalios juostosf aiškiai išsiskiria raudoname 
šios eros sluoksnių fone. Mezozojaus sluoks
niai suklostyti iš dumblo, smėlio ir žvirgždo. 
Tai upės darbo vaisiai. Šiuose sluoksniuose 
randama to meto gyventojų — dinozaurų 
liekanų. Jauniausios, kainozojaus, eros 
sluoksniuose daug žinduolių liekanų. Čia 
vienur, čia kitur pasitaiko lavos likučių.

Kitados šio krašto upės ramiai tekėjo ne
daug nuo jūros lygio tepakilusia lyguma. 
Graužtis gilyn jas privertė paleogeno-neoge- 
no metu vykęs lėtas žemės plutos kilimas. 
Ardyti kylančią plynaukštę padėjo nuardy
tosios medžiagos —- smėlis, žvyras, žvirgž
das, didesni ir mažesni uolienų luitai. Upės 
ardomąjį darbą toliau tęsė vėjas, lietus, šal
tis ir karštis. Vėjas išpustydavo sueižėjusių

uolienų paviršinį sluoksnį, lietus išplaudavo. ; 
Taip pamažu uolienos dūlėjo, Įgaudavo įvai- j 
riausias, keisčiausias formas. Ir dabar čia ga
lima išvysti įvairiausių fantastiškų bokštų, 
kolonų, ištisų tvirtovių, vadinamų, žmonių 
manymu, labiausiai juos atitinkančiais var
dais: Cheopso piramidė, Ozirio šventykla, 
Veneros šventykla, Sivos šventykla, Izidės 
šventykla, Ra bokštas ir pan.

1930 m. audringoji upė pradėta tramdyti. 
Žemiau Didžiojo Kanjono buvo pastatyta 
viena didžiausių pasaulyje — 222 m aukš
čio— Huverio užtvanka. Susitelkė didelė 
vandens saugykla, pavadinta Mido ežeru. 
Čia įkurta Mido ežero nacionalinė rekreaci
jos - poilsio zona. Užtvanka padėjo šiek 
tiek sureguliuoti upės ležimą. Tačiau, sulė
tėjus srovei, vandens saugykloje smarkiai 
kaupiasi sąnašos, ir ji seklėje.

1963 m. į šiaurę nuo Didžiojo Kanjono bu
vo pastatyta Glen Kanjono užtvanka (210 m 
aukščio), gimė Pauelo ežeras. Si užtvanka 
sulaiko net tris ketvirtadalius sąnašų, kurias 
upė neša iš kalnų. Tai, žinoma, prailgins Mi
do ežero amžių. Didįjį gamtos skulptorių Ko
loradą ne taip paprasta sutramdyti.

Vienoje legendoje indėnai navajai pasa
koja, kaip nuo smarkių liūčių patvino van
duo ir užliejo visą žemę. Vandenų srautai ir 
išgraužė Didįjį Kanjoną. Daug navajų pro
tėvių nuskendę ir pavirtę žuvimis. Todėl kai 
kurie navajai iki šiol nevalgo žuvies.

Ispanų konkistadorai, kurių vadas buvo 
Don Lopesas de Kardenas, indėnų hopių bu
vo atvesti prie Didžiojo Kanjono 1540 m. 
1776 m. čia atkeliavo ir apsistojo ispanų mi- 
sijonieriai. 1857—1858 m. JAV karo minis
terija pasiuntė leitenanto Džozefo Ivo vado
vaujamą ekspediciją ištirti Kolorado tinka
mumą navigacijai. XIX a. pabaigoje čia ėmė 
lankytis geologai, nes visi stebėjosi nepa
prastu gamtos reiškiniu. Tačiau tik dabar bu
vo nustatyta, kokį neįkainojamą darbą nu
veikė Koloradas Didžiajame Kanjone, kiek 
atskleidė žmonijai Žemės paslapčių.

Giliai tarpeklyje rasta olų, ant kurių sie
nų yra piešinių, rodančių, kad žmogaus čia 
gyventa prieš 4 tūkst. metų. Didžiojo Kanjo
no kraštas yra vadinamas indėnų tėvyne. 
Mes apžiūrėjome Tusajano gyvenvietės lie
kanas, kurioje XII a. gyveno indėnai. Ry
tiniuose Didžiojo Kanjono pakraščiuose gy
vena nedidelės indėnų navajų grupės. Tarp 
navajų gyvena indėnai hopiai, jie verčiasi 
žemės ūkiu. Didžiojo Kanjono vakaruose gy
vena indėnai havasupai. Tikrieji Amerikos 
šeimininkai gyvena rezervatuose.

Pirmasis prezidentas, kuris aplankė Didįjį 
Kanjoną 1903 m, buvo. Teodoras Ruzveltas, 
vėliau jis Didįjį Kanjoną paskelbė naciona
liniu paminklu. Kitas prezidentas Vudrovas 
Vilsonas 1919 m. vasario 26 d. pasirašė 
JAV kongreso aktą, skelbianti Didįjį Kan
joną nacionaliniu parku. Pirmosios kelionės 
į Didįjį Kanjoną metu prezidentas Teodoras 
Ruzveltas pasakė: „Nedarykite nieko, kas 
sugadintų šią didybę... laikykite ją savo vai
kams, savo vaikų vaikams ir visiems, kas 
ateis po jūsų".

Šių metų gegužės mėnesio 
4 dieną. Washington State, 
Spokane mieste, atsidarė pa
saulinė paroda “Expo-74”, 
kurios devizas - gamtinės 
žmogaus aplinkos apsauga. 
Paroda taip pat supažindina 
su naujausia architektūra ir 
technika. Si paroda nėra taip 
įvairi kaip kad buvo New 
Yorke, Montrealy - Kanadoje 
arba Osaka - Japonijoje, 
tačiau ypatinga tuo, kad 
žemės plotas žymiai didesnis, 
net 100 akrų. Lankytojas 
pasijunta tikroje, grynoje 
nesugadintoje ir nesuteršto
je gamtoje.

Parodoje dalyvauja 11 val
stybių: Australija, Korea, 
Japonija, Filipinai, Iranas, 
Tarybų Sąjunga, Vakarų Vo
kietija, Taiwanas, Meksika, 
Kanada ir Jungtinės Ameri
kos Valstijos. JAV paviljone, 
kuris parodoje yra didžiau
sias, didelis svoris atiduotas 
skirtingų indėnų genčių eks
ponatams. Antras savo dy
džiu yra Tarybų Sąjungos 
pavilijonas, kuriame tarp kit
ko yra dailės ir archeologijos 
paroda.

Apart valstybių pavilijonų, 
žinoma veikia įvairūs žaislai, 
pramogos ir pasirodymas et
ninių grupių su sava tradici
ne kultūra.

Pasaulinė paroda tęsis iki 
lapkričio 3-čios dienos. Rei
kia priminti, kad šiame de
šimtmetyje daugiau pasauli
nių parodų Amerikoje nebus. 
Tad susidomėję pamatyti ne 
tik “Expo-74”, bet ir nuosta
bią gamtą kurioje ši paroda 
pastatyta, galima kreiptis 
del daugiau informacijų į 
“Expo-74” biurą šiuo adresu: 
Expo Hospitality Services, 
P. O. Box 1974 Spokane, 
Washington 99210. H. F.

IŠKASTINIS ARKLYS
TSRS MA Zoologijos insti

tutas gavo arklio liekanas, 
išgulėjusias amžinajame įšale 
33,000 metų. Šis radinys 
ypatingas tuo, kad išliko ne 
tik gyvulio skeletas, bet ir 
daugelio organų minkštieji 
audiniai; pavyko net nustaty
ti, kad tai buvo juodbėris. 
Iškastinio arklio širdies, 
plaučių ir inkstų forma nesi
skiria nuo šiuolaikinių, tik 
šiek tiek suploti.Apie brolį Rojų krosnis kūrenti, gyvulius 

šerti ir kiti ūkio darbai 
dirbti. Čia jis pasijuto 
laisviau, prasimokė rašy
ti lietuviškai ir rusiškai

ninkai.. . Netiesa - galima be 
dvejojimų sušukti.

Tik pažvelk į Filharmonijos 
koncertų afišas, skelbimus 
laikraščiuose ir patirsi, kad 
vieną vakarą dainuoja Bulga
rijos solistė, kitą - Prancūzi
jos žymus pianistas, trečią - 
styginis orkestras iš vakarų 
(ne rytų) Berlyno, vėl kitą 
vakarą - Norvegijos smuiki
ninkas, Italijos gitaristas, 

' Lenkijos simfoninis orkest- 
' ras, Jugoslavijos estrados 

meistrai, britų vargoninin
kas, Minsko solistas, Švedi
jos sopranas, vėl sopranas iš 
Fed. Vokietijos, smuikinin
kas Oistrachas ir t. t.

Taip, taip turtingo, spal
vingo koncertinio gyvenimo 
galėtų pavydėti ne viena 
pasaulio sostinė. Ir jau pavy
di, kaip paaiškėjo Oslo, Nor
vegijoje gastroliavusiems lie
tuviams menininkams.
Parodykit mums jūsų Sporto 
Rūmus. . .

Jei turistas viską Vilniuje 
matęs nepamatys, neapsilan
kys ir nedalyvaus koncerte 
Sporto Rūmuose, kitoje Ne
ries pusėje, bus galima tarti: 
jis turės gailėtis. Tie Rūmai 
jau yra virtę miesto - sosti
nės įžymybe, tokia, kokia,

1895 metų gegužės 15 dieną gimė pažangus 
Amerikos lietuvių rašytojas ir visuomenės veikėjas 

Rojus Mizara. Šia proga pateikiame skaitytojams 
Juozo Mizaros, gyvenančio Varėnoje, pluoštelį 
atsiminimų apie brolį. “Raud. Vėliava”

Šiemet Lentvario fabrike bus išausta 1.5 milijono 
kvadratinių metrų kilimų. Išmarginti gražiausiais tautiniais 
raštais, lietuviški kilimai mielai perkami ne tik Tarybų 
Sąjungoje, bet ir eksportuojami į užsienį.

