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A. ŠILENAS
Europoje lieka dvi fašisti

nės diktatūros: Ispanijoje ir 
Graikijoje. Ypatingai Ispani- 
r»je dabar režimui baugu:

>anijos žmonės čia pat 
išėję matė fašistinės dik- 
ros nuvertimą - Portuga

le. Madrido spauda, aiš-1 
u, bando kuo mažiau rašyti 
ūe įvykius Portugalijoje, 

portugalų ir ispanų kal- 
gan panašios, ir Ispanijos 

nonės lengvai gali klausytis 
uisabono radijo arba net 
stebėti Portugalijos televizi
jos programas.

Galima įsivaizduoti, ką jau
tė tie ispanai, kurie per 
Lisabono televiziją matė di
džiules praeitos Pirmosios 

gūžės demonstracijas!
☆

Anądien teko būti viename 
Amerikos Užkampyje, kuris 

man labai primena Lietuvą: 
buvau Cape Cod pusiasalyje, 
smėlio kopose prie Province
town miestelio.

Baltos smėlio kopos, mėly
nas vandenynas, žemos smė
lynų pušaitės, sausas oras ir 
augmenija - viskas taip pana
šu į Lietuvos Neringą, kad 

j lengvai gali įsivaizduoti esąs 
ten, kur tai prie Juodkrantės 
ar Nimerzatės. . .

☆
Beje, Provincetowno vieti

niame laikraštuke labai daug 
rašoma apie tarybinius žve
jus. Pasirodė, kad čia tas 
plačiai diskusuojama. Mat, 
tarybiniai žvejybos laivai 
randasi, sakoma, tik apie 8 ar 
10 mylių nuo Cape Cod 
kranto, o kai kurios Ameri
kos žvejybos kompanijos rei
kalauja, kad tas būtų už
drausta. Vietiniai žvejai, bet
gi, sako, kad jiems nei šilta 
nei šalta - žuvų yra tiek ir 
tiek visiems.

☆
Italijos klerikalai negali 

atsipeikėti nuo didelio smū
gio, kuris jiems buvo suteik
tas per referendumą: apie 
57% žmonių balsavo už sky
rybas (divorsą). Popiežiui 
ypatingai skaudu, kad pačio
je Romoje net 67% balsavo 
kaip tik priešingai tam, ką 
siūlė bažnyčia.

Anądien popižius laimino 
jaunavedžių grupę ir pasakė 
jiems gailesčio ir skausmo 
pilną ilgą prakalbą. Girdi, 
stebėtina, kad Italijos žmo
nės balsavo taip “neapgalvo
tai” ir “klaidingai”.

* Man atrodo, kad čia reika
las ne tiek divorso, o bendros 
politikos. Vatikanas turbūt 
jaučia, kad referendumo re
zultatai sudavė smūgį ne tik 
šiuo klausimu, bet hierarchi
jai ir krikščionių demokratų 
partijai bendrai.

☆
Čilėje komunistai ir socia

listai darbavosi kartu - ir 
dabar veikia bendrai pogrin
dyje. Portugalijoje socialistai 
ir komunistai labai glaudžiai 
bendradarbiauja. Prancūzi
joje tos dvi partijos turi kaip 
ir bendrą frontą, kartu išdir
bo net bendrą programą.

Ką apie tai sako lietuviš
kieji socialdemokratai iš

L '• r ' I

Milijonai arabu sveikino 
Amerikos žmones Nixonui

lankantis Vid. Rytuose

Senate taikaus sugyvenimo 
priešai sutrukdo su TSRS

prekybos susitarimus
Washingtonas. Prez. Nixo- 

no kelionė Vidurio Rytuose 
galima skaityti visapusiai 
pavykusią. Visur jis buvo 
iškilmingai priimtas.

Egipto gyventojai iškilminė 
giausia jį sveikino. Bendrai 
imant, milijonai arabų, svei
kindami Nixoną, nuoširdžiai 
sveikino Amerikos žmones ir 
parodė norą draugiškai su 
Jungtinėmis Valstijomis su
gyventi.

Nixonas pažadėjo teikti 
ekonominę ir militarinę pa
galbą visoms šalims, kuriose 
jis lankėsi. Egiptui ir Izrae
liui pažadėjo suteikti bran
duolinę technologiją taikin
giems tikslams. Izraeliečiai 
rodo nepasitenkinimą, kam 
Egiptui tiek daug pažadėta 
paramos, nors jis ir ramino, 
kad Izraelis tikrai nebus 
nuskriaustas.

Nixonas aplankė Egiptą, 
Saudi Arabiją, Siriją, Izraelį 
ir Lebanoną. Grįždamas na
mo, Azores saloje susitiko su 
Portugalijos naujuoju prezi
dentu Spinoza.

Diplomatiniai ryšiai, nu
trūkę 1967 m. kare su 
daugeliu arabų šalių, dabar 
atsteigiami.

Dabar laukiama, ką duos 
Genevos konferencija. O tai 
daug priklausys nuo Izraelio. 
Jeigu jis sutiks pasitraukti iš 
užkariautų arabų žemių, tai 
galima tikėtis pastovios tai
kos Vidurio Rytuose.

Washingtonas. Republiko- 
nų senatorių vadas Hugh 
Scott, grįžęs iš Tarybų Są
jungos, turėjęs pasitarimą su 
Brežnevu, dabar tvirtina, 
kad Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų santykiai 
gali dar daugiau pagerėti. *

“Naujienų” ir “Keleivio”? Vi
sai paneigti tuos faktus jie 
negali, bet jie stengiasi kuo 
mažiau apie tai kalbėeti. Jie 
gal tiki, kad tai laikinas 
reiškinys, kad sugrįš laikai, 
kaip po Antro pasaulinio 
karo/kuomet socialistai ra
dosi šaltojo karo anti-komu- 
nistineje stovykloje.

Jų viltis neišsipildys. Pats 
gyvenimas stumia socialistus 
į bendradarbiavimą su komu
nistais. Netoli tas laikas, kai 
menševikiškos liakanėles iš 
“Naujienų”, “Keleivio”, 
“Forvertso” bus pilnai ižo 
liuotos nuo socialistinio ju
dėjimo.

☆
Prezidentas Nixonas išvy

ko į Artimuosius Rytus. Jis 
vyks ir kitur. Aišku, kad jis 
bando savo kelionėmis at
kreipti dėmesį nuo vidujinių 
krašto (ir jo paties) proble
mų.

Man atrodo, kad čia tinka 
senas sakymas: nėra tokio 
blogo, kuriame nebūtų ir 
gero.

Gal ir gerai, kad bandyda
mas atkreipti dėmesį nuo jo 
problemų Nixonas bando ge
rai pasirodyti užsienio politL 
koje. Tas jo, žinoma, neištei-. 
sina, bet visvien turi tam 
tikrą vertę - ypatingai pasau
linei taikai.*

Ruošia nacionalinę 
demonstracija

Raleigh, N. C.’ Nacionalinis 
Susivienijimas kovai su ra
sizmu ir politine priespauda 
ruošią nacionalinę demon-* 
straciją Nepriklausomybės 
Dieną, liepos 4.

Demonstracija reikalaus 
visur sulaikyti, rasizmą ir 
politinę priespaudą, paleisti 
iš kalėjimų visus politinius 
kalinius, negrąžinti mirties 
bausmės įstatymo, kuris bu
vo visoje šalyje Aukščiausio
jo teismo panaikintas.

Automobiliai, traukiniai ir 
autobusai veš demonstrantus 
iš daugelio miestų ir mieste
lių.

Vyskupai smerkia 
neklaužadas

Roma. Apie 300 vyskupų 
Vatikane paskelbė pareiški
mą, kuriame griežtai smer
kia tuos kunigus, vienuolius 
ir kitus dvasiškius, kurie 
nepaklusnūs Vatikanui.

Daugiausia smerkia balsa
vusius katalikus už skyrybų 
(divorsų) įstatymą, kuriam 
griežtai priešinosi popiežius 

■ Paulius. Vyskupai sako, kad 
neklaužadoms negali būt vie
tos katalikų bažnyčioje.

Areštavo buvusį 
prezidentą

Yun Po Sun
Seoul. Pietų Korėje stu

dentų demonstracijos tęsiasi. 
Susikirtimų su policija nuolat 
įvyksta. Daug studentų ir 
kitų kovotojų prieš diktato
rių Pa^ką randasi kalėjimuo
se.

Parko policija buvo suėmu
si ir buvusį Pietų Korėjos 
prezidentą Yun Po Sun. 
Kaltina jį finansine parama 
studentų demonstracijoms.

2,000 amerikiečiu 
padėjo Kubai

New Yorkas. Nuo 1969 
metų daugiau kaip 2,000 
Jungtinių Valstijų piliečių, 
susibūrę į darbo brigadas, 
nuvykę į Kubą prisidėjo prie 
įvairių darbų.

Šiomis dienomis 76 ameri
kiečių brigada grįžo iš Ku
bos, kur jie dirbo prie vieno 
miesto statybos darbų. Kitos 
brigados padeda cukrines 
nendres kirsti ir t. t.

Pagerbtas Antanas Bimba

Pažangiųjų JAV lietuvių visuomenės veikėjui, “Laisvės” 
laikraščio ir “Šviesos” žurnalo redaktoriui Antanui Bimbai 
suteiktas Lietuvos TSR nusipelniusio žurnalisto garbės var
das. Raštą apie šio garbingo vardo suteikimą Antanui Bim
bai iškilmingai įteikė Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Pirmininkas Motiejus Šumauskas.

Įteikiant apdovanojimą, dalyvavo Lietuvos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiumo pirmininko pavaduotojas J. 
Vildžiūnas, Lietuvos KP CK Užsienio ryšių skyriaus 
vedėjas F. Strumilas, skyriaus vedėjo pavaduotojas E. 
Juškys, užsienio reikalų ministro pavaduotojas V. 
Zenkevičius, Kultūrinių ry__šių su užsienio lietuviais
komiteto pirmininkas V. Karvelis, Lietuvos Draugystės ir 
kultūrinių ryšių su užsienio šalimis draugijos pirmininkas 
R. Petrauskas, kiti atsakingi partiniai ir tarybiniai 
darbuotojai, visuomenės veikėjai, žurnalistai, A. Bimbos 
žmona Ilzė, Tarybų Lietuvoje viešintys pažangūs JAV 
lietuviai M. Stenslerienė, V. Bekeris, A. Petriką, V. Raila 
ir jo žmona Marytė.

A. Gulevičiaus nuotr.

11 milijonų keliau
jančių darbininkų

Geneva. Tarptautinės Dar
bo Organizacijos asamblėjoje 
raportuota, kad Europoje 
yra daugiau kaip 11 milijonų 
keliaujančių darbininkų iš 
vienos šalies į kitą tikslu 
užsidirbti pragyvenimą. Lo
tynų Amerikoje taipgi tokių 
darbininkų nemaža.

Jų ekonominė padėtis labai 
sunki. Jie yra beteisiai, vi
sur varžomi, diskriminuoja
mi. Asamblėja svarsto, kaip, 
jų padėtį pagerinti.

Protestuoja kalinių 
kankinimą Graikijoj

Washingtonas. Tarptauti
nė dokų darbininkų unija 
nusitarė protestuoti Graiki
joje politinių kalinių kankini
mą, taipgi reikalauti politi
nius kalinius išlaisvinti.

Unijos protestas pasiųstas 
Valstybės departamentui ir 
AFL-CIO tarptautinių reika
lų departamentui, kad jie tuo 
klausimu pasisakytų.

Ekonominė krizė
Italijoj didėja

Roma. Italijos premjeras 
Rumor ir jo ministrai bandė 
surasti priemones ekonomi
nei krizei pašalinti, spekulia
cijai sulaikyti.

Pinigų vertė nuolat puola 
žemyn, infliacija ir deficitas 
smarkiai didėja. Už dolerį 
dabar gaunama 650 lirų. 
Valdžia ieškojo užsienyje pa
siskolinti bilijono dolerių, bet 
niekur kol kas negauna. 
Valdžia buvo priversta rezig
nuoti.

Slaugės kovoja
. San Francisco. Šioje apy
linkėje streikuoja 4,500 slau
gių. Piketuoja ligonines ir 
klinikas. Tik sunkiai sergan
tiems teikia patarnavimą.

Joelle Fishmann kandidatuo
ja į Kongresą kaip komunis
tė. Ji yra žymi Connecticut 
valstijoje veikėja. Jai reikia 
2,300 piliečių parašų, kad 
būtų įrašyta į rinkimų sąra
šą. Rinkimui parašų vajaus 
jau pradėtas.