Nuotraukoje: viena geriausių fabriko darbinininkių 
Valerija Ginevičienė paruošimo ceche.

A. PALIONIO nuotrauka

1895 metų gegužės 
15 dieną Savlllonlų kai
me, buvusioje Merkinės 
parapijoje, valstiečio 
šeimoje, gimė kūdikis, 
kuris buvo pavadintas 
Roku. (Merkinės parapi
joje didžiausi buvo Ro
ko atlaidai). IŠ pat ma
žens Rokas pajuto daug 
vargo, nes,mažam esant, 
mirė motina, ir tėvas 
parvežė pamotę. O pa
motė, kad ir geriausia, 
vis ne ta. Nors tėvas buvo 
apsišvietęs žmogus (mo* 
kėjo skaityti ir rašyti), 
bet didelis fanatikas, la
bai prietaringas, o dėl 
prietarų kentėjo valkai.

Kad ir toks pavyzdys. 
Vyresnysis brolis norėjo 
mokytis groti ir, tarnau
damas pas ūkininkus,Įsi
gijo smuiką. Bet tėvas 
neleido jo į kambarį 
įnešti, sakė: ,,Valkeli,be 
velnio negrosi, o velnio 
Į kambarį įnešti nelei
siu“. Tėvas smalsauda
mas buvo Įsigijęs bibli
ją ir apie tai pasisakęs 
per išpažintį klebonui, 
sis uždraudė skaityti ir 
tuojau pat liepė atnešti 
ją I kleboniją.

Tokioje atmosferoje 
augo Rokas, Į viską žiū

rėdamas kritiškai ir gal
vodamas blaiviai.Jo aky
se iškilo žmonių skur
das,vargas ir tamsumas. 
Paūgėjęs pradėjo domė
tis knygelėmis, kurias 
tėvas gaudavo iš Merki
nės klebono, bet Roko 
smalsumo Jos nepatenki
no; vėliau Jis kreipėsi į 
dvaro ponaitę, kuri turė
jo nemažą bibliotekėlę, 

ir iš jos gaudavo pasau
lietiškų knygučių. Žino

ma, gautas knygutes 
skaitydavo slaptai, kad 
nematytų tėvas. Vėliau, 
ganydamas svetimus gal
vijus, laisvu laiku bėg
davo pas ponaitę, imda
vo iš Jos knygas ir skai
tydavo nesislapstydamas. 
Tėvui sužinojus, tekdavo 
nukentėti ir pabėgti iš 
namų pas savo dėdę 
Justiną Prusevlčių Ml- 
žonyse. Konfliktų su tė
vu būdavo daug. Vėliau 
paūgėj ęs Rokas visiškai 
apleido namus ir išėjo į 
svietą ,, mandravotl“.
Apsigyveno Merkinėje 
pas žandarų viršininką, 
ten labai patiko viršinin
ko žmonai — linksmas, 
smagus ir sąžiningas 
Jaunuolis buvo. Cla Jam 
tekdavo malkas paruošti,

grabaliojo. Pagal virši
ninko rekomendacijas 
Merkinės valsčiuje gau
na sargo vietą (anksčiau 
valsčiuose sargai priva
lėjo rašyti ir darbo lai
ku padėti dirbti raštve
džiui). Čia Jo akiratis 
prasiplėtė. Pamatė, kaip 
tamsius kaimo žmonelius 
kankindavo, apgaudinė
davo Ir mulkindavo. Ro
kas, klek galėdamas, 
stengėsi Jiems padėti, 
patardavo ir, reikalui 
esant, prašymus parašy
davo.

Tėvui tuo metu labai 
patiko, kad jo sūnus 
dirba valsčiuje, ir jis at
leido sūnui visas pada
rytas komedijas.

Rokas susirašinėjo su 
broliais Amerikoje, kur 
jų buvo ketvertas, ir 
prašydavo, kad jie jį 
priimtų į Ameriką, bet 
broliai visi buvo darbi
ninkai ir silpnai vertėsi, 
o tuo laiku Amerikoje 
buvo krizė,uždarbiai blo
gi. Todėl Roko jie nega
lėjo priimti. Rokas ma
tė, kad karas neišven
giamas ir kad jam teks 
kariauti carinėje armi
joje, todėl atliko bandy
mus su tėvu. Jis parašė 
tėvui laišką brolių var
du; ,,Tėvai, paskolink 

pinigų ir leisk Roką į 
Ameriką, kai padėtis 
pagerės, mes pinigus 
prlsiųsim su procentais“. 
Tėvas, gavęs laišką, pa

tikėjo, kad broliai nori 
jį paimti, ir, pasikvie
tęs Roką, nuėjo pas kai
myną Simoną Svirnelį, 
gyvenantį Savillonių 
kaime, prašyti pinigų. 
Gavęs reikiamą sumą, 
išleido Roką į Ameriką. 
Ten gyvendamas, jis 
pasirašydavo Rojumi.

Netrukus tėvas mirė. 
S. Svirnelis norėjo iš 
pamotės atimti karvę, 
bet pamotė griežtai atsi
sakė, kad ji nieko neži
nanti ir nieko neduos, 
nes S. Svirnelis pinigus 
paskolino pagal žodinį 
susitarimą ir jokių įro
dymų neturėjo. Užgriu
vo karas, nutrūko ryšiai 
su Amerika, ir niekas 
nežinojo, kur kas darosi. 
Bet po karo Rojus pini
gus atsiuntė ir su S. 
Svirneliu atsiskaitė. Vė
liau neužmiršdavo namų, 
pamotės, visą laiką prieš 
šventes brolis Vincas,aš 
ir motina gaudavome po 
vieną dolerį. O Juk do
leris atitiko 10 litų, ir 
mūsų vargingame gyve
nime buvo didelė pa
spirtis.

Praėjęs tokią sunkią 
ir skurdžią gyvenimo 
mokyklą, Rojus niekuo
met nesiskyrė su darbo 
žmonėmis ir stengėsi 
Jiems visokeriopai padėti 
ir klek galima apšviesti. 
Jis galvojo, kad pasau
lyje reikia kažką per
tvarkyti, o svarbiausia 
— jungtis į vieną fron
tą, kad būtų lengvesnė 
kova.

Juozas MIZARA
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V. BOVINAS

Apie kunigą partizaną
Religijos kultai pasaulyje 

laipsniškai silpnėja ir mažė
ja, tačiau dar yra milijonai 
tikinčiųjų ir tūkstančiai dva
sininkų. Sakoma, kad kuni
gai tarnauja dievui, bet visi 
jie yra žemės žmonės ir 
gyvena žmogaus darbu. 
Siaurės ir Pietų Amerikose, 
žinoma, populiariškiausia ir 
skaitlingiausia yra Romos 
katalikų religija.

Kalbėti apie kunigus parti
zanus, rodos, yra neįprastas 
paradoksas. Bažnyčia, kuni
gija, klerikalizmas veik išim
tinai atspindi reakciją, kovo
ja prieš žmonijos socialinę 
pažangą. Tokia yra bažnyčios 
istorija. Kai Lietuvoje įsikū
rė socialistinė santvarka, o 
paskiau atėjo hitlerinė oku
pacija ir po jos - atsirado 
kunigų, kurie su ginklu tar
navo Hitleriui ir vadinosi 

-“partizanais”. Klasinėje ko
voje tie kunigai gynė ne 
“dievo prisakymus”, bet savo 
klasės ekonominius intere
sus. Juk gerai žinoma, jog 
veik visi senosios Lietuvos 
kunigai atėjo iš stambesniųjų 
ūkininkų.

Žinoma, yra kunigų, kurie 
meta religinį kultą, tampa 
ateistais. Tokių pavyzdžių 
yra ir lietuvių tautoje. Tai 

, liudija buvusio kunigo J. 
Ragausko ir kitų parašytos 
ateistinės knygos. Bet yra 
retenybė, kai tikintis kuni
gas stoja į darbo klasės kovą 
už laimingesnį gyvenimą, 
prieš reakcinę santvarką. O 
tai irgi, rodos, nėra paradok
sas. Juk taip lygiai tikintis ir 
laisvas žmogus valgo tokią 
pat duoną, dėvi tokius pat 
drabužius ir gyvena tokiam 
pat materialiniame pasauly
je. Todėl čia ir kalbame apie 
katalikų kunigą, kuris išsi
skyrė iš daugelio kunigų ir 
kovojo prieš žmonių skriau
das.

Apie šį kunigą “Miami 
Herald” rašo: “Kunigas Do
mingo Lain nešiojo rožančių 
ir šautuvą. Jis gyveno ir 
mirė būdamas kunigu ir 
partizanu. Jis kunigavo bied- 
nuomenei ir šaudė į policiją. 
Kunigo Domingo Lain pavyz
dinga veikla paliko gilius 
įspūdžius katalikiškoje Ko
lumbijoje”. Žinoma, šio kuni
go veikla simbolizuoja ne tik 
Kolumbijos, bet ir kitų Loty
nų Amerikos šalių klasinę 
kovą, liaudies skurdą. Pačios 
Kolumbijos istorija - yra 
šimtmečių kovos istorija, pir
miausia prieš Ispanijos kolo- 
nialinį pavergimą, o paskiau 
sekė civilinės kovos tarpe 
savųjų išnaudotojų.

Kunigas Lain, išėjęs iš 
seminarijos, 1966 metais at
vyko į Kolumbiją. Čia jis 
rado jau ir tokių kunigų, 
kurie į klausimą, ar yra 
“pekla”, atsakė: “Kokia pek
la gali būti blogesne, negu 
ta, kurioje gyvename”. Pats 
kunigas Lain gimė ir augo 
biednuomenės šeimoje, paži
no, kas yra skurdas ir 
socialinis neteisingumas gy
venime. Jis kunigavo Bosrot* 

; Kubos sostinėje Havanoje milžiniška darbininku demonstracija. JAV Kompartijos 
^administracinė sekretorė Betty Smith, grįžusi iš Kubos, raportuoja mačiusi didžiuli 
tprogresą socialistinėje statyboje ir liaudies pilną pasitikėjimą vyriausybės ir Kompar
tijos vadovybe.

miesto biednuomenėje. Jis 
atliko ne tik dvasinį aptarna
vimą darbininkams, bet ir 
kitais būdais gelbėjo savo 
parapijiečiams.