Addis Ababa, Etiopija. 
Daugiau kaip 5,000 moterų 
sudarė prie imperatoriaus 
palociaus demonstraciją. 
Reikalauja lygių teisių ir algų 
su vyrais.

Portugalija ir TSRS 
užmezgė ryšius

Lisbonas. Portugalijos de
mokratinė valdžia užmezgė 
diplomatinius ryšius su Tary
bų Sąjunga ir sutiko pasi
keisti ambasadoriais.

Portugalijos diplomatiniai 
ryšiai buvo nutraukti 1917 
revoliucijos metu ir nebuvo 
iki šiol atsteigti.

Viena. Čia atvyko tarybinė 
delegacija tartis su Austrijos 
valdžia ekonominiais ir kul
tūriniais reikalais.

Arabų parama 
afrikiečiams

Mogadišu, Somalija. Afri
kos Vienybė Organizacijos 
valstybių ministrų taryba 
priėmė aliejaus gavybos ara
bų šalių $200 milijonų para
mą neturtingoms Afrikos 
valstybėms, ypač toms, ku
rios daug nukentėjo nuo 
sausros.

Haarlem. Olandijos teis
mas nuteisė du jaunus pales
tiniečius lėktuvo grobikus iki 
5 metų kalėjimo.

Washingtonas. Šaltojo ka
ro šalininkas senatorius Hen
ry Jackson įsikarščiavęs kri- 

. tikavo lėktuvų Boeing kom
panijos susitarimą pastatyti 
lėktuvų fabriką Tarybų Są
jungoje. Jam pasisekė per
tikrinti daugelį senatorių, 
kad lėktuvų fabriko pastaty
mas Tarybų Sąjungoje suda
ro Amerikai “nacionaliniam 
saugumui” pavojų, nes lėktu
vai galį būt panaudoti milita- 
rizmui tvirtinti. Jie taipgi 
nori sulaikyti Tarybų Sąjun
gai pardavimą aukštos tech
nikos mašinerijos.

Tuo pačiu metu Kongresas 
pasisakė prieš mažinimą 
amerikiečių militarinių jėgų 
užsieniuose, už didesnį mili- 
tarinį biudžetą. Kongresas 
užgyrė bilių suteikti Pietų 
Vietnamo diktatoriui Thieu 
daugiau kaip bilijoną dolerių. 
Tai vis karo šalininkų laimė
jimai.

Birželio 12 d. įvykusi mote
rų demonstracija sostinėje 
griežtai pasmerkė taikaus 
sugyvenimo su TSRS prie
šus, šaltojo karo šalininkus. 
Reikalavo žymiai sumažinti 
militarinį biudžetą ir daugiau 

k fondų skirti visuomeniniams 
reikalams.

Maskvoje Brežnevas pa
reiškė, kad Tarybų Sąjunga 
sutinka pasirašyti strategi
nių ginklų limitacijos sutartį 
ir sulaikyti branduolinius iš
bandymus pogrindyje. Brež
nevas tikisi, kad Nixono 
misija Maskvoje gali prisidė
ti prie taikos išlaikymo ir 
taikingo sugyvenimo pasau
lyje.

Kovoja rasizmą
Newark. 78,000 New Jer

sey mokytojų reikalauja val
stijos investigacijos į siautė
jantį “rasinį terorą”, kurio 
pasėkoje du šio miesto juo
dieji mokytojai buvo sumuš
ti.

Mokytojai nurodo, kad šio
je valstijoje proporcionaliai 
mažai juodųjų mokytojų. To
kia padėtis reikalauja pakai
tos, rasizmas turi būt panai
kintas.

Mažėja automobiliu 
importas į Ameriką

Tokijas. Japonijos automo
bilių gamintojai nusiskun
džia, kad šiais metais auto
mobilių eksportas į Jungti
nes Valstijas sumažėjęs apie 
20%

1973 metais į Jungtines 
Valstijas buvo importuota iš 
Japonijos 720,000 automobi
lių, o šiais metais bus įvežta į 
Jungt. Valstijas apie 
575,000.

Požeminis smūgis 
Švedijoje

Stokholmas. Švedijos 
Sundsvalio mieste buvo už
fiksuotas požeminis smūgis. 
Žemės drebėjimas padarė 
miestui' nežymius materiali
nius nuostolius. Gyventojų 
tarpe aukų nėra.

Rodney Arismendi

Urugvajaus Kompartijos pir
masis sekretorius Rodney 
Arismendi kankinamas kalė
jime. Kompartija ir unijos 
paskelbta nelegalėmis, pri
verstos pogrindyje veikti. 
Kompartija reikalauja paleis
ti visus politinius kalinius, 
atsteigti demokratiją šalyje.

Reikia $3 bilijonų 
neturtingom tautom

Washingtonas. Trys eko
nominiai ekspertai apskaičia
vo, kad neturtingoms valsty
bėms būtinai reikia mažiau
sia $3 bilijonų paramos.

Tokių valstybių pasaulyje* 
yra apie 30, kurioms parama 
tuoj reikalinga, nes jose 
milijonai žmonių badauja. 
Turtingosios pramoninės 
valstybės turėtų tokią para
mą joms suteikti, sako eks
pertai.

Tokijas, Japonija. “Tarybų 
Sibiro” parodą aplankė 
650,000 žmonių.

Kambodijos valdžios 
krizė tęsiasi

Phnom Penh. Iš Kambodi
jos valdžios vėl pasitraukė 
keturi ministrai. Viso jau 8 
ministrai rezignavo, kai švie
timo ministras buvo užmuš
tas studentų susikirtime su 
policija. Valdžia uždarė visas 
mokyklas. (

Studentai reikalauja val
džios rezignacijos ir naujos 
valdžios sudarymo, taipgi 
reformų. Valdžios pastangos 
nugalėti liaudies jėgas nie
kais nueina. Partizanai turi 
apgulę sostinę ir dažnai ją 
apšaudo raketomis.

Reikalauja ištirti 
6 žmonių užmušimą

New Yorkas. Nacionalinis. 
Susivienijimas kovai su ra
sizmu ir politine priespauda 
paskelbė kvietimą reikalauti, 
kad šešių meksikikečių kil
mės kovotojų užmušimas 
Boulder, Col., būtų nuodug
niai ištirtas.

Gegužės 27 ir 29 dienomis 
jų automobiliuose buvo įtai
sytos bombos, kurių sprogi
mas juos užmušė. Manoma, 
tai rasistų darbas. Suokalbi-, 
ninkai turi būt surasti ir 
nubausti.
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“Įstatymai ir Tvarka”
Prezidento Nixono administracijos vyriausias obalsis nuo' 

pat pradžios buvo “Law and Order” - “Įstatymai ir tvarka”. 
Pats prezidentas, tuometinis vice-prezidentas Agnew, ge
neralinis prokuroras (teisingumo ministras) Mitchell ir kiti 
aukšti pareigūnai tą obalsį kartojo diena iš dienos. Tuo obal- 
siu jie dangstėsi kovodami prieš kiekvieną reiškinį Ameri
kos gyvenime, kuris nesutapo su jų ultrakonservatyvią, 
pro-korporacine, dešine politika.

Jų akyse prieš “įstatymus ir tvarką” stojo visi, kurie ko
vojo už Vietnamo karo baigimą, už lygias negrų teises, už 
žmoniškesnį medicinos aptarnavimą, už aukštesnes algas, 
už lygias teises moterims, už akademinę laisvę, už švaresnį 
orą ir gamtos apsaugą. . . Ta sąrašą galima tęsti ir tęsti. 
Ypatingai buvęs vice-prezidentas Agnew, turėjęs gan gerą 
oratorišką talentą, nuolat kiršino atsilikusius vidutinių 
sluoksnių amerikiečius prieš kovotojus už taiką, prieš pa
žangius unijistus, prieš kovingus negrus, prieš ilgaplaukius 
jaunuolius, prieš liberaliniai ir pažangiai nusiteikusius inte
lektualus, prieš studentus, prieš žurnalistus ir radijo-televi- 
zijos žmones, kurie nepūtė ton pačion dūdon, kaip būtų no
rėjusi Nixono administraciją.

Agnew, pats Nixonas, jo kabineto nariai ir kiti aukšti pa
reigūnai dėjosi “sunkiai dirbančios, konservatyvės, vidur
kelio Amerikos” gynėjais prieš visus tuos, kurie “negerbia 
įstatymų ir tvarkos”.

Kur jie dabar Agnew išmestas iš valdžios kaip papras
tas sukčius, įstatymu laužėjas, tvarkos ardytojas. Jis net 
negali tęsti savo profesijos kaip advokatas - ant tiek jis su
kompromituotas .

Buvęs generalinis prokuroras Kleindienstas teistas kaip 
įstatymų laužytojas ir nuteistas, nors labai švelnia bausme. 
Nixono artimiausieji administratoriai Haldemanas ir Erlich- 
manas traukiami teisman po kriminaliniais kaltinimais. 
Pats Nixonas - na, jo padėtį mes visi gerai žinome - nėra rei
kalo kartoti.

Ką mes, pažangūs žmonės, žinojome visada, dabar mato 
didi dauguma Amerikos žmonių: tie, kurie dangstėsi patrio
tizmo “įstatymo ir tvarkos” saugotojų skraiste, pasirodė 
esą sukčiai ir konspiratoriai.

Milijonai Badauja
Šiaurės Afrikoje, į pietus nuo didžiosios Saharos dyku

mos tęsiasi platus teritorijos ruožas, žinomas kaip “Sake
lis”. Tas žodis arabų kalboje reiškia “krantas” - kitaip sa
kant, dykumos krantas. Tas ruožas tęsiasi nuo Atlanto van
denyno iki Etiopijos ir jame randasi visa eilė naujų Afrikos 
valstybių: Mauritanija, Malis, Čadas, Aukštoji Volta, dalis 
Nigerio, dalis Sudano, dalis pačios Etiopijos.

Tai pusiau dykuma, didžiulė teritorija, dauguma gyvento
jų iki šiol buvo klajokliai, nomadai. Tik kur ne kur, kaip tai 
prie Nigerio upės pakraščių ir oazėse buvo išsivysčiusi 
žemdirbystė. Klajokliai šiaip tai vertėsi toje pusiau 
dykumoje ganydami dideles galvijų bandas, vyriausiai 
kupranagurius, ožkas, afrikietiškas karves.

Bet gamta dabar tose teritorijose sukėlė tikrą tragediją. 
Jau keleri metai, kaip, sausra ten siaučia, ir šiaip pusiau 
išdžiūvusios ganyklos visai išdžiūvo, smėlis užputę viską - 
kitaip sakant, didžiulė Saharos dykuma žengia į pietus, 
užima vis naujas teritorijas.

Klajokliai - tauregai, negrai, chamitai desperatiškai 
bandė laikytis, bet jų bandos vis mažėja, badas siaučia, ir 
jie desperatiškai bando dasigauti prie oazių, upės krantų.

Jau treti metai, kaip Jungtinių Tautų visokios agentūros 
bando duoti pagalbą tiems nelaimingiems žmonėms. 
Amerikos, Tarybų Sąjungos ir Vakarų Europos siunčiamas 
maistas šiek tiek pagelbėjo. Bet milijonai badauja ir šimtai 
tūkstančių miršta, ypatingai vaikai. Mat, toje pasaulio 
dalyje kelių beveik nėra, transportuoti maistą į pusiau- 
dykumą labai sunku.

Kaltė krinta ir ant vietinių valdžių. Iki keli mėnesiai atgal 
Etiopijos armija, studentai ir šiaip žmonės privertė 
imperatorių pakeisti valdžią, pareigūnai nekreipė dėmesio į 
desperatišką padėtį. Kada iš sausros apimtų pietinių 
provincijų bėgliai pradėjo traukti į šiaurę, policija juos 
sulaikydavo ir varydavo atgal. Pietinės provincijos 
gubernatorius, stambus dvarininkas, neleido Jungtinių 
Tautų agentūroms dalinti maisto badaujantiems, kol jis 
neišpardavė iš savo sandėlių (už labai aukštas kainas) 
maisto rezervus.

Tas gubernatorius dabar turėjo bėgte bėgti iš provinci
jos. Nomadai ir valstiečiai pradeda imti vadeles į savo 
rankas. Bet tai tik menka pradžia. “Tretysis pasaulis” bent 
oficialiai atsikratė baltojo imperializmo, bet tas nereiškia, 
kad skurdas, nelygybė ir priespauda baigti. Afrikos žmonės 
dar turės ilgai ir sunkiai kovoti ne tik prieš svetimą 
imperializmą, bet ir prieš “savo” eksplotatorius.

Sausros tragedija Šiaurės Afrikoje, be abejo, tą procesą 
paskubins.