Kunigas Lain suprato, kad 
Kolumbijos santvarka ir kal
ta už ekonominį ir socialinį 
darbo žmonių skurdą. Tai 
irgi buvo nepaprasta, kad 
kunigas Lain negalėjo gyven
ti iš savo kunigavimo darbo - 
dievas jam nedavė duonos. 
Jis, kaip eilinis darbininkas, 
kasdien dirbo po 8 valandas 
EI Molino dirbtuvėje. Vadi
nasi, pats kunigas savo ran
komis išbandė darbininko 
gyvenimą. Taip jis tapo 
tikinčiųjų darbininkų vadovu 
ir kovotoju už geresni gyve
nimą. Jis tapo kovingos 
kunigų organizacijos “La 
Golkonda” nariu. 1968 metais 
už vadovavimą protesto de
monstracijos jį valdžios žval
gyba jau įtaria kaip “pavojin
gą” sukilėlį.

Savo parapijonams jis sa
kė: “Aš jaučiu savo kūnu 
išnaudojimą ir skurdą didžiu
mos žmonių”. Todėl bažny
čios ir valdžios vadovybė 
neapkentė kunigo Lain, kuris 
savo žmonėm žadėjo ne dan
guje, bet žemėje laimingesnį 
gyvenimą. Už tai jį baudė 
valstybinė ir bažnytinė val
džia. Pataisos tikslais jis 
buvo perkeltas į kitą bažny
čią miestelyje Kartagena. 
Bet ir naujoje parapijoje 
žmonės gyveno skurdžiai. 
Ten kunigui Lain buvo pa
skirtas moderniškas butas, 
manyta, kad jis atsisakys 
radikalizmo. Bet kunigas at
sisakė tokio liuksusinio gyve
nimo ir nuėjo gyventi ten, 
kur gyvena darbininkai jo 
parapijonai. Gal tai buvo ir 
perdėtas altruizmas, kai ku
nigas pasirinko gyventi sykiu 
su biednuomene. Sakoma, 
kad čia jis gyveno viename 
kambaryje “su vištom ir 
kiaulėm”.

Tai ir čia Laino kunigavi
mas ilgai netruko, jo veikla 
tarpe biednuomenės greitai 
susikirto su valdžios ir darb
davių administracija. Kuni
gas Lain vėl turėjo ieškoti 
savo darbui ir gyvenimui 
naujos apylinkės. Jis grįžo į 
Bogotą, bet 1969 metais jis 
buvo deportuotas iš Kolum
bijos, vadinasi, grįžo Ispani
jon. Čia jis galutinai apsi
sprendė stoti į ginkluotų 
partizanų eiles. Sakoma, kad 
kunigas Lain stojo į partiza
nus “su jo vyskupo palaimini
mu”. Kovos lauku jis pasirin
ko jau jam žinomą Kolumbi
ją. Jis atvirai pasakė: “Aš 
pasirinkau ginkluotos kovos 
kelią”.

Svarbu ir tai, kaip kunigas- 
kovotojas suprato savo kovos 
kelią, jos tikslą. Jis sakė: 
“Kadangi vyksta reakcijos 
smurtas dabartinėje Kolum
bijos ir Lotynų Amerikos 
sistemoje, nėra kito alterna- 
tyvo, kaip revoliucinė jėga”. 
Ir toliau kunigas Lain aiški
na: “Revoliucinė jėga neturi 
religijos. Jis nėra nei ateisti

nė, nei krikščioniška, jis yra 
istorinių, ekonominių ir so
ciologinių įstatymų rezulta
tas”. Jo išvada: “Tai yra 
teisė pavergtųjų ir daugiau
siai išnaudojamųjų žmonių 
išsivaduoti iš tos eksploataci
jos”.

Tokiais principais vaduo
damasis kunigas-partizanas 
vadovavo kovotojams už dar
bo žmonių geresnį gyvenimą. 
Jo kovingi būriai ne kartą 
turėjo ginkluotų susirėmimų 
su policija ir kareiviais. Ko
lumbijoje tokios kovos vyko 
1971, 1972 ir 1973 metais. 
Žinoma, buvo laimėjimų ir 
pralaimėjimų. Gal niekas ne
žino tikrai, kiek žuvo partiza
nų. Pagaliau, 1973 metų 
gruodžio 14 dieną kovoje su 
valdžios jėgomis krito ir 
kunigas partizanas Domin
gas Laimis. Bet jis paliko 
prisaką ir kitiems kunigams, 
kad jų kaip krikščionių pir
moji pareiga yra: “tarnauti 
ne bažnyčios hierarchijai, bet 
visuomenei”.

Sis ispanų tautos kunigas 
Laimis Kolumbijoje ir visoje 
Lotynų Amerikoje buvo ne 
vienatinis dvasiškis, kuris 
kovojo už darbininkų klasės 
reikalus. Jis paliko pavyzdį, 
jog ir kunigas gali kovoti 
prieš reakciją ir fašizmą. Šią 
idėją pabrėžė dar Leninas ir 
Tarybų Sąjungos socialistinė 
konstitucija, kurioje sakoma: 
“Piliečių sąžinės laisvei už
tikrinti TSR Sąjungoje baž
nyčia atskirta nuo valstybės 
ir mokykla nuo bažnyčios. 
Religinių kultų atlikimo lais
vė ir antireliginės propagan
dos laisvė pripažįstama vi
siems piliečiams”.

Visi piliečiai yra lygūs 
prieš valstybės įstatymus, 
kurie reguliuoja ekonominį, 
politinį ir kultūrinį šalies 
gyvenimą. Žinoma, dekretais 
neįmanoma pašalinti žmonių 
religinius įsitikinimus. Moks
las, ideologinė apšvieta gali 
pašalinti primityvio žmogaus 
liekanas.

TETRACIKLINO SINTEZĖ
TSRS MA Gamtinių jungi

nių institute pavyko visiškai 
susintetinti gamtinį antibio
tiką tetracikliną. Taigi iš
spręsta problema, kuri jau 15 
metų rūpėjo geriausiems pa
saulio chemikams. Tetraci
klinai - tai grupė antibiotikų, 
kurie plačiai naudojami me
dicinoje, žemės ūkyje ir 
maisto pramonėje.

MIKROLĖKTUVAS
Virš Prancūzijos Giujanku- 

ro miesto skraido mažiausias 
mūsų šimtmetyje sukurtas 
lėktuvas. Jis sveria tik 63 kg. 
Jo konstruktorius, buvęs ka
ro lakūnas R. Bjuisonas 
teigia, kad lėktuvas turi 
visus “oro vežiko” privalu
mus: svorį, judrumą, papras
tas eksploatuoti. “Mažiausias 
šimtmečio lėktuvas” pava
dintas “Kri-kri”. Jame įreng
ti du varikliai, kurių bendras 
galingumas apie 150 AJ. 
“Kri-kri“ skrenda 180 
km/ vai greičiu, o lakūnas 
sveria 10 kg daugiau, negu 
visas lėktuvas.

IMPERIALIZMO GĖDA
GENRIKAS ZIMANAS 

Buvęs LKP Pietų srities pagrindinio 
komiteto pirmasis sekretorius

“Buvo kaimas - ir kaimo 
nėra.

Netiesa!
Šitas kaimas yra.
Jis dega ir šiandien, 
Ir degs ligi tol ' 
Kol gyvi bus jo padegėjai”.

Justinas Marcinkevičius 
“Kraujas ir pelenai”

Kiek akim beaprėpsi — 
visur miškai, begalinis žalias 
vandenynas, nusidriekiantis 
ligi pat akiračio. Įeikite gilu- 
mon - čia vėsu karščiausią 
dieną, vien pro šakas prasi
skverbiantys saulės spindu
liai gintaru dažo pušų kamie
nus.

Tai Rūdninkų giria. Toli 
galima ja nueiti: ji prasideda 
tuoj pat už Vilniaus ir tęsiasi 
ligi Gardino miesto Baltaru
sijoje, ligi Belovežo girios.

Jeigu prabiltų miško galiū
nai, įdomią sakmę mums 
pasektų. Daug jie matė, 
daug patyrė. Čia Lietuvos 
meistrai kažkada kasė balų 
rūdą - iš čia ir pavadinimas - 
ir liedinio pirmąsias patran
kas kraštui, kovojančiam 
prieš svetimšalius pavergė
jus.

Nuo senų senovės miškas 
maitino, rengė, saugojo lie
tuvį. Šiuose miškuose kuni
gaikščiai organizuodavo me
džiokles, kaupdavo mėsos 
atsargas kariuomenei, besi
ruošiančiai karo žygiams. 
Vėliau šie miškai tapo impe
ratoriaus medžioklės vieta, o 
čia medžiodavo Lenkijos pre
zidentas. Kai trumparegiai 
to meto Lenkijos vadovai 
ėmė žaisti su hitlerininkais, 
jie nutarė į šiuos miškus 
pakviesti Geringą briedžių 
šaudyti ir specialiai jam 
pastatė medžioklės vilą.

Tačiau Geringas į tą vilą 
neatvažiavo - ją užėmė Tary
bų Lietuvos partizanai, šiose 
apylinkėse kovoję prieš hitle
rinius okupantus.

Keitėsi valdovai, režimai, 
tačiau liaudis pasilikdavo. 
Nuo senovės čia gyveno 
lietuviai. Jie vilko dvigubą 
jungą - dvarininkų bei miško 
pramonininkų eksploataciją 
ir nacionalinę priespaudą - 
buvo draudžiamos mokyklos 
gimtąja kalba. Juos laikė 
vien darbiniais gyvuliais.