SENŲJŲ ŽEMYNŲ 
“NUOLAUŽOS”

Kolumbijos universiteto 
mokslinio tyrimo laivo “Vi 
ma” ekspedicija, trukusi pus
trečių metų, prie Norvegijos 
ir Pietų Afrikos krantų sura
do senovinių žemynų “nuo
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laužas”. Buvo tyrinėjama at
sispindinčiomis seisminėmis 
bandomis, kurios “peršvies- 
davo” vandenyno guolį den
giančias uolienas. Minėtie
siems rajonams būdinga kon
tinentinio tipo žemės pluta, 
kuri, matyt, nugrimzdo toli
mose geologinėse epochose.

Kas ką rašo ir sako
KARDINOLAS 
SKRIAUDŽIA LIETUVIUS 
KATALIKUS

Jau senokai lietuviai kata
likai Chicagos kazimierinių 
kapinių sklypų savirtinkai 
veda kovą prieš kardinolo 
Cody kohttdlĮę.senos lietuvių 
•įstaigos, nepažinį teisių bei 
lietuvių tradicijų, lafetuvių

' Š i oiiiii s&iy p ų
savininkai tūrėjo/ susirinki
mą, kuriameįpnęme; skundo 
ir protesto ręžęliū.ciją'. Mini
ma rezoliucija būvo pasiųsta 
kardinolui Cody,. Po rezoliu
cija pasirašė prezidiumo 
pirmininkas Algis Barąkaus- 
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‘ ‘ D r augę” isęžįji ųęi ja. nebuvo 
patąlpįp^, •. . pekatali-
kiškoje ‘ M a t y t,,
“Draugo? redą^Įjpriąi rezo
liuciją cenzūravo, todėl ji 
negavo vietos katalikų spau
doje. Pasirodo, nuskriaus
tųjų katalikų teisių katalikų 
pinigais palaikomas “Drau
gas” visai negina. Jis pilnai 
stovi su kardinolu Cody.

Sklypų savininkai, atrodo, 
veikia bendrai su Bendruo
menės organizacija, kuri taip 
pat užgiria katalikų kovą 
prieš skriaudas, padeda ginti 
jų teises,

Sklypų savįninkų meti
niame susirinkime atžymėta 
“grėsmingą padėtią kapinė
se“ . “ L a į d o j į, ąpk r a u t i 
špečialiais mokėsči^v, kurie 
“sukelia daug daugiau žalos, 
negu baudos“. Kąfdįnolo 
paskirtą administracija neat
sižvelgia “į bendruomenę ir 
sklypų savininkus”, vykina 
savo projektus vienašališkai. 
Administracija sąmoningai 
stengiasi “atplėšti tikinčiųjų 
bendruomenę nuo jos tauti
nės krikščioniškos kultūros ir 
jos sukurtų dvasinių verty
bių”. . ,

Administracija neįsilei
džia bendruomenės ir sklypų 
savininkų reprezentacijos ir 
tuo “sukelia didelio nepasi
tenkinimo tikinčiųjų bend
ruomenėje ir parapijoje”.

ATEITIES BAIMĖ

Suomių rašytojas Martis 
Lar n is pastebi:
“Nuo karo pragaro į taikos 
pragarą” - tokią antraštę aš 
pamačiau viename iš Ameri
kos periferijos ląikrščių.

Autorius, pasirašęs “Viet
namo karo veteranu“, be 
pagražinimų papasakojo apie 
tai, kaip -jis, grįžęs iš karo 
pragaro, savo kailiu pajuto 
nedarbo prakeikimą. Darbo 
paieškos, kurios tęsėsi ne 
vieną mėnesį, buvo bergž
džios. Pinigus, gautus demo
bilizuojantis, jis išleido, šei
ma badauja. “Aš jaučiuosi 
niekam nereikalinga žmoni
jos atlieka”, - rašo jis Oficia
liais duomenimis, JAV praė
jusių metų pabaigoje buvo 
daugiau kaip 600 tūkstančių 
bedarbių veteranų”.
ANGLIJA PRALENKIA 
AMERIKĄ

Chicagos “Vilnis” rašo:
“Neseniai Britanijoje įvyko 

TSRS vyriausybinės delega
cijos viešnagė. Delegacijos 
vadovas K. Kirilinas,, kuris 
yra TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininko pavaduotojas, 
spaudos atstovams pažymė
jo kad delegacijos viešnagės 
metu tiek Britanijos vyriau
sybė, tiek verslininkai domė
josi dviejų šalių bendradar
biavimo plėtimu. Ypač plėti
mu bendradarbiavimo tokio
se srityse, kaip chemijos ir 
naftos perdirbimo pramonė
je, mašinų gamyboje, staklių 
gamyboje, aviacijos ir leng
vojoje pramonėje.

Visa tai reiškia, kad dar- 
biečių vadovaujama Britanija 
pralenkia Vašingtoną bend

radarbiavimo su TSRS srity
je. Amerikoje irgi lankosi 
tarybinės delegacijos ir ne- 
ntažiau domisi bendradarbia
vimu su TSRS amerikiečiai 
verslininkai ir vyriausybė, 
bet reikalas ^sukasi daug 
sūnkiau kaip Britanijai. 
Amerikoje reakcinės jėgos 
daro viską bendradarbiavi
mui su TSRS pastoti kelią. 
Kur jie tokiais ėjimais nuves 
Ameriką, daug komentarų 
nereikia”.
UNIJISTAI UŽ 
AUTONOMIJA

Kanadiškis “Liaudies Bal- 
sas rašo:

“Vancouveryje įvykusioje 
Kanados Darbininkų Kong
reso konvencijoje paaiškėjo, 
kad Kanados unijistams jau 
nusibodo būti amerikinių 
bosų diriguojamais. Išskyrus 
tarptautinių unijų reprezen- 
tatorius, delegatai reikalavo, 
kad visos unijos laikytųsi 
Kongreso reguliacijų. Kana
dos unijos nori turėti laisvę 
rinkti savo viršininkus, nu
statyti savo programas.

Kvebeko atstovai, atsto
vaują Kvebeko Darbo Fede
raciją, išsireikalavo didelę 
autonomiją iš Kanados Dar
bininkų Kongreso”.

LDS NARIAMS 
PATARIMAS

LDS organas “Tiesa” (birž. 
laidoje) rašo:

“Įvairiose kuopose tūli 
LDS nariai dar nėra mokėję 
duoklių už šiuos metus.

Jeigu jūsų duoklės dar 
•nemokėtos už šiuos metus, 
tai prie pirmos progos pasi- 
mokėkite.

Narys, nemokėjęs duoklių 
už tris mėnesius, prieina prie 
susispendavimo. Jei toks na
rys priklauso pašalpos sky
riuje, tai gali prarasti teises 
prie pašalpos.

Patartina pasimokėti duok
les iš anksto už ilgesnį laiką, 
už 6 mėnesius arba net ir už 
12 mėnesių.

Dėkite pastangas dalyvau-

Rokiškėnai pagerbė A. Bimba
Vilniaus (kablegrama). 

“Laisvės” ir “Šviesos” redak
torius Antanas Bimba, vie
šintis Tarybų Lietuvoje su 
žmona Ilze, nuo birželio 10 d. 
turėjo plačią susipažinimo su 
Tarybų Lietuvos naujovėmis 
programą. Svečiai apkeliavo 
didelę Lietuvos dalį, susipa
žindami su kolūkių gyveni
mu, naująja pramone, kultū
ros pasiekimais. Tačiau pa
tys brangiausi susitikimai 
Antano Bimbos laukė gimta
jame Rokiškio rajone.

Rokiškėnai svečiams ne tik 
aprodė tai, ką jie pasiekė 
pastaraisiais metais, bet ir 
surengė Antano Bimbos pa
gerbimą. Pilnutėlė naujos, 
trečiosios vidurinės, mokyk
los salė sveikino įžymųjį 
pažangų JAV veikėją. Tuo 
pačiu Antano Bimbos gimto
jo rajono darbo žmonės dar 
kartą išreiškė gilią pagarbą 
pažangiesiems užsienio lietu
viams. Pagerbė svečius ir 
“Setekšnos” kolūkis, kurio 
teritorijoje yra gimtasis Bim
bos kaimas - Valaikiškis. 
Kolūkiečiai tą dieną šventė 
savo kolūkio įsikūrimo 25 
metų sukaktį ir su didele 
meile pasakojo brangiems 
svečiams apie savo gimtojo 
kaimo pažangą.

Antanas Bimba ir Ilzė 
Bimbienė plačiai susipažino 
su Panevėžio ir Klaipėdos 
naujovėmis, pabuvojo Palan
goje, o po to nuvyko pailsėti į 
Druskininkus. Paskutinę 
viešnagės savaitę draugai 
Bimboj dar turi daug sušiti- 
mų ir apsilankymų. Jie nu
mato paskutinėmis mėnesio 
dienomis, paviešėję dar Tali

ti savo kuopos susirinkimuo
se. Tokiu būdu prisidėsite 
prie savo kuopos veiklos 
pagerinimo.

Nepamirškite pasikalbėti 
su savo draugais bei pažįs
tamais apie LDS: apie įsira
šymą vaikų į LDS ant 20 
metų sutaupų (endowment) 
apdraudos”.

VAIKŲ GYNIMO 
DIENA

Vilniaus “Tiesa” rašo:
“Kiekvienais metais birže

lio 1 d. pažymima Tarptauti
nė vaikų gynimo diena, kuri 
įkurta Tarptautinės demo
kratinės moterų federacijos 
nutarimu 1949 m. Tą dieną 
mobilizuojama pasaulio vi
suomenės nuomonė ginti vai
kus nuo karo pavojaus, ap
saugoti jų sveikatą, įgyven
dinti demokratinį auklėjimą 
ir lavinimą.

Nepaprastai didelį dėmeį 
mažiesiems skiria mūsų šalis 
- Tarybų Sąjunga, kitos 
socialistinės šalys, kuriose 
vaikų auklėjimui, sveikatai, 
geram fiziniam paruošimui 
skiriamos didelės biudžeto 
lėšos. Socialistinės sandrau
gos valstybės aukštai neša 
iškėlusios kovos už taiką 
vėliavą, atkakliai siekia paša
linti temobranduolinio karo 
pavojų visiems laikams.

Tuo tarpu ilgametė impe
rializmo praktika rodo, kad 
karo reikalams kapitalistinės 
valstybės atkakliai nenori 
mažinti išlaidų, dažnai siauri
na lėšas, skirtas socialiniam 
darbo žmonių gyvenimui ge
rinti, mokyklų, gyvenamųjų 
namų statybai. Neseniai pa
skelbtas Anglijos visuomeni
nės organizacijos “Selter” 
pranešimas, kuriame sako
ma, kad reikės 200 metų 
likviduoti lūšnas Didžiojoje 
Britanijoje, jeigu»gy venamų- 
jų namų statyba vyks tokiais 
tempais, kaip dabar. 0 juk 
šiose lūšnose gyvena gausios 
darbininkų šeimos.

Ypač sunki vaikų padėtis 
Lotynų Amerikoje, kur dėl 
skurdo nepaprastai didelis jų 
mirtingumas”.

ne ir Maskvoje, grįžti į 
namus.

Jau baigė labai plačią vieš
nagės Lietuvoje programą 
Mildred Stensler ir Viktoras 
Bekeris, kurie taip pat viešė
jo Kultūrinių Ryšiu su užsie
nio lietuviais komiteto kvieti
mu.

Komitetas padeda susipa
žinti su Tarybų Lietuva visai 
eilei pažangių lietuvių - Mari
jai ir Vladui Railoms, Artū
rui Petrikai, Verai ir Valiui 
Bunkams ir kitiems.

V. Petkevičienė

Pernai Lietuvos paukšty
nai patiekė respublikos 
gyventojams daugiau kaip 
349 milijonus kiaušinių ir 
17,5 tūkstančio tonų paukš
tienos.

Šiomis dienomis pradėjo 
veikti Kaišiadorių paukštyno 
antroji eilė, kur per metus 
bus surenkama 50 milijonų 
kiaušinių.

NUOTRAUKOJE: inkuba
cijos cecho operatorės (iš 
kairės) G. Bartninkienė ir 
R. Statkienė tikrina pirmąją 
produkciją.

G. SVITOJAUS nuotrauka

IMPERIALIZMO GEDA
GENRIKAS ZIMANAS 

Buvęs LKP Pietų srities pagrindinio 
komiteto pirmasis sekretorius

(Pabaiga)
Hitlerininkai Lietuvoje su

degino daug kaimų ir išžudė 
daugybę taikių gyventojų, 
bet Pirčiupiu tragedija ypa
tingai sukrėtė kraštą, nes 
Pirčiupiu žudynės buvo su
rengtos tada, kai karas jau 
buvo iš esmės pralaimėtas, 
kai kiekvienam buvo aišku, 
kad hitlerininkams teks iš 
Lietuvos išeiti, kaip jie jau 
sprunka iš Baltarusijos.