Žemė čia skurdi, smėlėta. 
Menkas derlius šykščiai atly
gina sunkų darbą. Smėlynai 
negalėjo išmaitinti kuklių 
dzūkų, kurių poreikiai iš 
tikro nedidelį. Juos dar mai
tindavo ir miškas. Jie dirbo 
medkirčiais, rovė kelmus, 
prakaitavo lentpiūvėje, po
pieriaus fabrikuose, sakino 
pušis, grybavo, uogavo. Me
tų metais keliauja po Lietuvą 
šypseną kelianti patarlė: “Jei 
ne grybai ir ne uogos, dzūkų 
mergos betų nuogos”.

Tarybų valdžios atkūrimą 
Lietuvoje šių apylinkių gy
ventojai sutiko su didžiuliu 
entuziazmu. Ji išlaisvino juos 
iš socialinės ir nacionalinės 
priespaudos. Visa tai lietė ir 
Pirčiupiu kaimą pačiame 
Rūdninkų girios viduryje. 
Pirčiupiu vyrai jau nuo pir
mųjų Tarybų valdžios atkūri
mo dienų atėjo į tarybinę 
miliciją, pradėjo dirbti vieti
nės valdžios organuose. Jų 
namų slenkstį peržengė 
šventė, apie kur Tą svajojo 
kartų kartos.

Bet prasidėjo karas, ir 
pirčiupiečiai senu * papročiu 
ėmė slėptis miške nuo hitleri
nių okupantų ir nuo naciona
listinių galvažudžių. Iš pra
džių jie tik' slėpėsi, tačiau 
veikiai čia ėmė burtis vietos 
aktyvistai, nenorėję paklusti 
okupantams, iš nelaisvės pa
bėgę raudonarmiečiai - for

mavosi partizaninis judėji
mas. Pirčiupiečiai buvo vieni 
pirmųjų Lietuvos partizanų. 
Kuo labiau plėtėsi partizani
nis judėjimas Lietuvoje, tuo 
daugiau pirčiupiečių į jį įsi
jungė. Jie puikiai pažinojo 
girią ir buvo nepakeičiami 
vedliai, kurie per lietų ir per 
miglą, per rudens nakties 
tamsą, kai miške nors į akį 
durk - o juk naktis pats 
karščiausias darbymetis par
tizanams - tiksliai vesdavo 
partizanų būrius girios ta
kais. Pirčiupiečiai įnešė ne- 
m indėlį į partizaninio 
karo Pietų Lietuvoje augimą 
ir raidą.

Hitleriniai okupantai su 
nerimu sekė partizanų veiklą 
Rūdninkų girioje, visoje Lie
tuvoje. Teritoriją nuo Vil
niaus iki Pirčiupiu savo že
mėlapiuose jie žymėjo kaip 
“teritoriją, kurioje Ostlando 
administracija praktiškai ne
turi valdžios”. Hitlerininkai 
ir jų pakalikai gerai žinojo, 
kad girioje partizanų jau 
nemaža, kad partizanai at
kakliai kaunasi, kad prieš 
juos reikia rimtų pajėgų, o tų 
pajėgų jie negalėjo sukaupti 
jiems sunkiais 1943 metais, 
kai partizanų gretos Rūdnin
kų girioje ypatingai pagausė
jo. 1944 metų pradžioje padė
tis šiek tiek pradėjo keistis. 
Pirma, Lietuvos partizaninio 
judėjimo štabo įsakymu ry
šium su nauja situacija fronte 
partizanai pradėjo keltis to
liau į vakarus.

Aš, pavyzdžiui, 1944 metų 
balandžio pabaigoje jau per
sikėliau vakarų link, prie 
Alytaus. Toliau į vakarus 
įsikūrė ir kiti partizanai. 
Antra, hitlerininkų kariuo
menei pradėjus trauktis, Lie
tuvoje atsirado daugiau hit
lerinės kariuomenės dalinių.

Hitlerininkai ir su stambio
mis pajėgomis nesiryžo pulti 
partizanų. Tačiau vyresnybei 
reikėjo raportuoti apie per
gales prieš partizanus, ir jie 
pasiuntė iš fronto besitrau
kiančius dalinius represuoti 
taikių gyventojų. Jie ėmė 
deginti ir su žeme lyginti 
kaimus, kurių kaiminystėje 
veikė partizanai žudyti žmo
nes. Taip žuvo ir Pirčiupiu 
kaimas.

Auštant 1944 metų birželio 
3 dienos rytui, hitlerininkų 
būrys su tankais ir šarvuo
čiais apsupo kaimą ir, atsky
rę vyrus nuo moterų su 
vaikais, suvarė juos į darži
nes. Žmonės buvo įsitikinę, 
kad kratys jų namus, o, gal 
būt, ką nors išvarys priver
čiamiesiems darbams į Vo
kietiją. Tačiau, uždarę gy
ventojus daržinėse, hitleri
ninkai pradėjo šaudyti pade
gamaisiais sviediniais, ir 
šiaudiniai daržinių stogai be
matant suliepsnojo. Motinos 
iš degančių pastatų mėtė 
vaikus, bet hitlerininkai juos 
vėl svaidė į ugnį. Tada jos 
bandė uždengti vaikus savo 
kūnais, bet greitai užduso. 
Taip ir rado žmonės jų 
apdegusius kaulus.

į Bus daugiau]

Bažnyčioj kovoja 
diskriminaciją

San Diego, Calif. Romos 
katalikų bažnyčios juodieji 
nariai konferencijoje reikala
vo visai panaikinti rasinę 
diskriminaciją.

* Juodieji katalikai nori dau
giau teisių bažnyčioje, dau
giau įtekmės ir autoriteto, 
lygių teisių su baltaisiais.

Druska — pagelbininkė
Norėdami įkurti ugnį krosny
je, nepilkite ant malkų nei 
benzino, nei žibalo, nes tai 
pavojinga. Kur kas geriau 
užberti saują druskos - mal
kos tuoj pat įsiliepsnos.

Svogūnų arba žuvies kvapą 
nuo rankų lengva panaikinti, 
plaunant rankas vandenyje, 
kuriame ištirpinta sauja 
druskos.

U
Skintos gėlės kurkas ilgiau 
laikysis vandenyje, kuriame 
ištirpinta saujelė druskos.

LJ
Jei iš kambario pusės langų 
stiklus nuvalysime sūriame 
vandenyje pamirkyta kempi
ne, o po to išblizginsime 
suglamžytu laikraštiniu po- I tyvesnis. 
pieriumi-langai kelias savai
tes neužšals net ir labai 
šaltomis dienomis. Tokiu pat
būdu nuo užšalimo galima 
apsaugoti ir automobilio lan
gus.

L!
Į batų vidų įberta saujalė 
druskos sugers prakaitą ir 
nemalonų kvapą, taip pat 
padeda geriau išlaikyti avali
nės odą.

□
Druskos tirpale išmirkytu 
skudurėliu arba išvoliota 
kempine valomos vonios bei 
kriauklės visuomet bus kaip 
naujos.

□
Jei prisvilo emeliuotas puo
das, reikia jį pripilt vandens 
su druska ir palikti per naktį, 
iš ryto tą tirpalą užvirinti - ir 
puodas vėl bus švarus.

□
Kilimus ir takus lengva išva
lyti tirštame druskos tirpale 
išmirkyta kempine.

□
Dėmės nuo karštų indų ant 
stalo nesunku išvalyt pasta, 
pagaminta iš aliejaus ir drus
kos. Ta pasta reikia ištepti 
nuo karščio atsiradusias dė
mes ir palikti porai valandų. 
Nuvalius pastą, pamatysime, 
kad išnyko ir dėmės.

Pleiskanas naikina pasta, pa
gaminta iš arbatinio puodelio 
druskos ir 5 valgomų šaukštų 
vandens. Ją reikia įtrinti į 
sausus plaukus, palaikyti 
penkias minutes iššukuoti ir 
išplauti galvą.

Nuovargis greičiau praeis ir 
savijauta pagerės, jei išsi- 
maudysime sūraus vandens 
vonioje (kelios saujos drus
kos vonios vandeny).

Mėsą ir žuvį galima kepti be 
reibalų - karštą (įkaitusią) 
keptuvę reikia įberti druskos 
ir, palaukus kol druskos 
grūdeliai pradės spirgėti ir 
spragsėti, sudėti produktus. 
Niekas iš kepamų produktų 
neprisvils ir neprilips prie 
keptuvės.

□
Kad nepatamsėtų supiausty- 
ti obuoliai, kriaušės arba 
bulvės, reikia juos pamerkti į 
silpną druskos tirpalą.

Vilniaus namų statybos kombinate pradėjo veikti 
automatizuotos valdymo sistemos pirmoji eilė. Elektroninių 
mašinų pagalba sudaromi darbų planai, skaičiuojami 
statybinių medžiagų poreikiai.

NUOTRAUKOJE: inžinieriai Liudas Židonis [dešinėje] ir 
Stasys Kulpavičius nagrinėja elektroninės skaičiayimo 
mašinos pagalba gautus sprendimo rezultatus.

A. PALIONIO nuotrauka

Druskos žiupsnelis pagerina 
ir išryškina specifikinį verda
mos kavos bei arbatos skonį 
ir aromatą.

Sūriame vandenyje verdami 
kiaušiniai nesutrūkinėja.

Jei į pieną įbersime žiupsnelį 
druskos, jis ilgiau išsilaikys 
šviežias.

Perpjautas svogūnas nesu- 
sens, jei piuvio puse .jį 
padėsite ant druskos.

□
Nosines geriausia skalbti 
vandenyje, kuriame ištirpin
ta sauja druskos — skalbti 
bus žymiai lengviau, skalbi
mas bus malonesnis ir efek-

Jei landynės (proso) dugną 
ištrinsime druska - jis nelips 
prie dar drėgno lyginamo 
audinio. Jei “išlyginsime“ 
sauja druskos - nuo laidynės 
dugno pranyks visi nešvaru
mai ir dėmės.

Baltiniai tiesiog švytės, jei į 
krakmolą pridėsime druskos: 
žiemą jie nesušals džiovi
nant.

Druska gerai išvalo dėmes 
nuo krištalinės stiklinės 
įmerktų gėlių.

Jei ant krosnies išbėgo ver
dantis pienas, reikia tas 
vietas pabarstyti druska, ir 
nemalonus svilenų kvapas 
dings.

Jei riebalai, ypač margarinas 
sproginėja, tyška ir “spjau
dosi” keptuvėje - pakanka 
pabarstyt druskos, kad nu
rimtų.

Mielių tešla bus intensyviai 
geltona, jei kiaušinių trynius 
ištrinsime su arbatinio šukš- 
telio druskos, gerai išplaksi
me atskirame inde ir, palaikę 
apie 15 minučių sudėsime į 
tešlą.

Jei prakaituoja kojos, jų 
pėdas reik kasdiena (po 20 
minučių) mirkyti šiltame 
vandenyje, kuriame ištirpin
ta sauja druskos. Po savaitės 
nemalonus kvapas pranyks, 
kojos nebeprakaituos.

Vieną kartą per savaitę, ypač 
vakarais, druska plaudami 
dantis, gerai dezinfektuosi- 
me burnos ertmę, sustiprin
sime - dantenas ir pačius 
dantis.

Sūrus vanduo (šaukštelis 
druskos vienai stiklinei van
dens) puikiai numalšina troš
kulį vasaros karščių metu.

Karpas galima nugydyti 3-5 
kartus per dieną tepant jas 
sodriu, tirštu druskos tirpa
lu.

K. Naudžius
Iš “Tarybinė Moteris”.
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Oakland, Calif.
LLD 198 kuopos veikla

Gegužės 10 dieną įvyko 
kuopos susirinkimas. Išklau
syti kuopos valdybos rapor
tai ir aptarti kuopos reika
lai.'Šį kartą laiškų nebuvo.

Dienos temomis kelis žo
džius tarė draugė Ks. Karo- 
siehė. Sekantis pobūvis yra 
rengiamas San Francisco 
kuopos birželio-9 dieną.

Draugė Karosienė išdalino 
naciams gautą iš LLD Cent
ro knygą “Iš mūsų išeivijos 
dešimtmečių”.

O draugė V. Taraškienė 
padalino LDS nariams blan
kas balsavimui Centro val
dybos. Kadangi už poros die
nų turėjo įvykti Motinos die
nos parengimas, tai draugai 
vyrai atskirai tarėsi kaip 
Mbtinos dieną drauges mo
teris pagerbti ir pavaišinti.

Gegužės 12 dieną Suomių 
salėje, Berkeley, Calif., iš
kilmingai buvo atžymėtai 
Motinos dienos šventė. Ren
gė LLD Oakland© ir San 
Francisco kuopos bendrai ir 
pelno dalinosi perpus.

Moterų pagerbimu rūpi
nosi vyrai. Stalai buvo pa
puošti raudonomis rožėmis. 
Vyrai linksmai sveikino mo
teris, linkėdami daug malo
nių saulėtų dienų ir sveika
tos.

Savo gimtadienius minėjo 
Violeta Taraškienė, Ksavera 
Karosienė, Ann Davis ir Al
dona Fitzgibons. Joms buvo 
sudainuota “Happy Birth
day” ir palinkėta dar daug 
linksmų gimtadienių su
laukti.

Į parengimą atsilankė ir 
daktaras Alphonse Palubins
kas (kardiologijos profeso- 
riu&Ų. Buvo malonu jį ma
tyti mūsų draugų šeimoj. 
Diena nuotaikingai prabėgo 
draugiškoj bičiulių šeimoj ir 
geriems tikslams.

Beje, Raymond Machulis 
net tik dirbo, bet ir konjaku, 
visus pavaišino.

L Kamarauskas

Sveikiname Cleveland, Ohio Miami, Fla

Cleveland,Ohio

PETER J. MARTIN

Peter J. Martin iš Warren
dale, Pa., birželio 9 d. sulau
kė gimtadienio. Viso “Lais
vės” kolektyvo vardu sveiki
name mūsų mieląjį “Lais
vės” skaitytoją ir rėmėją.

Pradžioje metų draugas 
Martin prisiuntė $1,000 
“Laisvės” paramai. O dabar 
prisiuntė $95 ($9 už prenu
meratą, o $86 auka).

Taigi, mielas drauge, linki
me Jums ilgiausių metų ir 
sveikatos. Ieva Mizarienė

Philadelphia, Pa,

Birželio 4 d. buvo padaryta 
operacija Stasiui Kuzmickui, 
visiems gerai žinomam daini- 
ninkui-solistui. Žmona rašo, 
kad kol kas negalima jo 
lankyti, nes operacija labai 
serioziška. Galima jam pa
siųsti laišką bei atviruką 
sekančiu adresu:

Stanley Kuzmickas
Cleveland Metropolitan
General Hospital
Room 727
3395 Scranton Road
Cleveland, Ohio 44109

Ieva Mizarienė

Sapnas ar tikrovė?
Eidamas sutinku du pažįs

tamus, nuolatinius mūsų pra
mogų lankytojus. Vienas jų 
manęs klausia, ar ištikrųjų 
ruošiate šią vasarą parengi
mą. Mums sunku suprasti, ar 
čia sapnas ar tikrovė, nes per 
kokį laiką buvo viskas apmi
rę, be veiklos, be jokio 
kultūrinio judėjimo, be drau
giškų susitikimų, pasimaty
mų, kurie mums taip naudin
gi, tartum lietus vasaros 
sausroje.

Taip, pastaruoju laiku ne
buvo galima parengimų su
ruošti dėl to, kad gamtos 
griežti įstatymai praretino 
mūsų gretas, o likusiems 
veikėjams sulenkė nugaras. 
Tačiau, nepaisant to, LLD 10 
kuopos keli ilgamečiai įgudę 
veikėjai sukaupė visas jėgas 
ir ruošia jaukią, linksmą 
pramogėlę birželio 16 d., 
daugumui gerai žinomoje 
vietoje, 6024 Wayne Ave., 
šalia didelės protestantų baž
nyčios.

Į pramogą važiuodami po
žeminiu traukiniu išlipkite 
ties Broad ir Erie Ave. 
Imkite gat v ek ar į 53 ties 
Phila. Gas Works Co. ir 
važiuokite iki Walnut Lane. 
Tada reikia paeiti truputi 
atgal. Prie bažnyčios randasi 
parengimo vieta. Wayne 
Ave. prasideda nuo Hunting 
Park Ave. ir eina į šiaurva
karius, Germantown Ave.

“L.” reporteris

Vandentiekio direktorius ir 
miesto valdyba praneša, kad 
vandens kaina pabrangs, nes 
pagal direktoriaus Kudukio 
(lietuvio inžinieriaus) prane
šimą įmonės mašinos genda, 
reikia atnaujinti, arba naujas 
dėti. Clevelande vandens 
kainos yra žemiausios. Prie
miesčiai perka iš miesto 
vandenį, todėl paveikė įstai
gos įmones, reikalauja aptar
navimo ir teismu grąsina 
prieš pakėlimą kainos.***

Mieste lankėsi vengrų kar
dinolas Mindszenty. Laikė 
pamaldas Katedroj ir kitose 
bažnyčiose. Per pamokslus 
aiškino “Komunizmo pavo
jų”. Kardinolas buvo pagerb
tas ir gražiai priimtas.

***
Čia įvyko AFL-CIO suva

žiavimas. Dalyvavo apie 
1,800 delegatų iš įvairių 
miestų. Atrodo, kad darbi
ninkų gerovei mažai kas 
padaryta. Pakeitė vadovybę 
ir vietoj Frank King iš 
Toledo, kuris vadovavo 20 
metų, išrinktas Milan Marsh 
iš Girard, Ohio, 
gubernatoriaus 
draugas.

Motinos diena
Kai nuostabusis gegužis 

nubarstė takus kvepiančiais 
žiedais ir atgijusi gamtą 
puošėsi lyg didžiausiai šven
tei, nuskubėjome į Lietuvių 
Socialio klubo salę sveikinti 
motinas. Motrflių ir sveikin
tojų prisirinko pilnutėlė LS 
klubo salė.

Klubo pirmininkas J. Kan- 
ceris iš scenos' pakvietė sve
telius susėsti, pakvietė mūsų 
šauniąją akordeonistę M.

***

Chicago, III.

Či-

Dailininkė 
Aldona Ličkutė

' Prieš pora mėnesių 
kagą pas savo tėvus, gyve
nančius Marquette Parke, 
pasisvečiuoti atvyko dail. 
Aldona Ličkutė-Jusionienė, 
kuri yra Lietuvos Dailinin
kų sąjungos valdybos vice
pirmininkė, Stasio Jusionio 
žmona.

Viešnia iš Lietuvos yra 
pasižymėjusi keramikė, dės
tanti Dailės institute Vil
niuje. Prieš atvykdama į 
Ameriką, ji turėjo savo dar
bų parodą Maskvoje.

■ Čikagoje A. Ličkutei rei
kėjo pergyventi nemalonias 
dienas — slaugyti sunkiai 

" sergantį tėvą Petrą Liekų, 
* kuris prieš pora savaičių nu
mirė ir buvo palaidotas Ka- 

<tzimierinėse kapinėse.
A. Ličkutė Čikagoje dar 

.žada praleisti visą vasarą.

Worcester, Mass
Išbuvusi šešias savaites 

ligoninėje, jau dabar gydausi 
namie.

Sunku žodžiais išreikšti 
savo jausmus tiems drau
gams ir draugėms, kurie 
mane lankė ligoninėje, kurie 
atsiuntė užuojautos atviru
kų. Be jūsų paguodos man 
būtų buvę daug sunkiau 
pergyventi šias skaudžias 
valandas.