Nacionalistai bandė paaiš
kinti šį faktą, kaltindami 
pačius pirčiupiečius. Jie, gir
di, padėjo partizanams, štai 
ir nukentėjo. Tokios versijos 
jie laikosi už vandenyno ir 
šiandien. Si versija išduoda 
juos pačius. Tai vergo ir 
išdaviko požiūris. “Bučiuok 
ranką valdovui, naikinan
čiam tavo tautą, šiaip jis tave 
nužudys ir bus teisus. Jeigu 
tu jam priešinaisi, jis teisin
gai pasielgė, tave nubausda
mas”. Taip jie elgėsi patys, 
taip įvertino ir Pirčiupiu 
tragediją.

Taip, pirčiupiečiai kovojo, 
bet jie gynė gimtąją žemę 
nuo užgrbbikų. Jų kova buvo 
teisinga. 0 kariuomenės puo
limas prieš taikius gyvento
jus, beginklių moterų, vaikų 
ir senelių žudymas visada 
buvo ir bus žvėriškas nusi
kaltimas prieš žmoniją, gėda 
kiekvienai kariuomenei.

Teorijos “nėra dūmų be 
ugnies” mėgėjai paleido gan
dą, kad baudžiamoji akcija 
Pirčiupiuose buvo atsakoma
sis aktas už partizanų apšau
dytą hitlerininkų mašiną. 
Betgi Rūdninkų girios parti
zanai beveik kas naktį apšau
dydavo plentu važiuojančias 
mašinas, vertė nuo bėgių 
traukinius. Kodėl būtent ši 
legendinė mašina buvo svar
besnė už ištisus ešelonus?

Buržuaziniai nacionalistai, 
pabėgę į užsienį, už hitleri
ninkų žvėriškumą Pirčiu
piuose kaltina. . . Lietuvos 
partizanus, kurie, girdi, iš
provokavę šį nusikaltimą. 
Mes jau kalbėjome, jog tai 
išdavikų šneka. Bet išdavikai 
dar ir begėdiškai meluoja. 
Pirčiupiuose stovėjo nedide
lis hitlerininkų dalinys. Jam 
buvo pavestos nereikšmin
gos ryšių funkcijos. Partiza
nai jį lengvai galėjo sunaikin
ti, bet to nedarė, nes žinojo, 
jog už tai Geringo įsakymu 
gali nukentėti pirčiupiečiai. 
Hitlerio kareivius - buvo tai 
pagyvenę žmonės - partiza
nai perspėjo, kad jie neliestų 
gyventojų, neskriaustų žmo
nių, jų neskustu. Nors ir 
labai neaiškia forma, bet jie 
vis tik žodžiu pasakė priimą 
mūsų sąlygas, nenorėdami 
tačiau įsipareigoti raštu. Žo
dį jie tesėjo. Mes turime 
pagrindo manyti, jog jie 
patys sunaikino provokato
rių, šnipinėjusį tarp pirčiu- 
piečių.

Tačiau ir jie netrukus iš 
Pirčiupiu buvo iškelti.

Paskutiniu metu naciona
listai stengiasi išplatinti dar 
vieną versiją, kurią man teko 
perskaityti nešvarioj kny
giūkštėj, išdavikų padiktuo- 
toj vienos Pietų Amerikos 
valstybės leidėjams. Ten 
tvirtinama, kad “Pirčiupiuo
se buvo panaudotas tarybinio 
žvalgo Zimano metodas: prie 
kaimo partizanai padėjo du 
nužudytus vokiečių karei
vius, norėdami įbauginti. . . 
pirčiupiečius ir priversti juos 
partizanauti, nes buvo aišku, 
kad pagal Geringo įsakymą 
jiems gresia susidorojimas”. 
Skaitytojas jau žino, kiek 
tiesos šiame nesąžiningame 
mele. Išdavikai ir bailiai 
matuoja kitus savo masteliu. 
Tai savaime aišku, tačiau 
pirčiupiečiai pas partizanus 

ėjo patys, nuo pirmųjų karo 
dienų, jų nereikėjo nei baidy
ti, nei provokuoti.

Antra vertus, kaip minė
jau, manęs Rūdninkuose jau 
nebuvo nuo balandžio pabai
gos.

Pirčiupiu sunaikinimo ne
paaiškinsi bendrais žmogiš
kais motyvais. Hitlerininkai 
pradėjo karą rytuose, nes 
jiems “reikėjo erdvės”. Jie 
atvirai skelbė tai dar gerokai 
prieš karą. Štai kodėl jie 
išžudė šimtus tūkstančių 
žmonių Paneriuose prie Vil
niaus, IX forte prie Kauno, 
Osvencime ir Maidaneke.Pir- 
čiupiai - hitlerinio genocido, 
keršto aktas, savo artėjantį 
pralaimėjimą matančių hitle
rininkų neapykantos aktas; 
tai gyventojų įbauginimo ak
tas, hitlerinių budelių pa
stangos įsiteikti vyresnybei, 
nedrįstant stoti į atvirą kova 
prieš partizanus. Visi ne 
žmoniški hitlerinė politiko^ 
okupuotose teritorijose bru 
žai, lyg fokuse susikerta 
Pirčiupiu kaimo tragedijoje.

Netoli plento, kur ve 
atstatyti Pirčiupiai, stov 
Motinos monumentas. U. 
šitą kūrinį skulptoriui Gedi
minui Jokūboniui 1963 me 
tais buvo paskirta Lenin 
premija. Motina, moterie 
sukurianti didžiausią gamtov 
stebuklą, kuris ilgą laiką 
buvo priskiriamas tik dievui - 
sukurianti gyvybę, motina, 
didinga ir rūsti, stovi su 
sustingusiu jos vaikų žudikų 
prakeiksmu lūpose. Pirčiu
piai - ne tik sielvarto vieta. 
Šitas senas Lietuvos kaimas - 
kovos ir didvyriškumo vieta;' 
jo šventa žemė aplieta kovo
tojų krauju, pralietu už savo 
tėvynės laisvę, garbę ir 
nepriklausomybę, už šviesius 
komunizmo idealus.

Narsūs kariai, stiprios dva
sios žmonės miršta tik fiziš
kai. Jų atminimas gyvena 
amžinai, įkvepia žmones, su
teikia jų gyvenimui tikslą ir 
prasmę.

Pirčiupiai ragina tęsti žygį, 
vardan kurio paguldė galvas 
jo kovotojai. Už jūrų marių 
dar galingi tie, kurie degino 
Pirčiupius. Jie gauna dideles 
pensijas, juos liaupsina, kaip 
šaunius, narsius karius, vadi
na nacionaliniais didvyriais, 
jų pavyzdžiu auklėja jauni
mą.

0 kuo nuo Pirčiupiu bude
lių skiriasi tie, kurie sudegi
no Songmį, nužudė vieną 
didžiausių amerikiečių liau
dies sūnų Martyną Liuterį 
Kingą, kurie metų metais 
naikino Vietnamo, Laoso ir 
Kambodžos gyventojus, ku
rie, vaikydamiesi pelno, pre
kiauja tautų pražūtimi, gau
na pasakiškus pelnus iš pre
kybos ginklais ir jų gamybos; 
kuo skiriasi jie, visokiausio 
plauko militaristai ir impe
rialistai?

Hitlerininkai norėjo nu
trinti Pirčiupius nuo žemės 
paviršiaus. Jie įamžino juos. 
Pirčiupiai yra paminklas ko
votojams už laisvę, pasmer
kimas ir prakeikimas genoci
do kūrėjams - imperialis
tams. Šis paminklas įamžina 
visus, kurie žuvo nuo hitle
rininkų rankos - Paneriuose 
ir Kauno fortuose, kurie 
miega amžinu miegu prie 
kiekvieno Lietuvos miesto ar 
miestelio. Jis - prakeikimas 
imperialistiniams budeliams. 
Toks istorijos nuosprendis.

Prancūzas laiškininkas 
Danielis Tesjė jau ketveri 
metai ne įteiki niekam nS 
vieno laiško. Tinginio rū
syje rasta 20 tūkstančių 
laiškiu kurių svoris - 415 kg.

>•
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JUSTAS PALECKIS

Janis Sudrabkalnis - tautos 
likimo dainius

Sukilo Argentinos indėnų 
gentis - Matacos

Latvijos TSR Liaudies 
poetas Janis Sudrabkalnis 
plačiai žinomas ne tik gimto
joje Latvijoje, bet ir toli už 
jos ribų. Daugiau 60 metų 
skamba jo lyra. Kaip didysis 
latvių poetas Rainis, ir J. 
Sudrabkalnis buvo jautrus 
savo tautos likimo dainius. 
Dar vaiko širdin patekusios 
1905-1907 metų revoliucijos 
liepsnų kibirkštys neišblėso 
didžiųjų permainų audrose. 
Ne pripuolamai jis 1917 
metais dirba “Brivais Strel- 
nieks” )”Laisvasis Šaulys”) 
redakcijoje, o 1919 metais jį 
matome tarp aisringiausių 
Tarybų Latvijos poetų.

Buržuazinės santvarkos 
metais J. Sudrabkalnis, pa
siėmęs Olivereto slapyvardį, 
rašo eilę knygų, kuriose 
jumoristo ir satyriko plunks
na iškelia savanaudiškumo ir 
puvimo atmosferą. Pavyz
džiui, vienoje miniatiūroje jie 
rašo: “Garbingas Latvijos 
pilietis buvo Peters Piefen- 
dietis, pagal namų knygą 
komersantas, pagal verslą - 
spekuliantas”. Su entuziaz
mu poetas sveikina 1940 
metų įvykius, tarybinės 
santvarkos atkūrimą. Didelis 
ir vaisingas jo darbas Didžio
jo Tėvynės Karo metu: rinki
niai “Vieversiai šaukia į 
kovą”, “Keleivio duona”, 
“Brolių šeimoje” lydėjo lat
vių šaulius į kautynes. Poka
rio metais poetas pasireiškia 
kaipo kūrybingas kovotojas 
už darbo žmonijos idealus, 
taiką ir komunizmą.

J. Sudrabkalnis ne tik 
eilėraštininkas, bet jis daug 
rašė proza. Jo prozos kūrinių 
tarpe apsakymas iš Pary
žiaus Komunos laikų “Gene
rolo Dombrovskio mirtis”, 
daug publicistikos, recenzijų 
bei muzikos ir teatro kritikos 
rašinių.

Janio Sudrabkalnio 80- 
mečio sukaktuvės pavirto 
visos tautos švente. Ji nesu
tilpo vienos salės ar vieno 
miesto ribose, bet įgijo res
publikinę, net tarprespubli
kinę reikšmę. Drauge su 
kitais svečiais iš įvairių tary
binių respublikų man teko 

• garbė atstovauti Lietuvos 
tarybinių rašytojų sąjungai, 
tad galiu papasakoti kaip tos 
šventės dalyvis.

Keletas autobusų ir virtinė 
mašinų su šventės svečiais ir 
pačiu jubiliatu važiavo iš 
Rygos į Jaunpiebalgą. Čia 
pirmosios iškilmės įvyko se
nojoje mokykloje, kurioje 
įrengtas J. Sudrabkalnio ir 

' įžymiojo kompozitoriaus 
Emilio Daržinio muziejus, 
nes abudu tie latvių meno 
darbuotojai joje pradėjo 
mokslo kelius. Prie šio mu
ziejaus durų susirinkusiai 
didelei miniai rašytojas V. 
Kalpinš pasakojo apie jubilia
to gyvenimą ir darbus, pas
kui sveikino respublikų at
stovai, o taip pat daugelis 
vietos organizacijų, mokyk
lų, kultūros įstaigų, kolūkių 
atstovų, įteikusių įvairių do
vanų ir daug gėlių.

Tą pačią dieną J. Sudrab
kalnį pagerbė Cesų miestas, 
kuriame jis jaunystėje gyve
no ir dirbo. Erdvioje kultū
ros namų salėje skambėjo 
nuoširdūs ir kūrybingi įvai
rių organizacijų ir mokyklų 
atstovų bei broliškų respubli
kų rašytojų sveikinimai, o 
protarpiais dainavo net trys 
chorai.