Dėkoju visiems.
M. Green

So. Boston, Mass.
Lietuvių Piliečių Klubo ir 

LLD 2 kuopos susirinkimas 
įvyks birželio 24 d., 1 vai. po 
pietų, 318 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Visi nariai ir narės atsilan
kykite, nes viršminėtą sve
tainę apleidžiame. Turėsime 
nutarti, kaip toliau veiksime 
ir kur susirinksime.

E. REPŠIENĖ 
Pirmininkė

Bate St. Paul, Kanada. 
Autobusui išėjus iš kontrolės 
ir įvirtus į griovį, 13 keleivių 
užmušta, 31 sužeistas.

Čia įvyko
De Freeze

Jis geras
Gilligano

SLA “maršalo” 
laidotuvės. Jo 

lavonas buvo atvežtas iš 
Kalifornijos, kur jis žuvo su 5 
kitais SLA armijos nariais 
apsišaudant su policija. Lai
dotuvėse dalyvavo keletas 
šimtų juodųjų ir keletas 
baltųjų.

** *
E. Clevejande įvyko stip

rus apsišaudymas tarp juo
dųjų muslimų gengės ir 
policijos. Sužeisti 6 policistai 
ir 2 pagrobtieji. Po pusantro 
valandos kova pasibaigė ir 
juodieji suimti. Jie sako 
kovoją “prieš vaistus”.***

C h as. Terrell, 21 metų 
amžiaus, turėjo šimtaprocen
tinį apiplėšimų rekordą, bet 
dabar suklupo. Apiplėšęs 
Clev. Trust Banką, bandė 
pabėgti, bet policija jį pasi
gavo.

JWP.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas. Kunigas 

Billy Graham, buvęs artimas 
Nixonas Bičiulis, dabar pasa
kė toliau Nixono negalįs 
remti.

Buenos Aires. Argentinoj 
1973 metais buvo kidnapinta 
daugiau kaip 500 žmonių, už 
kuriuos reikalauta daugiau 
kaip $50 milijonų.

Wilhemshaven. Vakarų 
Vokietijos Krikščionių demo
kratų partijoj susektas šni
pas, veikęs NATO laivyne 
Rytų Vokietijos naudai.

Columbiana, Ala. Šerifas 
Walker areštavo du reporte
rius, teisėją, tardytoją ir tris 
kitus politikierius. Kaltina 
juos suokalbyje jį nužudyti.

valkelių. Publika entuzias
tingai jai plojo. Antras iš ei
lės pakviestas Julius Kras- 
nickas, kuris sudainavo porą 
šventei atitinkamų dainelių. 
Kažkas paprašė “Padainuok 
mums rusiškai”. Žinoma, jis 
jų nesuvylė. Padainavo ir 
rusiškai. O jam dainuoti se
kasi abiejom kalbom.

Didelis dėkui J. Krasnic- 
kui ir akordeonistei M. Ne
vins. Didžiausias dėkui drau
gams Paukštaičiams už pa
gaminimą skanių pietųu

Koresp. J. K-ris

pasimokėtų 
pasisakyta 

centrą, kad 
parūpintos

Washingtonas. Gegužės 
mėn. nedarbas truputį padi
dėjo iki 5.2% visos darbo 
jėgos.

Worcester, Mass.
Atžymėsim 

Vertingą Gimtadienį
Sekmadienį, rugpjūčio 4 

atžymėsime vertingą gimta
dienį ir suteiksime “Laisvei” 
paramą.

Kaip žinoma, Olympia Par
ke per metų eilę vykdavo 
pažangios spaudos reikalams 
parengimai. Šiais metais 
LLD Apskrities suvažiavi
mas paliko kolonijom pasirū
pinti ką nors surengti spau
dos naudai.

Kadangi “Laisvė” gimė 
prieš 63 metus Mass, valsti
joje, Bostone, šia proga visi 
pasiruoškime tinkamai pas
veikinti ir apdovanoti “Lais
vės” gimtadienį. Todėl pra
šome nugalėti visas nepalan
kias aplinkybes ir skaitlingai 
atvykti į Olympia Parką ir 
palinkėti “Laisvei” dar dau
gelio gimtadienų sulaukti.

Bus paruošti šaunūs pietūs 
ir meninė programa. Bus 
atstovaujamos N. Y., Conn., 
N. J. ir Mass, valstijos. Iki 
pasimatymo. M. S.

Chicago, UI.
Nutiesti planai LLD 
1-mos apskrities veiklai

LLD 1-mos apskrities ko
miteto posėdis įvyko gegu
žės 18 dieną “Vilnies” salėje. 
Nežiūrint, kad nevisi komi
teto nariai atsilankė į posė
dį, bet jame padaryta eilė 
svarbių tarimų veiklai pa
spartinti.

Pranešta, kad tūlos kuo
pos taipgi paruošė jų veiklos 
trumpas istorines santrau
kas, kurios pasiųstos LLD 
centrui.

Pramogų surengimo ko
misijos narys Ch. Yurgon 
pranešė, kad yra nusamdyta 
salė spalio 6 d., surengimui 
žaidimų popietės.

Nutarta kreiptis į narius, 
kad visi laiku 
duokles. Taipgi 
už kreipimąsi į 
būtų nedelsiant
nariams knygos už praeitus 
ir šiuos metus, nes tas ir 
trukdo narių duoklių mokė
jimui.

Nutarta, kad apskrities 
komiteto nariai pasistengtų 
apsilankyti į kuopų susirin
kimus, o, jei to negalima, tai 
tartis su tų kuopų valdybo
mis veiklos reikalu. Ypač 
svarbu, kad kiekviena kuo
pa sekančiais jubiliejiniais 
metais surengtų po kultūri
nę sueigą. Pasiskirstyta ap
lankyti kuopas s e k amai: 
LLD 19 kp. aplankys Ch. 
Yurgon; LLD 146 kp. — 
S. J. Jokubka; LLD 92 kp.
— J. Mažeika; LLD 79 kp.
— J. Marazienė. Manoma, 
kad toks glaudus apskrities 
komiteto narių su kuopo
mis pasitarimas paspartins 
jų veikimą.

Nutarta rudeniop šaukti 
bendrą narių p a s itarimą 
veiklos reikalais, o po Naujų 
metų šaukti kuopų atstovų 
konferenciją, kuri bus jubi
liejinė.

Po visų svarbių LLD lie
čiančių klausimų apkalbėji
mo nariai skirstėsi gerai nu
siteikę ir įsipareigoję dides
niam veikimui. Sekr. J. M-nč

ŽMOGŽUDYSTĖ 
IŠAIŠKINTA PO 
SEPTYNIŲ ŠIMTMEČIŲ

STOKHOLMAS, V. 23. 
(TASS-ELTA). Švedijos 
mokslininkai Lundo mieste 
išaiškinto žmogžudystės, pa
darytos prieš septynis šim
tus metų, aplinkybes. Paaiš
kėjo, kad dvasininkas Jako
bas Erlandsenas, 1254 me
tais paskirtas tada dar Dani
jos miesto Lundo vyskupu, 
buvo nužudytas, matyti, Da
nijos karaliaus Eriko Klipin- 
go - jo priešo - įsakymu. Iki 
šiol istorikams buvo tik žino
ma, kad Erlandsenas, kara
liaus Eriko ištremtas iš šalies 
1,260 metais, po keturiolikos 
metų buvo grąžintas ten 
Romos popiežiaus reikalavi-

mu. Tačiau, keliaudamas į 
Lundą, 1274 metų :vasario 
mėnesį jis staiga mirė Ridge- 
no saloje. Jo palaikai buvo 
palaidoti Lunde.

Vyskupo mirties aplinky
bės taip ir nebūtų paaiškėju- 
sios, jeigu ne žemės darbai, 
kurie buvo vykdomi praėju
siais metais vienuolyno gat
vėje. Žemėje buvo rastas 
60-70 metų žmogaus skele
tas. Laidojimo būdas nekėlė 
abejonių, kad tai buvo vys
kupo palaikai. Kaukolėje ap
tiktos dvi įvairaus dydžio 
skylutės. Mažesnė jų dešinė
je pusėje yra rombo formos - 
aiškus arbaleto strėlės pėd
sakas. Skylutė kairėje kau
kolės pusėje rodo, kur išėjo 
strėlė.

San Francisco. Daugiau 
kaip 4,000 slaugių 40 ligoni
nių ir klinikų sustreikavo, kai 
apie 8,000 slaugių čia atvyko 
i nacionalinę konvenciją.

Seattle, Wash. 6 guberna
toriai vienbalsiai pareiškė, 
kad Nixonas turi priduoti, 
reikalaujamas juosteles Wa
tergate tyrinėjimui.

Fort Gordon, Ga. Plėšikai 
nužudė tris kareivius. Žvejai 
rado jų lavonus vandenyje. 
Dviem gerklės buvo perplau
tos, vieno galva sudaužyta.

Yale universiteto, New Haven, Conn., tarnautojai paskelbė 
v streiką. Jie demonstruoja prie universiteto pastato.
Streikerius remia Centralinė Darbo Taryba. 43 streikeriai 
areštuoti piketo eilėse.

k ' J

5-tas puslapis

1

:.ž

•7

U
• ‘

I .

Jau vienuolika metų praslinko, kai negailestinga 
mirtis ušgęsino mano mylimo gyvenimo draugo 
gyvybės liepsnelę.

Tu buvai man brangus. Aš tavęs negaliu užmiršti.

SOUTH BOSTON, MASS.

LIŪDNAS IR SKAUDUS PRISIMINIMAS

Motiejus 
[Mikutis] Kazlauskas

KARALINA KAZLAUSKIENĖ

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Cepuliui
Reiškiu giliausią užuojautą jo žmonai Onai, visiems 

artimiesiems ir draugams.

BEATRICE NAVICKAS
Brockton, Mass.

BROOKLYN, N. Y.

MIRUS

Vincui Cepuliui
Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Onai, 

visiems artimiesiems ir draugams.

LEO ir MARGARET JAKŠTAS

WOODHAVEN, N. Y.

Mirus

Petrui Siauriui
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elenai, visiems 

artimiesiems ir draugams.

WALTERIS ir BRONĖ KERŠULIAI
Brooklyn, N. Y.

A. Cernevičienė Mr. & Mrs. Bacevičiai
F. Mažilienė J. A. Babarskai
A. Cibulsky B, N. Skubiiskai
A. Rudaitis J. U. Bernotai
O. Juodzevičienė J. L. Bikulčiai
N. Stringam L. M. Jakščiai
M. Raškauskienė J. J. Lazauskai
A. Vaznienė R. H. Feiferiai
J. Anskis J. K. Ručinskai
M. Karvelis F. V. Budroniai
J. Grybas A. N. Mičiuliai
F. Varaška P. N. Ventai
W. Misiūnas V. V. Bunkai
A. Puodžius K. B. Bready
E. Danilevičienė W. Baltrušaitis
F. Yakštis A. Zaidat
B. Spudienė U. Bagdonienė
O. Čepulienė W. A. Malin
G. Wareson . J. Augutienė
K. Petrikienė J. Siurba
L Mizarienė J. Weiss
E. N. Jeskevičiūtė A. Young
Anne Yakstis
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Netekome laisviečio
Petro Siaurio

Mirė Naštųtė
Kaulinienė

NEIT YORKO 
NA V J IENOS

Sutikome — išlydėjome mielą 
svečią iš Lietuvos

Pramogų Kalendorius

PETRAS SIAURIS 
1896-1974

Praėjusioje “Laisvės” lai
doje tilpo pranešimas, kad 
mirė nuo širdies smūgio ilga
metis "Laisvės” skaitytojas, 
pažangiųjų organizacijų vei
kėjas ir rėmėjas Petras Siau- 
ris, kuris gyveno 84-06 88 
Street, Woodhaven, N. Y.

Velionis buvo pašarvotas 
Shalins šermeninėje, Wood
havene, kur tarp gausių gėlių 
puokščių, Petro giminės, 
draugai ir kaimynai atidavė 
jam paskutinę atsisveikinimo 
pagarbą, kaipo žmogui, kuris 
plačiau žiurėjo į gyvenimą,- 
suprato darbo žmogaus buitį 
ir kovojo už jo geresnę ateitį.

Gedulo vakarą (birželio 5- 
tą dieną) įspūdingai pakalbė
jo apie velionio gyvenimą 
Povilas Venta lietuviškai ir 
Ieva Mizarienė - angliškai. 
Buvo pareikšta daug gražių 
minčių apie velionį ir jo 
veiklą pažangiųjų lietuvių 
tarpe. Petras Siauris nebuvo 
toks žmogus, kad pasitenkin
tų tik savo darbu ir vienodu 
kasdieniniu gyvenimu. Jam 
rūpėjo visuomeniniai reika
lai, nes žinojo, kad tik 
organizuotu būdu galima 
daugiau atsiekti.

Petras Siauris gimė 1896 
metais, sausio 16 dieną, 
Suvalkų Kalvarijos apylinkė
je. Ne vienas gėrėjomės jo 
gražia ir aiškia lietuvių kal
bos tarme. Jaunutėlis būda
mas neteko motinos, o į 
Ameriką atvažiavo 16 metų 
amžiaus, pas sesutę Ona 
Kelsey gyvenančią Bostone, 
Mass., kurie turėjo įvairių 
prekių krautuvę, ir Petras 
pradėjo ten dirbti. Pagyve
nęs ten 8 metus, jis persikėlė 
į Waterbury, Conn., kur 
dirbo vielų išdirbimo fabrike. 
Tenai jis jau įstojo į susiorga
nizavusį pažangiųjų lietuvių 
chorą.

Neilgai gyveno ir Water
bury. 1922 metais jis atvyko į 
New Yorką ir tuojau įstojo į 
Aido Chorą. Chore jis buvo 
labai aktyvus narys. Atsida
vusiai dirbo rengiant koncer
tus arba perstatant operetes, 
kuriose taip pat vaidindavo.

tos lankė pažangiųjų lietuvių 
parengimus.

Noriu pabrėžti vieną trum
pą pasikalbėjimą su Petru 
Siauriu. Šių metų įvykusia
me “Laisvės” dalininkų suva
žiavime, papiačius Petrą atė
jusį vieną, paklausiau kur 
žmona Helena. Jis man pasa
kė, kad jinai serga, ir taip 
paaiškino savo apsilankymą: 
-“Nepraleidau nė vieno 
“Laisvės” suvažiavimo, ne
galiu ir šiais metais praleis
ti”. Deja, tai buvo jo paskuti
nis atsilankymas į “Laisvės” 
suvažiavimą. . .

New Yorke, Petras dirbo 
restoranuose, kepykloje, o 
vėliau, draugai Siauriai įsigi
jo restoraną. Jau 33 metai 
kai gyvena Woodhavene. 
Kaimynai ir net laiškanešys 
žinojo jį kaipo nenuilstamą 
skaitytoją. Kada tik nepraei
si, vasaros metu, pro Siaurių 
namus, visuomet pamatysi 
Petrą sėdint terasoje (porch) 
apsikrovusį įvairiais laikraš
čiais ir knygomis. Jis labai 
mėgo skaityti.

Petras Siauris tapo palai
dotas Cypress Hills kapuose, 
kur ilsisi daugelis lietuvių. 
Prie kapo Ieva Mizarienė 
jautriai pasakė atsisveikini
mo kalbą. Net septyniolikos 
automobilių virtinė vežė ly
dėtojus, kurie buvo pakviesti 
pietauti Vytauto Beleckio 
restorane, Ridgewoode.

Petro Siaurio gyvenimo 
pėdsakai gražūs ir kilnūs. 
Visuomet minėsime su geru 
žodžiu jo šviesų atminimą. 
Reiškiame gilią užuojautą jo 
žmonai Helenai, giminėms ir 
draugams. H. Feiferienė

Birželio 5 d. mirė N. 
Kaulinienė po ilgos ligos. Ji 
iki paskutinių dienų gyveno 
Huntington Station, L. L, 
nors jau šeima buvo pasiruo
šusi apsigyventi pas sūnų 
Zigmą, Whitestone, L. I. Ji 
buvo pašarvota Gleason Fu
neral Home, Whitestone, L. 
L, o palaidota birželio 8 d. 
Mount Olivet kapinėse Mas- 
pethe.

Gaila, kad mažai kas žinojo 
apie mirtį draugės Nastutės, 
kuri tiek daug mūsų judėjime 
dalyvavo gyvendama Central 
Brooklyne, o paskiau Maspe- 
the, tad nedaug kas ir 
dalyvavo šermenyse.

Prie kapo Povilas Venta 
pasakė atsisveikinimo kalbą.

Mūsų visų giliausia užuo
jauta vyrui Jonui Kauliniui, 
kuris irgi nesveikuoju, sūnui 
Zigmui, marčiai Helen ir 
kitiems artimiesiems.

Ieva Mizarienė

ROSENBERGŲ 
MEMORIALIS MITINGAS

Pirmadienį, birželio 17, 8 
vai. vakare, Carnegie Hali 
įvyks Rosenbergų memoria- 
lis mitingas.

Kalbės abu Rosenbergų 
sūnūs ir daug kitų žymių 
veikėjų, kurie dabar reika
lauja federalinės valdžios 
viešai paskelbti dokumentus, 
už ką jie buvo apkaltinti kaip 
svetimos šalies šnipai ir 
sudeginti elektros kėdėje.

Abu sūnūs įsitikinę, kad jų 
tėvai buvo nekalti. Makarti- 
nės reakcijos metu jie buvo 
“sufremuoti” ir nužudyti. Tai 
reakcijos aukos.

WOODHAVEN, N. Y.

MIRUS

Petrui Siauriui
Reiškiame giliausią užuojautą jėfžmonai Elenai, visai 

giminei, artimiesiems ir draugams.
Liūdime kartu su mūsų mieląją kaimyne jai netekus 

brangaus vyro, o mums artimo gero kaimyno.
Ilsėkis ramiai, mielas Petrai.

EMILIJA ir MIKOLAS LIEPAI

Mirė Patricia Coffin, buvusi 
redaktorė žurnalų “Look” ir 
“Life”, parašiusi keletą kny
gų, ypač vaikų auklėjimo 
klausimu, taipgi buvo piešė
ja.

Nors birželio 2 d. oras buvo 
lietingas, puertorikiečiai su
darė didžiulį ir spalvingą 
paradą, dvigubai didesnį, 
negu pereitais metais minint 
metinę Puerto Rico dieną.

23 metų amžiaus A n ne 
Berolzheimer rasta jos pačios 
apartmente pasmaugta.

Per 15 dienų su turistine 
grupe mokslininkų iš Tarybų 
Sąjungos važinėjo po Ameri
ką filosofas, filosofijos moks
lų kandidatas Antanas Gai
dys iš Vilniaus. Grupė atvy- 
vyko į New Yorką ir pernak
voję vieną naktį vyko į 
Washington, D. C., paskiau į 
Los Angeles, į San Francis
co, į pasaulinę parodą Spo
kane, Wash., į Chicago, o 
ketvirtadienį atvyko į New 
Yorką ir sekmadienį išskrido 
namo.

Smagu buvo sutikti mūsų 
šalyje mielą, kuklų moksli
ninką d. Gaidį (mes jau 
buvome susitikę Vilniuje 
man viešint ten praeitais 
metais). Nors A. Gaidys 
amžiumi dar jaunas, 48 metų 
senumo, bet jo nuopelnai 
mokslo srytyje gana įvairūs. 
Jis 1943-1944 metais palaikė 
ryšius su tarybiniais partiza
nais, jis įgyjo elektromonte
rio specialybę, jis Panevėžio 
geležinkelininkų mokyklos 
buvo auklėtojas, dėstytojas, 
direktoriaus padėjėjas. Jis 
dirbo partinį darbą Panevė

žyje, Šiauliuose, Vilniuje. Jis 
baigė Vilniaus Pedagoginio 
instituto istorijos fakultetą, 
nuo 1962 m. Lietuvos Vet. 
akademijos marksizmo-leni
nizmo katedros vedėjas. Jis 
daug parašęs mokslinių 
straipsnių ateizmo, etikos ir 
kitais klausimais.