Čentrinės iškilmės įvyko 
Rygoje, Valstybinės Filhar
monijos salėje. Ištisas tris 
valandas užtrukusios čia iš
kilmės prasidėjo Latvijos KP 
CK, Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo ir Ministrų Tary
bos sveikinimu. Nuo respub

likų rašytojinių organizacijų 
pirmuoju kalbėjo TSRS Ra
šytojų sąjungos valdybos 
sekretorius, žinomasis rusų 
poetas Aleksiejus Surkovas. 
Jis sveikino visos tarybinės 
daugiatautės rašytojų šeimos 
vardu, pabrėždamas, kad 
Latvijos liaudies poetas yra 
ir visos plačiosios Tarybinės 
Tėvynės poetu. Jo eilėraš
čiai, išversti į rusų ir kitų 
broliškų tautų kalbas, žinomi 
ir skaitomi visuose Tarybų 
Sąjungos kampeliuose. To
liau A. Surkovas, kreipda
masi į jubiliatą, tarė:

— Nuo pirmųjų Tarybų 
Latvijos dienų jūs apdainuo
jate išvaduotąją Tėvynę, sa
vo kūriniuose šlovinate jos 
statytojus. Didžiojo Tėvynės 
Karo metu jūsų nuoširdūs ir 
tvirtadvasiai eilėraščiai pa
dėjo mūsų kariams ištverti 
sunkiausiose kovose prieš 
hitlerinius grobikus ir nuga
lėti priešą.

Kilnų Liaudies poeto vardą 
jums suteikė Tėvynė. Vakar 
mes drauge su jumis buvome 
ten, kur jūs žengėte pirmuo
sius žingsnius į gyvenimą, 
visą dieną skambėjo vaikučių 
balsai, kurie sveikino jus iš 
mūsų bendros ateities. Ir 
kažkaip ypatingai giliai paju
tome, ką reiškia būti liaudies 
poetu. Tokia meilė, tokia 
padėka, tokie giminingumo ir 
artimumo su savo nuosta
biuoju poetu jausmai galimi 
tiktai tada, kai jis visą amžių 
buvo ištikimas tautos didžią
ja! istorinei tiesai.

Jūs priėmėte iš Janio Rai
nio didelės latvių poezijos 
vėliavą. Per XX amžiaus 
dešimtmečius jūs nešėte ir 
nešate dabar jūsų gimtosios 
ir mūsų bendrosios daugia
tautės literatūros vėliavą.

Po A. Surkovo kalbėjau 
Lietuvos rašytojų vardu. 
Sveikinau J. Sudrabkalnį 
kaip poetą, kurs daug galvo
jęs, daug ieškojęs, bet nepa
klydęs ir likęs ištikimas savo 
tautai, savo darbo liaudžiai, 
sveikinau jį kaipo vertą savo 
dainingos tautos, sveikinau 
latvių tautą, kuri verta savo 
didžiųjų poetų.

Nuoširdžiai sveikino ir toli
mesnės vaisingos kūrybos 
linkėjo Leningrado poetas A. 
Cepurovas, Estijos literatas 
profesorius K. Abenas, Bal
tarusijos rašytojas A. Ver- 
tinskis, moldavų poetas V. 
Teleuke. Paskui su jausmin
gais sveikinimo žodžiais, mu
zikos kūriniais, eilėraščiais 
dainomis sveikino ilga eilė 
atstovų nuo įvairių organiza
cijų, mokslo įstaigų, teatrų 
kolektyvų, rajonų, kolūkių.

Į sveikinimus atsakė J. 
Sudrabkalnas, iš visos šir
dies padėkojęs visiems svei
kintojams, pažadėdamas 
skirti ir toliau visas jėgas 
darbui ir kūrybai, raginda
mas ir visus savo darbais 
kelti socialistinės Tėvynės 
gerovę ir stiprybę.

Paskui Latvijos TSR Aukš
čiausiosios Tarybos Prezidiu
me J. Sudrabkalnui buvo 
įteiktas jam skirtasis apdo
vanojimas - Lenino ordinas ir 
Socialistinio Darbo Didvyrio 
aukso žvaigždė.

Lietuvos tarybinių rašyto
jų sąjungos adrese, kurį 
įteikiau sveikindamas, buvo 
pažymėti J. Budrabkalno ry
šiai su Lietuva. Jis dar 1915 
metais parašė sonetą “Lietu
va” ir ne kartą savo raštuose 
minėjęs Lietuvą, vertęs iš 
lietuvių literatūros, nuolat 
palaikė pažintį su eile Lietu
vos rašytojų. Tad sveikina
me mielą Jubiliatą kaipo 
nuoširdų mūsų draugą.

Poezijos pavasario-74 laureatas Albinas Žukauskas, apvai
nikuotas ąžuolų vainiku kauniečių šventėje.

M. Ogajaus nuotr.

TARYBŲ LIETUVOJE
TURTINGA

LENKŲ PARODA
VILNIUS. Daugiau kaip 

du tūkstančiai eksponatų pa
teikta parodoje “Pagaminta 
Lenkijoje”, kuri atidaryta 
Vilniaus sporto rūmuose.

Dešimt Lenkijos Liaudies 
Respublikos užsienio preky
bos susivienijimų pateikė ra
diotechnikos, televizijos, te
lefono aparatūra, informaci
jos dauginimo priemones, 
lakus ir dažus, farmacijos 
preparatus, kosmetikų, bal
dus, šviestuvus, drabužius, 
avalynę, tekstilę, trikotažą, 
namų apyvokos, sporto, tu
rizmo reikmenis. Įrengta 
taip pat knygų ir periodikos 
ekspozicija.

Vilniškė paroda - pirmoji iš 
ciklo, kuris mūsų ir kitose 
šalyse rengiamas Lenkijos 
Liaudies Respublikos 30- 
mečiui pažymėti. Kartu tai - 
didžiausia iš visų šios šalies 
rengtų parodų mūsų respub
likoje.

Parodos atidarymo išvaka
rėse įvykusioje spaudos kon
ferencijoje Lietuvos TSR 
Prekybos ir pramonės rūmų 
prezidiumo pirmininko pava
duotojas A. Grobovas prista
tė svečius, - Įgaliotąjį minist
rą, LLR pasiuntinybės Tary
bų Sąjungoje patarėją preky
bos klausimais R. Šimanskį, 
LLR pasiuntinybės prekybos 
atašė K. Mielių, parodos 
direktorių V. Voiciechovskį, 
spaudos šefą J. Turoneką, 
TSRS Prekybos ir pramonės 
rūmų valdybos viršininko 
pavaduotoją E. Jakovlevą.

RUOŠIAMASI DAINŲ 
ŠVENTEI

TRAKAI. Du tūkstančiai 
saviveiklininkų Trakų rajone 
mokosi respublikinės Dainų 
šventės repertuaro. Kultū
ros skyriaus vedėjas,' res
publikos nusipelnęs kultūros 
darbuotojas J. Pulauskas sa
ko, kad dėl teisės vykti į 
Vilnių kovoja 81 kolektyvas.

Atsakingiausias jėgų pa
tikrinimas bus šiemetinė ra
jono dainų šventė, skirta 
gimtojo krašto išvadavimo iš 
hitlerinių okupantų 30- 
mečiui. Rajono dainų šventė
je žada dalyvauti Baltarusi
jos TSR Lydos, Estijos TSR 
Viru, taip pat Varėnos, Jona
vos ir Utenos savivęiklinin- 
kai. O į 1975 metų Trakų 
Draugystės šventę kviečiami 
penkiolikos rajonų meno sa
viveiklos kolektyvai.

priemonių.
agrikultūros

Japonijos sostinėje Tokijo daugiau kaip 250,000 darbininkų 
demonstravo prieš infliaciją ir aukštas kainas. Protestą pri
davė Tanakos valdžiai.

MENO SAVIVEIKLA 
IR PROFSĄJUNGOS

VILNIUS. Tarybų Lietu
vos profsąjunginiuose kultū
ros namuose, darbininkų klu
buose susibūrę 500 šokėjų 
kolektyvų, jų tarpe - 11 
pavyzdinių, 300 chorų. Apie 
tai buvo papasakota Respub
likinių profsąjungų meno sa
viveiklos namų ir Lietuvos 
TSR Žurnalistų sąjungos val
dybos iniciatyva Vilniuje su
ruoštoje spaudos konferenci
joje.

NUO RECEPTŲ IKI 
VAISTINĖS APARATŲ 
KAUNAS. Kam teko lan

kytis Kauno medicinos insti
tuto centriniuose rūmuose, 
tas tikriausiai farmacijos fa
kulteto patalpose pastebėjo 
užrašą “Museum”. Čia iš 
įvairių kabinetų ir laboratori
jų perkelti farmacijos muzie
jiniai eksponatai.

Farmacijos fakulteto vy
resniojo dėstytojo A. Kaika- 
rio pastangomis iš vaistinių 
surinkta daugiau kaip tūk
stantis įdomių retenybių.

Muziejuje galima pamatyti 
senovinių grū^ųvių ir kitų 
inventoriaus, farmacinės li
teratūros, žymiausių respub
likos farmacijos mokslininkų 
nuotraukų, įvairių dokumen
tų, senų receptų, buteliukų ir 
dėžučių, knygų, aparatų.

Tai ne vienintelis mūsų 
respublikoje muziejus, kur 
galima susipažinti su farma
cijos raida. Nemažai ekspo
natų sukaupta Vyriausiosios 
farmacijos valdybos Šiaulių 
tarprajoninės kontoros mu
ziejiniame kampelyje. Daug 
jų išsaugota 1960 metais 
įsteigtoje Viekšnių vaistinėje 
muziejuje Akmenės rajone.

LIAUDIES
TAPYTOJO PARODA

KLAIPĖDA. Paveikslų 
galerijoje atidaryta persona
linė Petro Petravičiaus tapy
bos darbų paroda. Būdamas 
iš profesijos inžinierius eko
nomistas, nuo Liaudies meno 
draugijos susikūrįmo uosta
miestyje P. Petravičius akty
viai dalyvauja kūrybinėje 
veikloje, jau šešeri metai 
vadovauja tapytojų sekcijai. 
Autorius ekspoziciją sudarė 
iš kelių dešimčių įvairios 
tematikos darbų. Juose atsi
spindi pamėgti pajūrio gyve
nimo motyvai: peizažai, žve
jų darbo vaizdai, gimtojo 
uostamiesčio kampeliai, įdo
mių žmonių portretai.

iš

n imu.

Argentina yra viena 
aukščiau prasisieku

sių valstybių Pietų Ame
rikoje, kur po I-ojo pa
saulinio karo imigravo 
daug europiečių, (ypa
tingai ispanai ir italai) 
jų tarpe taip pat daug ir 
lietuvių. Nelengva buvo 
imigranto gyvenimo pra
džia, tačiau savo sunkiu 
darbu, per metų metus, 
kai kurie prasimušė į 
geresnį ekonominį gyve-

Prasimušė gal ir 
dėl to, kad jie buvo bal
tosios rasės, lengviau 
buvo jiems gauti darbas 
todėl, kad nebuvo dis
kriminuojami.

Kitaip, yra su ten gy
venančiais indėnais, ku
rie yra pirmieji tos ša
lies gyventojai - daug 
anksčiau atkeliavę už 
baltuosius, taip kaip 
Šiaurės Amerikoje. Nuo 
senai Argentinoje gyvena 
indėnų gentys Matacos, 
Tobas, Collas ir rasių 
mišinys - mestizos. 
Vėliau, kuomet sustojo 
imigracija iš Europos, 
apie 1950 metais, daug 
indėnų atkeliavo iš var
gingesnių 
kaimyninių
ieškoti geresnio duonos 
kąsnio, kaip antai: iš 
Čilės atkeliavo Mepu- 
chas, iš Paragvajaus 
Guarani ir iš Bolivijos 
Aymaras ir Quechuas 
gentys. Tačiau geresnio 

. gyvenimo jie ir Argenti
noje nesurado.

Indėnas, tamsesnės 
odos žmogus, ten laiko
mas kaip antraeilis pi
lietis. Už menką atlygi
nimą atlieka sunkiuosius 
laukų darbus. Jie gyve
na didžiausiame skurde. 
Keliaujant per laukus, 
matoma pakelėse nusil
pusius iš bado gulinčius 
indėnus, o jų sergantieji 
vaikai miršta lūšno
se. . .

Oficialūs organai 
pritaikę indėnams ’’glo
bojimo” įstatymus, būk 
tai juos įstatymai ’’pro
teguoja”, teigdami, kad 
tai civilizacija, bet tuo 
pačiu įstatymu užgniau
žia’ indėno savygarbą - 
tapatybę. Indėnas ne
gauna geresnio darbo su 
žmonišku atlyginimu.

El Chaco provincijo
je, kur mataco indėnai 
dirba vatos plantacijose 
ir perka maisto produk
tus aukštomis kainomis 
žemvaldžių krautuvėse, 
niekaip negalėjo pragy
venti., Bet štai atsirado 
moteris, kuri susirūpino 
indėnų padėtimi ir sukė
lė audrą.