Gaila, kad ant greitųjų 
nebuvo galima draugą Gaidį 
supažindinti su daugiau mū
sų niujorkiečių, bet jis spėjo 
susitikti Walterį ir Bronę 
Keršulius jų rezidencijoje, 
kur buvo atvykę ir Robertas 
su Elena Feiferiais. Buvome 
užkviesti pas Joną ir Juliją 
Lazauskus ant pietų, kur 
dalyvavo Povilas ir Nelė 
Ventai, Vladas Misiūnas, 
Pranas ir Verutė Budrioniai.

Man ypatingai buvo malo
nu praleisti laiką su moksli
ninku A. Gaidžiu penktadie
nio vakare Manhattane ir 
pavežioti jį po New Yorką ir 
Queensą sekmadienio dieną. 
Tiesa, sustojome ir “Laisvės” 
pastogėje parodyt gerbia
mam docentui mūsų įstaigą.

Ieva Mizarienė

David F. Kamaiko buvo
pagrobęs helikopterį su žmo
nėmis. Reikalavo $2 milijonų

Vėliau buvo priverstas 
policijai pasiduoti. Jam grę- 
sia viso gyvenimo kalėjimas.

Mirė Kitty Gordon 96 metų 
amžiaus. Pradėjo vaidinti 
1911 m. Ji pasižymėjo muzi
kaliuose vaidinimuose su sa
vo švelniu balsu.

□
Olympic lėktuvų kompani

ja, kurią kontroliuoja Aris
totle Onassis, kaltinama rasi
nės ir lytinės diskriminacijos 
palaikymu.

□
Birželio 1 d. amnestijos 

komitetas sušaukė konferen
ciją, kurioje pasisakyta už 
pilną amnestiją visiems Viet
namo karo priešams.

New Yorko apylinkėje pra
gyvenimo kainos tiek pakilo, 
kad darbininkų algos suma
žėję 4.8°/o.

Komunistų veikėjo Arnold 
Johnson pagerbimo parengi
me dalyvavo daugiau kaip 
750 žmonių birželio 1 d. 
Roosevelt viešbutyje.

Majoras Beame mojasi su
mažinti mokykloms fondus ir 
paleisti iš darbo 1,830 moky
tojų. Rep.

Moterų Klubas rengia pikniką
Šio mėnesio 30 dieną (sekmadienį) Moterų klubas rengia 

pikniką Julės ir Jono Lazauskų sode, 114-15 122 Street, 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 1 vai. p. p.

Bus gerų valgių ir gėrimų, kuriuos paruoš Klubo 
darbščiosios narės. Smagu bus praleisti popietę gražiame 
sodelyje.

Prašome nares atsivesti savo artimuosius ir draugus. 
Manoma, kad piknike dalyvaus Klubo narė Mildred 
Stensler, kuri jau bus sugrįžusi iš viešnagės Lietuvoje.

Nuvažiuoti galima su bile kuriuo Lefferts Blvd, autobusu 
ir išlipus ant Linden Blvd, eiti iki 122 gatvės, kur surasite 
Lazauskų rezidenciją.

Lauksime visų atsilankant.
Valdyba

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.

BIRŽELIO 30 D.

Niujorko Lietuvių Moterų 
Klubo piknikas J. J. Lazaus
ku sode, 114-15 - 122 St., So. 
Ozone Park, N. Y. Pradžia 1 
vai.

Liepos 14 d.
Pikniką ir pietus po stogu 

ruošia “Laisvės” direktorių 
taryba Laisvės salėje. Tiki
masi, kad tuo laiku jau bus 
sugrįžęs iš viešnagės Lietu , 
voje redaktorius A. Bimba ir 
sutiks su publika pasidalyti 
savo pirmaisiais įspūdžiais.

Rugpiučio 4 d.
Worcesterieciai rengia pik

niką “Laisvės” naudai - vi
siems gerai žinomoje vietoje 
OLYMPIA PARKE, 
Shrewsbury, Mass.

B. ŠALINAITĖ 
LIGONINĖJE

Visiems mums gerai žino
ma muzikė B. Salinaitė pasi
davė į ligoninę rimtai opera
cijai. Neteko sužinoti, kada 
ji bus operuojama, bet, atro
do, kad tai bus šią savaitę.

Salinaitei galima rašyti bei 
telefonuoti sekamai:

Mrs. L. B. Sukaskas

PO/dcjkst
Mirus mano mylimam vy

rui Vincui Cepuliui, reiškiu 
širdingiausią padėką visiems 
draugams ir pažįstamiems, 
parodžiusiems didelį jautru
mą mano liūdesio valandoje 
ir pagarbą velioniui.

Dėkoju už atsisveikinimo 
kalbas pasakytas šermeninė
je ir kapuose, už perskaity
tus eilėraščius, už pareikštas 
užuojautas žodžiu, laiškais ir 
spaudoje. Dėkoju už gėles, 
kurios puošė mano vyro 
karstą ir Aido Chorui už

padainavimą. Širdingas dė
kui už gražų laidotuvių apra
šymą “Laisvėje”.

Už suteiktą rūpestingą pa
galbą laidotuvių metu, dėko
ju Alekui Mitchell, Helenai 
Feiferienei, Bronei Keršulie- 
nei ir Nellie Ventienei. Dėkui 
graboriui J. Garšvai už malo
nų patarnavimą ir V. Belec- 
kiui už skaniai paruoštus 
pietus.

Reiškiu gilią padėką vi
siem, atsilankiusiem į gedulo 
vakarą šermeninėje ir paly
dėjusius į kapines.

Liūdinti
Ona Čepulienė

Englewood Hospital 
Room C-515 .• 
Englewood, N: J.

Telefonas:
201-568-3400 - Extension 524 

Šia žinią pranešė telefonu 
Bronė Keršulienė.

Ieva Mizarienė

Buvusieji anų laikų aidiečiai 
pasakoja, kad Petras Siauris 
labai vykusiai suvaidino ope
retėje “Grigutis” tėvo vaid
menį. Girdi, jis buvo ideališ
kas tėvas. . . Minėta operetė 
buvo suvaidinta po Walter 
Žuko vadovybe, net keturis 
kartus. Du kartus Brookly
ne, vieną kartą Newarke ir 
viena kartą - Hartford, Conn.

Gražu ir ypatinga yra tai, 
kad draugai Siauriai susipa
žino per dainą. Helena Sirei- 
kiūtė (Siaurienė) gyveno 
Newarke ir dainavo ten 
buvusiam “Sietyno” chore. 
1919 metais atvykus į New 
Yorką, įstojo į Aido Chorą, 
susipažino su Petru Siauriu 
ir apsivedė. Šiemet jiems 
sukako 46 metai vedybinio 
gyvenimo.

Abudu Siauriai ilgai daina
vo Aido Chore. Helena dar 
skambino ant mandalinos 
stygų orkestre “Kankles . 
Abudu nuo jaunų dienų yra 
LDLD ir LDS nariai. Nuola-

WOODHAVEN, N. Y. ■

Mirus I'

Petrui Siauriui I
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Elenai, visiems ■ 

artimiesiems ir draugams. ■

DR. ANTANAS ir MARGARET PETRIKAI I

Parsiduoda Namas
Woodhavene, vakarų daly

je, dviejų šeimų namas, 6 ir 
4 kambarių butai su moder
niom virtuvėm, naujai įreng
tos maudynės, naujas stogas. 
Ant langų “storm and screen 
windows”. Didelis aptvertas 
daržas. “Oil steam” šiluma ir 
daug daugiau pridėčkų. Pui
kiam padėjime. $39,500 kai
na. Skambinkite vakarais 
847-2286.

IŠ LAIŠKŲ
Dear Nellie ir Paul,

Sveikiname iš Vilniaus. 
Tikrai smagu čia - turime 
“good times”. Jau sutikome 
Rimą ir Jurgaitį. Viktoras 
jau du kartu dainavo, susiti
kome su “aidiečiais” ir kom
pozitoriais. Rytoj į Kauną - 
Dainų Šventė.

Mildred ir Viktoras

BROCKTON, MASS.

LLD 6 Kuopa rengia

Pirmą pavasarinį pikniką 
spaudos naudai

I 
įvyks 

sekmadienį, birželio 23 d.

CHAS. USTAPO DARŽE
27 Cleveland Ave., Brockton, Mass.

Bus skanių užkandžių ir vaišiu.

Rengimo Komisija

IŠVYKO ATOSTOGOMS

“Moscow News” korespon
dentas New Yorke Apolina
ras Sinkevičius su žmona 
Zinaida ketvirtadienio rytą 
birželio 6 d. išvyko į Lietuvą 
Tarybiniu laivu “Lermontov” 
apie mėnesiui laiko atostogų.

Mes linkime mūsų mie
liems bičiuliams laimingai 
praleisti atostogas savo gim
tinėje. Ieva Mizarienė

Mirė
Kastantas Skimelis mirė 

gegužės 26 d., palaidotas 
birželio 1 d. Paliko tris 
sūnus, brolį Joną ir seserį 
Emiliją.

K. Skimelis mirdamas tu
rėjo 96 metus amžiaus. Tai 
veikiausia buvo seniausias 
lietuvis Central Brooklyne.

K. Benderis

Greetings!
“Now I believe we are 

going”, I said to Anthony 
after getting settled in a seat 
on Aeroflot. Many of our 
people have been on Aeroflot 
before goint to Lithuania. 
This was our first trip on 
that famous airline which 
opened its service between 
United States and Soviet 
Union about 5 years ago.

Our first stop was in 
London for an hour, then 
Moscow and by Thursday 
evening we landed in Vilnius 
where a big group of friends 
were greeting us with kisses 
and flowers. The weather is 
beautiful.

So far, so good. Drop you a 
line soon again. Use