Vienuolė Guillermina 
; Hagen, 35 metų amžiaus, 

pamatė, kad indėnų liki
mas darosi vis baises- 

• nis, kad indėnas neturi 
‘ duonos kąsnio, - ėmėsi 
j drastiškų 
’ Būdama
i eksperte, ji suorganiza

vo matacos ir po savo 
vadovybe atidarė indėnų 
vartotojų kooperatyvą. 
Nuskambėjo žinia per 
visą Argentiną. Pradžia 

.buvo sunki, bet indėnai

iš kitų provincijų siuntė 
kick galėjo finansinę pa
ramų, kad vietiniai nu
sipirktų miltų duonai. 
Ir taip tapo išgelbėti nuo 
bado mirštantieji tos 
provincijos indėnai. 
Tokiu būdu susitvėrė 
pirmasis indėnų vartoto
jų kooperatyvas su Guil- 
lor m i n a pr ie šakyj e 0

T o k i a s av ar an k i ška 
ekonominė indėnų tvarka 
nepatiko stambiems 
žemvaldžiams, kurio 
samdė pigiai indėnus sa
viems darbams. O koo
peratyvas pradėjo vysty
tis ir didėti, kas sudarė 
didelį smūgį darbda
viams, matant indėnus 
vairuojant sunkvežimius 
su ūkio produktais į pre
kybinius punktus.

Tačiau visa tai ne
lengvai užsibaigė. Indė
nai susilaukė priešingu
mų, persekiojimų ir pa
galiau 14 indėnų su Guil- 
lermina priešakyje pate
ko į kalėjimų. Bet EI 
Chaco provincijos indė
nai jau netylėjo. Netekę 
kantrybės, minia indėnų 
tyliai numarširavo j mi-

Argentinos
valstybių

BUENOS AIRES, ARGENTINA

Paminėta “Vagos” sukaktis

į * '***'j&
*

Indėnų gyventojų kaimas

Nepaisant blogo oro - iš 
ryto iki pusiaudienio lijo 
lietus, tačiau nemažas būrys 
“Vagos” laikraščio skaitytojų 
bei bičiulių, susirinko į rate
lio “Lietuva” patalpas, pažy
mėti pažangaus lietuvių laik
raščio Argentinoje įkūrimo 
13-ųjų metinių.

Iškilmingą susirinkimą 
įžanginiu žodžiu atidarė ne
pailstamas Argentinos lietu
vių pažangios visuomenės 
veikėjas, T. Adamonis. — 
Šiandien mes čia susirinkome 
į dvigubą šventę - pasakė jis. 
Mes minime “Vagos” sukaktį 
ir mūsų antrosios tėvynės 
Argentinos nacionalinę šven
tę Revoliucion de Mayo meti
nes. Po T. Adamonio kalbos 
buvo grojamas Argentinos 
nacionalinis Himnas, prita
riant dalyvių balsams.

Išsamią kalbą apibūdinant 
Argentinos nacionalinę šven
tę, pasakė E. Pilikauskas, 
ratelio “Lietuva” generalinis 
sekretorius.

—Aš jaučiuosi argentinie- 
tis ir lietuvis - kalbėjo E. 
Pilikauskas, - lietuvis todėl, 
kad mano gislomis teka lietu
viškas kraujas - argentinietis 
todėl, kad gimiau, augau 
mokiaus ir kūriau savo gyve
nimą. Esu dėkingas šiai 
mano tėvynei, kuri suteikė 
prieglobstį mano tėvams, 
kuriuos iš tėviškės Lietuvos 

minėtos provincijos so
stinę Rcsistcncia ir su
sėdę prie vyriausybės 
rūmų reiškė tylų protes
tą kartu su kairiųjų pc- 
ronistų jaunimu. Vieti
niai fašistai juos atakavo 
net su šautuvais, bet in
dėnai nepasidavė. Jie 
savo tyliu protestu rei
kalavo iš gubernatoriaus 
sustabydti jų ’’protegavi
mą”, reikalavo turėti 
savo atstovą seimelyje, 
kuris rūpintųsi visais 
indėnų reikalais.

Po dviejų savaičių 
konflikto gatvėse ir le
galių ginčų vyriausybės 
rūmuose, Giullcrmina 
su matacos tapo paleista 
iš kalėjimo. Ne veltui 
jie kalėjime išsėdėjo 25 
dienas. Guillerminos 
suorganizuotas prekių 
kooperatyvas tapo pripa
žintas teisme legaliu, 
kaipo indėnų nuosavybė. 
Ištikro, tai graži kovos 
pradžia.

Gal kitose provinci
jose, kitoms indėnų gen
tims taip pat pasiseks 
išsikovoti savas teises. 
Teigiama, kad Argenti
noje yra apie pusė mili
jono indėnų, kurie gyve^- 
na pasibaisėtinai vargin
gose ekonominėse sąly
gose. H. F.

vargas privertė ją apleisti”.
Apibūdinant laikraščio 

“Vagos” 13-asias metines, 
kalbėjo redaktorius St. Žal
iauskas, ratelio “Lietuva” 
Moterų skyriaus pirmininkė 
V. Vercinckienė, choro “Gin
taras” valdybos pirm. S. 
Datenis. Jie linkėjo “Vagos” 
laikraščiui ir besidarbuojan
tiems prie jo, sėkmės dar
buose, kad laikraštis nuola
tos tobulėtų ir kuo labiau 
paplistų Arg. lietuviu koloni
joje. Buvo pakeltas tostas už- 
tolesnį “Vagos” gyvavimą ir 
pakilioje nuotaikoje sudai
nuota “ilgiausių metų”.

Po to, geroj nuotaikoj, 
kurios nesudrumstė nei blo
gas oras, dalyviai gardžiuo- 
damiesi paršelių mėsa, kitais 
patiekalais draugiškai besi
šnekučiuodami skaniai pieta
vo, o pavalgę ir audringais 
plojimais padėkoję suma
nioms pietų ruošėjoms daly
viai visi patenkinti apleido už 
užustalius. Kieme moterys 
dalijo juodą kavą, o muzikan
tas St. Vercinskas virkdė 
armoniką.

Ir kai jau sutemos gaubė 
miestą, dalyviai patenkinti 
išsiskirstė. St. - Ž-nis

Rangoon, Burma. Streiko 
metu streikierių ir kareivių 
muštynėse 22 užmušti ir 73 
sužeisti.
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Dr. J. Kaškaičio prisiminimui Lietuvos kaimo sporto 
jaunystė

Jau praėjo virš 10 metų kai mirė Dr. Jonas 
Kaškaitis-Kaškevičius. Dr. Kaškaitis dauge
liui mūs buvo žinomas ne tik iš jo raštų, bet ir 
asmeniškai pažįstamas ir sutiktas. 1959 
metais Kaškaitis grįžo į jo mylimą Tarybų 
Lietuvą. Pagyvenęs tėvynėje nepilnai penke
tą metų, sulaukęs 79 metų amžiaus, mirė 
1963 metais Vilniuje. Pranas Pakalniškis, 
kuris bendravo su Kaškaičiu, sekamais 
posmais vertino Kaškaitį:

Menu, lyg vakar, prieš aušrelę, 
Tave prikėliau iš miegų, 
Kad sulietuvintum dainelę 
Liaudies ispanų kovingų.

Dangus liepsnomis raudonavo, — 
Neramūs buvo tie laikai, 
Brigados Linkolno žygiavo 
Sutrėkš fašizmą amžinai.

Daktaras Kaškaitis savo visuomeninę 
veiklą skyrė Amerikos lietuvių pažangai. Iš 
Lietuvos Kaškaitis emigravo į JAV 1906 
metais jau mokslus ėjęs Mintaujos gimnazijo
je, Kauno seminarijoje, studijavęs Tartu, 
universitete ir išbandęs revoliucinę veiklą 
1905 metais. Medicinos daktaro profesiją jis 
įsigijo jau Amerikoje, Texas universitete.

Daktaras Kaškaitis Amerikos pažangiųjų 
lietuvių judėjime veikė, kaip darbo žmonių 
sveikatos puoselėtojas, pažangiosios, fneni- 
nių užmojų finansinis rėmėjas ir kaip poetas, 
literatas.

Sveikatos klausimais Dr. Kaškaitis rašė 
"Laisvėje”, “Šviesoje”, “Vilnyje” ir kituose 
laikraščiuose. Jo pirmoji knyga, virš 600 
puslapių, “Darbininko sveikata” buvo išleista 
1925 metais. Kiek- vėliau “Laisvė” išleido 
Kaškaičio parašytą knygelę “Pirmoji pagalba 
ligoje ir nelaimėje”. Daug mūsų sveikatai 
patarnavo Dr. Kaškaičio paskaitos, patarimai 
viešuose susirinkimuose.

Savo įsitikinimus, pažangias idėjas Kaškai
tis reiškė poetiniu žodžiu. Jo eilėraščiai puošė 
laikraščių (“Laisvės”, “Šviesos”, “Vilnies”) 
puslapius. Jo eilėraščių knygos “Prošvais
tės”, “Išdavikas” mums yra gerai žinomos. 
Poema “Išdavikas - tai revoliucinės veiklos 
piešinys prieš carizmą, Lietuvos fašizmą ir 
tuos, kurie tampa renegatais revoliuciniame 
judėjime.

Kaškaitis eilėraščiuose propagavo Tarybų 
Sąjungos pažangą. Spalio revoliucijai jis rašė 
sukaktines, lietuvino mūsų chorams dainas. 
Poezija Kaškaičiui buvo, kaip kad Janoniui, 
priemonė kovai už gražesnę ateitį. Skaitytoją 
jis akstino:

Reikia būt stačiu, kovingu 
Ir pilnu ištvermės,

Ir, kaip žaibu, žodžiu galingu 
Liepsnoti krūtine.

(“Šviesa”. 1934, Nr. 2)
Kaškaitis palaikė artimus ryšius ir su 

Lietuvos revoliuciniu judėjimu. Laiškais jis 
keitėsi su Vincu Kapsu Amerikos pažangiųjų 
lietuvių judėjimo reikalais. Kaip žinoma, 
Kapsukas buvo principingas partietis, kovojo 
prieš to meto oportunistus. Kapsukui mirus 
1935 metais, Kaškaitis jį šlovino eilėraštyje:
Tu mūs Leninas! Markso kareivis žvalgus 

Mes tau bendrąjį prižadą duodam:
Mes sukelsim kovą! Sukelsim vergus! 

Kovoje mūs paguoda!
Kapsuko nekrologui skirtame straipsnyje, 

Kaškaitis citavo kai kurių Kapsuko laiškų 
ištraukas. Viename laiške Kapsukas rašė 
Kaškaičiui: “Pirmiausia sveikinu Jus nuošir
džiai, likusį ištikimu mūsų partijai ir 
Komunistų Internacionalui. Atydžiai tėmiju, 
ar nepasiseks prūseikiniams jei nepatraukti 
Jūsų savo pusėn, tai bent tūlo svyravimo 
iššaukti” (“Šviesa”, 1935, Nr. 2). Prūseika 
vėliau paliko skloką, pripažino savo klaidą ir 
grįžo į socialistinį judėjimą.

Bet laikas bėgo ir kitėjo, Vokietijoje tuo 
metu kilo Hitlerio rudieji būriai. Europos 
buržuazinės valstybės viena po kitos kapitu
liavo Hitleriui. Toje hitlerinio siaubo atmos
feroje atėjo 1940 metai - Lietuva tapo 
socialistine. Kaškaičio ir kitų poezijoje 
suskambėjo džiuginanti gaida: “Nušvito saulė 
mums nauja”.

Kaškaitis sveikino Tarybinę Lietuvą dviejų 
puslapių eilėraščių: “Naujoji Lietuva” (“Švie
sa”, 1940, Nr. 4). Eilėraštyje poetas 
vaizduoja ir tą Europos atmosferą, kurioje 
"pleška bombos ir gaisrai”. Bet toje atmosfe
roje gimė:

Nauja Tarybų Lietuva!
Ach, tai gi mūs ilga svajonė!
Troškimas mūs, širdies kelionė - 

Tėvynė mūs sveika gyva!
O tai reiškė, kad visiems laikams pasakyta:

Gana tų ponų, tų peniukščių, 
Dykūnų svieto amžinų,

Gana tų visokiausių šiukšlių, 
Ką tūno nuo laikų senų.

Kaškaičio poezijoje apdainuoti ir tie, kurie 
iš socialistinės Lietuvos bėgo į Berlyną,, kai

Dr. Jonas Kaškaitis-Kaškevičius
fabrikų ar dvarų neteko. Žinoma, Tarybų 
Lietuvos socialistinę kūrybą sutrukdė 1941 
metais Hitlerio gaujos. Lietuva buvo okupuo
ta ir žalojama, prasidėjo gyvenimo ir mirties 
kova. Buržuaziniai intelektualai pranašavo 
Tarybų Sąjungos žlugimą. Tačiau istorija 
pasijuokė iš jų. Kaškaitis tuo metu aistringai 
naudojo poetinę plunksną kovai prieš oku
pantus, už pergalę ir taiką. Pradžioje karo, 
kai nacių ofensyvas šturmavo Tarybų Sąjun
gą, 1941 metų “Šviesoje” Kaškaitis rašė:

Šitą nacišką žudynę
Raudonieji suvaldys, -

Ir atgims laisva tėvynė, 
Ir atgims laisva liaudis!

Poetas Kaškaitis piešė karo vaizdus, kai 
Lietuvoje veikė hitlerinis smurtas, o tai buvo 
ir išdavikų, kurie džiaugėsi, kad

Siaučia Hitlerio siaubūno 
Pragarinė mašina. . .

Viskas griūna, viskas žūna. . .
Pragaras pats ir gana!

Terorą vykdė Lietuvoje ne tik okupantai - 
žydus ir savo tautiečius žudė ir lietuviški 
fašistai. Ten grįžo iš Berlyno, poetas 
primena, “Raštikiai, Skipičiai” ir kiti “naciški 
žalčiai”.

Tėvynės karo metu prieš hitlerinį fašizmą 
reikėjo organizuoti liaudies kovą ir materiali
nę pagalbą pergalei. Kaškaitis 1942 metais 
“Šviesoje” rašė eilėraštį “Didžiojo karo 
tragedija”. Jis piešė karo baisenybių vaizdūs, 
poetizavo prakalbas, rinko aukas karo 
nukentėjusiems.!

Kai baigėsi karo tragedija, Hitlerio gaujos 
buvo Sutriuškintos pačiame Berlyne, prasidė
jo nauja statyba, pagyvėjo ir mūsų meninis 
judėjimas Amerikoje. Dr. J. Kaškaitis 
Lietuvių Meno sąjungai atlikdavo dainų ir 
scenos veikalų vertimus iš rusų ir anglų 
kalbų. Kai 1946 metais ruošėme nacionalinį 
LMS festivalį (Čikagoje jis truko visą 
savaitę), reikėjo ir finansinės paramos. Man 
tuo metu teko atlikti LMS centro sekreto- 

’riaus pareigas ir tvarkyti festivalio finansines 
įplaukas. Tai į 1946 metų įplaukas dusyk 
įrašiau: “Lietuvos Draugas aukojo LMS 
festivaliui 500”. Tas Lietuvos Draugas - tai 
buvodr. Kaškaitis, kuris festivalio reikalams 
paklojo visą tūkstantį.

Nuo tų gerų laikų jau prabėgo geras 
pulkelis metų. Kaškaičio amžininkų mažai jau 
beliko. Per praėjusį dešimtmetį po Kaškaičio 
mirties ir mes netekome eilės veikėjų. Mūsų 
spaudoje jau nematome P. Pakalniškio, R. 
Mizaros, L. Jonikio, V. Andrulio ir daug kitų 
pavardžių.

Dr. Kaškaitis iki pat mirties rūpinosi mūsų 
gyvenimu ir sveikata. “Šviesos” (1964, Nr. 1) 
žurnale, kuriame telpa Kaškaičio nekrologas 
ir jo straipsnis: “Labai gražu dar pagyventi 
sveikam”. Tai atrodo, kad buvo jau paskuti
nis Dr. Kaškaičio patarimas mūsų sveikatos 
reikalu. Jis rašo: “Mano mieli draugai 
“Šviesos” skaitytojai jau gerokai pagyvenę ir 
turi trūkumų sveikatoj”. Straipsnyje jis 
duoda įvairių patarimų medicinos ir mitybos 
reikalu, bet ir pastebi:

“Reikia ir valios, noro, optimizmo, smagios 
nuotaikos. Pakeisk savo nuotaiką, prasiblai- 
vyk. Nusispręsk būt linksmesnis viduje, savo 
mintyse. Centrinė nervų sistema valdo visą 
fiziologiją, visų organų veiklą. Šviesus, 
viltingas nusistatymas išblaškys baimės, 
nusiminimo šešėlius ir padės tau orientuotis 
gyvenimo painiavoj. Skaidrus vilties ir 
pasitikėjimo spindulys - geras kelrodis į 
sveikatos atgavimą. Nebūk suniuręs, piktas, 
pavydus, kerštingas - pakeisk tokią nuotai
ką”.

Šie Dr. J. Kaškaičio patarimai verti 
dėmesio mūsų amžininkams. Kai kurios 
žalingos nuotaikos kartais įsibriauna ir į 
mūsų visuomeninę veiklą, jos aktyvius 
darbuotojus. Kaškaičio visuomeninė asmeny
bė paliko mums sektiną pavyzdį.

Lietuyps kaimo sportas - 
koks vis. dėl to jis jaunas. 
Ikikarinėje Lietuvoje tik la
biausiai apsišvietęs valstietis 
iš laikraščių žinojo, kad yra 
toks krepšinis ar Stalo teni
sas, kad kumščiais gdlima ne 
tik peštis, bet ir boksuotis, 
kad žirgas tinka ne tik laukui 
arti, bet ir raitelių lenkty
nėms. Sportuoti kaimo žmo
gui nebuvo kada: žiema ir 
pavasaris, vasara ir ruduo 
krovė ant jo pečių įvairius 
darbus. Įdiržusios rankos 
niekada neturėjo poįlsio. O 
kaip gi kitaip? Nedirbsi kaip 
juodas jautis, vaikai, ir pats 
badmiriausi, ūkį iš varžyty
nių paleis. Kur jau čia apie 
visokius sportus bępagalvo- 
si. . . Na, pamušdavo tyliais 
vakarais ripką, pievoje rįs- 
tynėmis jėgas išbandydavo - 
štai, galima sakyti, ir visi 
sportai. . .

Sportas į Lietuvos kaimą 
atėjo drauge su didžiausiais 
socialiniais pertvarkymais. 
Susikūrus kolūkiams ir tary
biniams ūkiams, arklį ir 
žagrę pakeitė traktoriai ir 
kombainai. Atsirado daugiau 
laisvo laiko. 1951 metais 
buvo įsteigta “Kolūkiečio” 
kaimo sporto draugija, vėliau 
pasivadinusi “Nemunu”. Jos 
kilnus uždavinys buvo diegti 
ir propaguoti kūno kultūrą ir 
sportą mūsų kaime, stiprinti 
labiausiai atsilikusią grandį 
Lietuvos sportiniame sąjūdy
je, nes, reikia pripažinti, 
miestas šiuo atžvilgiu buvo 
kur kas toliau pažengęs.

Šiandien “Nemuno” sporto 
draugija viena pačių pajė
giausių ir masiškiausių drau
gijų Lietuvoje, gal nusilei
džianti tik “Žalgiriui”, vieni
jančiam didžiųjų miestų fiz- 
kultūrininkus. “Nemuno” 
draugijoje susibūrę apie 
128,000 sporto mėgėjų. Ir 
jaunų, ir jau pagyvenusių, 
žinomų visiems sportininkų, 
ir tokių, kurie sportuodami 
apie jokius rekordus, negal
voja.

Lietuvos kaime labai popu
liarus žirgų sportas. Žiemą 
žirgų lenktynės ant Sartų) 
ežero pusę Lietuvos sutrau
kia. Vasarą kažkas panašaus 
rengiama Utenoje, tik čia 
žirgai skrieja, pakinkyti ne į 
rogutes, o į lengvus dviračius 
vežimaičius. Sakyčiau, šiame 
galingos technikos amžiuje 
žirgai tampa vos nė ūkių 
prestižo reikalu: didelis der
lius - gerai! gausios galvijų 
bandos - puiku!, tačiau koks 
tu valstietis, jei ristų žirgų 
neturi. . .

Todėl ir jojimas mūsų 
kaime yra labai populiarus. 
“Nemuno” raiteliai - vieni 
pajėgiausių respublikoje, ne 
kartą yra iškovoję gražių 
pergalių stambiose varžybo
se. Priekulėje, nedideliame 
Vakarų Lietuvos miestelyje, 
veikia geriausias Lietuvoje 
hipodromas. Dar caro laikais 
grafas Nary skinas buvo pa
statęs didelį jojimo maniežą 
Žagarėje, kuris ilgus metus 
buvo bene vienintelis Lietu
voje. Dabar šis raudonų 
plytų pastatas nublanksta 
prieš erdvius ir modernius 
Šilutės rajono "Nemuno” bei 
Vilniaus rajono Riešės žirgy
nų naujus maniežus.

Tačiau ne vien tik žirgais 
šiandien domisi Lietuvos kai
mo jaunimas. “Nemuno” 
sporto draugija kultivuoja 
dvidešimt keturias sporto 
šakas.

Teko girdėti, jog prieš 
karą mūsuose sklidusi teori
ja, teigusi, kad lietuvis (jau 
nekalbant apie valstietį) dėl 
savo lėto būdo ir nerangumo 
niekuomet negalės pasiekti 
gerų rezultatų lengvojoje 
atletikoje. Šiandien tokios 
mintys gali sukelti tik šypse

ną. NijolėSabaitė iš Miun 
cheno olimpiados parsivežė 
olimpinį vicęčempioffes titu
lą. Romualdasbitė dukart 
iškovojo TSRS čempiono 
aukso medalį, Margarita 
Treinytė pernai šuoliuose į 
tolį pasiekė tarptautinio ly
gio rezultatą 6 m 62 cm. 
Lietuvos kaime šiandien yra 
beveik 2,000 lengvaatlečių, ir 
treneriams yra kur ieškoti 
naujų sporto talentų.

Masiškumu nedaug kuo 
lengvaatlečiams nusileidžia 
ir tokios sporto šakos, kaip 
krepšinis, tinklinis, stalo te 
nisas, futbolas, šaškės ir 
kitos.

Iš miestų gatvių dviratį 
beveik visiškai išstūmė auto 
mobilis. Ne transporto prie
monė jis jau ir kaime. Tačiau 
“Nemuno” draugijos dvirati 
ninkai yra vieni pajėgiausių 
respublikoje. Jų šeimoje 
išaugo TSRS kroso čempio 
nai Romas Rudys ir Antanas 
Berankis, gerai kaimo dvira 
tininkai kovoja Lietuvos 
čempionatuose ir kitose var
žybose.

Šalia masiškų sporto šakų 
šiandien Lietuvos kaime vis 
plačiau prigyja ir tokios, apie 
kurias ir miestietis anksčiau 
mažai buvo girdėjęs: alpiniz
mas, šaudymas iš lanko, 
akademinis irklavimas, fech
tavimas, buriavimas, teni
sas. . . ■

“Nemuno” draugija rūpina 
si ne tik šia diena. Kėdai
niuose, Ukmergėje, Trakuo
se, Šilutėje, Vilniaus, Kauno 
ir Klaipėdos rajonuose veikia 
vaikų jaunimo sporto mokyk
los, ugdančios pamainą. Yra 
jungtinė jojimo mokykla, tu
rinti savo skyrius visuose 
svarbesniuose jojimo cent
ruose. Šiose mokyklose dirba 
beveik šimtas kvalifikuotų 
trenerių.

Lietuvos kaimo sporto per 
spektyvos šviesios. Šiandien 
valstietis supranta, kad so
tus kąsnis - toli gražu ne 
viskas, ko žmogui reikia. 
Žmogus nori gražiau, turtin 
giau gyventi. Ir čia jam šalia 
kitų kultūros formų padeda 
ir pati prieinamiausią - kūno 
kultūra.

A. VAUPŠAS 
Tarybų Sąjungos Garbės 

sporto meistras

ŠIUO ATVEJU 
"ACUPUNCTURE” 
PADĖJO . . .

Anglijoj, Winclsoro 
zoologijos sode, viena 
žirafa vardu Eddie, sir
gusi artrito liga kojų są
nariuose, gali dabar 
vaikščioti dėka kiniečių 
seno gydymo metodo 
’’acupuncture'’.

Žirafos kojos buvo 
taip sutinusios, kad ji 
negalėjo vaikščioti. Jo
ki vakarietiški vaistai 
nepadėjo išgydyti. Tad 
žvėryno atstovai nuvyko 
j Kiniją ieškoti pagalbos. 
Sugrįžo su žirafos kūno 
diagramomis ir "acu
puncture” adatomis, ku
rios buvo prijungtos prie 
vielų tikslu paleisti 
lengvą elektros srovę.

Vienas iš veterinarų, 
užlipęs ant kopėčių, at
liko ’’acupuncture” gydy
mo procesą pagal kinie
čių nurodymus. Po 15 
minučių žirafa Eddie vėl 
galėjo vaikščioti.

KORESP.

Fort Worth, Texas. Corpe 
ning Enterprises lėktuvui 
sudužus žuvo šeši tos kompa
nijos pareigūnai.

Penktadienis, Birželio |June] 21, 1974

Birželio 3 d. sukako 30 metų, kai vokiečių fašistai 
sudegino Pirčiupiu kaimą su 119 jo gyventojų.

Minint Pirčiupiu tragedijos 30-metį, prie Motinos 
paminklo, pastatyto buvusio kaimo vietoje, iš visos 
Lietuvos atvykę darbo žmonės pagerbė fašizmo aukų 
atminimą. Gedimino Svitojaus nuotr.

Įvairios žinios
Haverstraw, N. Y. Gele

žinkelio tunelyje kilęs gais
ras nuvertė prekybinį trau- 

j kmi. Degė trejetą dienų, iki 
I paKraųesiai jį nugalėjo.
I •

Bonna, \ akarų Vokietija. 
Žemutinėje Saksonijoje so
cialdemokratai ir laisvieji 
demokratai laimėjo rinki
mus, kurie sustiprino social
demokratų koalicinę valdžią. 
Krikščionys demokratai pasi
liko mažumoje, nors ir laimė

ki*'> keletą naujų vietų.

Los Angeles, Cal. Automo- 
| bilių Darbininkų unija užgy- 
j rė iarmų darbininkų streiką 
I ir nusitarė jį visais galimais 
budais paremti.

Daytona Beach, Fla. Džiu- 
rė ištekino dvi išprievartau
tas studentes, kurios spėjo 
pasigrobti prievartautoją ir 
pasmaugt i.

eBuenos Aires, Argentina. 
I Daugiau kaip 500 delegatų 
i dalyvavo .Argentinos Komu

nistų Jaunimo Federacijos 
kongrese.

Ozona, Texas. Policija ieš- 
I bodama Patricijus Hearst 
| arėkia\ o 24 žmones, pas 
kuriuos rado marijuana ciga
rečių ir kitokių narkotikų.

> Pamplona, Ispanija. Arki
vyskupas protestavo polici
jai. kam ji iš katedros išvarė 
1.500 streikuojančių automo
bilių darbininkų.

•
Drumright, Okla. Čia siau

tėjęs viesulas užmušė. 8, 
sužeidė daugiau kaip 100 
žmonių, padarė daug nuosto
lių.

Rudenį, kai i aruodus būna supilti grūdai, kai laukuose 
sumažės darbų, Pasvalio rajono “Atžalyno” kolūkio žem
dirbiai gražiu žodžiu pageros tuos, kas sėjo, augino, o vė
liau piovė ir kūle brandų šių metų derlių. Geriausiems 
traktorininkams, kombainininkams, kitiems ūkio mechani
zatoriams bus įteiktos vertingos dovanos, kelialapiai ilsė
tis kurortuose.

Bet iki rudens dar nemaža laiko, o ir darbų netrūksta. 
Užbaigę piūtį savajame ūkyje, atžalyniečiai išskubėjo pa
dėti kaimynams. Tad ir pirmieji padėkos žodžiai už gera 
darbą buvo tarti čia pat lauke, prie mašinų.

NUOTRAUKOJE: už gerą darbą kolūkio pirmininko pa
vaduotojas J. Vinkelis apdovanoja varpų vainiku geriausią
jį kombainininką Stasį Simbėlį. Jo draugams (iš kairės į 
dešinę) K. Kvašiui, A. Valiūnui, J. Sivickui, J. Valeikai, 
K. Dainiui, A. Slavinskui ir J. Kruopini atiteko ąžuolo lapų 
vainikai. Šie apdovanojimai, taip pat piniginės premijos 
tapo tradicija Pasvalio rajono “Atžalyno” kolūkyje.

New Yorkas. Žydų teroris
tų padėta bomba sprogo 
Tarybų Sąjungos misijos sta
tomame pastate Riverdale 
rajone. Mažai nuostolių pa
daryta.

Paryžius. Prancūzijos val
džia siūlo bilių suteikti balsa
vimo teises nuo 18 m. 
jaunuoliams. Dabar balsavi
mo teises turi nuo 21 metų 
amžiaus.

LAIKRAŠČIAI. Pasaulyje 
leidžiama 8 050 dienraščių 
389 milijonų egzempliorių 
tiražu. Tačiau iki šiol yra 
šalių arba jų teritorijų, netu
rinčių nė vieno dienraščio.

Sužaliuos laukai
Ir vėl saulutė šildo, 
Ir vėl kaitri diena. 
Žemelės ne suvilgo 
Rytais gaili rasa.

O žemė taip ištroškus, 
Įdžiūvusi kietai. < 
Oi skauda skauda širdį, 
Kai ją tokią matai.

Ir medžiai tebesnaudžia, 
Neskleidžia pumpurų.
Perkūnija negr įaudžia, 
Nėra net debesų.

Visi lietučio laukia
Ir žmonės, ir laukai, 
Ir medžiai neišsprogę, 
Net ir maži vaikai.

Jau plaukia debesėliai 
Mėlynėje aukštai, 
O kai palis ir velei 
Mūs sužaliuos laukai.

K. ZAKAVIČIENĖ
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LAISVĖ 5-tas puslapis

St. Petersburg, Fla.
DVIEJŲ GIMTADIENIŲ POKYLIS

Birželio 2 d. St. Petersbur- 
go Senųjų ‘ Piliečių klubas 
buvo pripildytas gražios pub
likos. Apie 90 žmonių susirin
ko atžymėti dviejų žmonių 
ilgo ir garbingo amžiaus 
sukaktis. Tai buvo anksčiau 
Detroite gyvenusios veikėjos 
Veros Smalstienės 80-tas ir 
Džimio Puišio (James Pui- 
shis) 90-tas gimtadienis.

Už garbės stalo buvo suso
dinti abu sukaktuvininkai su 
savo artimais giminėmis. Po
kylio iškilmėms vadovavo, o 
vėliau ir chorą dirigavo Ade
lė Pakalniškienė. Apie su
kaktuvininkus kalbėti buvo 
pakviesti sekantys asmenys: 
Senųjų Piliečių klubo pirm. 
Valys Bunkus, klubo fin. 
sekretorė Tilė Lukienė, LLD 
sekr. Aldona Aleknienė, 
LLD kp. pirm. Jonas Mileris 
ir Walter Dubenderis. Nors 
kalbėtojų laikas buvo apribo
tas kiekvienam po dvi minu
tes, bet, atrodo, jie visi 
suspėjo pasakyti, kas reikėjo 
ir ką norėjo, ir kalbančių 
niekas nesustabdė. Visi kal
bėtojai daugiausia iškėlė Ve
ros Smalstienės veiklą pa
žangiose organizacijose De
troite, kur ji nUo jaunystės 
per kelias dešimtis m^tų 
darbavosi kaip organizatorė, 
vajininkė, laikraščių kores
pondentė. Jinai, prieš dvejus 
metus Floridoje apsigyvenu
si, tuoj įsijungė į Senųjų 
Piliečių klubą ir dalyvauja jo 
veikloje kiek pajėgia. James 
Puishis kalbėtojų buvo pa; 
minėtas kaip gero būdo, 
malonus žmogus. Jis iš Ohio į 
St. Petersburgą atsikraustė 
prieš 12 metų, čia susirado 
daug draugų ir visada daly
vauja Senųjų Piliečių klubo 
parengimuose. Abiem sukak
tuvininkam buvo sugiedota 
“Ilgiausių Metų” ir “Happy 
Birthday”. Programos pra
džioje buvo vaišės, paskui, 
kavutę geriant, kalbos ir 
sveikinimai, ir pačioje pabai

ST. PETERSBURG, FLORIDA

Mirus

Mary J. Adamen
Reiškiame širdingą užuojautą vyrui Frank, sūnams

Richard ir Albinui, jųjų šeimoms, kitiems giminėms
bei draugams.

J. ir M. Miller J. ir T. Lukai
P. ir A. Aleknai A. ir M. Raškauskai
J. ir 0. Rubai J. ir H. Šarkiunai
L. Tvaska G. ir J. Gendrėnas

■N. Petronis A. Pakalniškienė
H. Sholunas M. Purvėnas
P. Lukas J. Andrick
J. ir P. Keller J. Greblik
P. Šimėnas A. Bruwer
D. Mikalojunas M. Rutkowski
M. Smilgys P. Steponaitis
F. Smilgys V. Smalstienė
N. Lenigan V. ir M. Repečkai
J. ir S. Bakšys John Stančikas
M. Gružinskas J. Puišis
B. Casper J. ir E. Galvan
B. Casper M. Chepelis
M. Steinys S. Ardu vino
S. Yuknis M. Berres

BINGHAMTON, N. Y.

MIRUS

Vincui Kazėnui
Reiškiame gilią nuoširdžią užuojautą žmonai Amelia,

vaikams ir giminėms čia Amerikoje ir Lietuvoje;
taipgi jo draugams ir pažįstamiems.

A. H. Pagiegalas J. A. Kiralis
W. F. Ewanow G. E. Slesser
S. Vaineikis A. Maldaikienė
P. Juozapaitis J. Kazlauskas
J. Vaicekauskas J. Dzgas
A. Yudikaitienė 0. Wellus
N. Strolienė U. Šimoliunas
G. Mainonienė J. M. Lynn
W. B. Keršuliai J. A. Žemaičiai 

H.Vežienė

goje mišrus choras labai 
gražiai sudainavo 6 daineles 
- 5 lietuviškai ir vieną 
angliškai. Dirigentė A. Pa
kalniškienė į paskutinių dvie
jų dainų dainavimą įtraukė ir 
visus svečius. Programai pa
sibaigus, dar kelias valandas 
svečiai linksminosi, šneku
čiavosi ir šoko muzikantui J. 
Marashiukui grojant.

Reikia pažymėti, kad į 
pokylį suvažiavo sukaktuvi
ninkų giminės ir draugai iš 
tolimų vietų. Veros Smal
stienės buvo šie artimi gimi
nės: duktė Ann ir žentas dr. 
Richard Heldt iš Dearborn, 
Mich.; anūkas inž. Richard 
Heldt, jr. iš Boston, Mass.; 
anūkas advokatas Jeffrey A. 
Heldt su žmona Anette ir 
vienerių metų dukrele Alena 
iš Rochester, Mich.; anūkė 
med. studentė Diane Heldt iš 
Dearborn, Mich.; jaunųjų 
Heldt’ų draugas, fizikas Wil
liam Ace iš Washington, D. 
C.; ir brolvaikis Alf. Nąkas 
su žmona Brone iš Birming
ham, Mich. Šeimos ir artimų
jų giminių vardu V. Smal- 
stienę pasveikino duktė Ann 
ir brolvaikis A. Nakas. J. 
Puishio giminių tarpe matėsi 
duktė Mary ir žentas A. L. 
Hanson iš Worchester, Ohio; 
brolis Charles Puishis su 
žmona Margaret; brolio duk
tė Viola ir jos vyras Ed 
Blake; ir podukra Adelė 
Pakalniškienė.

Prie šito gražaus pokylio 
surengimo daugiausia prisi
dėjo Monika ir J. Račkauskai 
su padėjėja Blaškiene, kurie 
pagamino skanius valgius. 
Jiems padėjo ir kitos klubo 
narės, kurių visų neįmanoma 
išskaičiuoti. Prie baro darba
vosi drg. Alekna ir J. Lukas.

Jubiliatai ačiuoja visiem 
prisidėjusiems su darbu, 
ypatingai draugam Rač
kauskam ir daugeliui kitų su 
visokia pasluoga.

Svečias

Mirė Katharine Cornell 81 
metų amžiaus, pasižymėjusi 
aktorė Broadway teatruose 
ir kitur.

Miami, Fla.
Jau baigiasi pavasaris, už 

poros savaičių prasidės šiltoji 
vasarėlė; nors pas mus visus 
metus būna šilta ir gražu.

Mūsų šiauriečiai turistai 
jau visi grįžo atgal iš kur 
buvo atvykę. Bet veikla 
Socialiame klube veik nesu
mažėjo. Sekmadieniais pie
tūs taip pat duodami kaip ir 
pirmiau, tik už' mažesnę 
kainą. Klubo namas tapo 
pagražintas, naujai išdažytas 
ir išrodo kaip naujutėlis.

LLD 75 kuopa gegužės 22 
dieną suruošė šaunų pobūvį. 
Viešnių ir svečių dalyvavo 
gana gausus būrelis ir visi 
gerai nusiteikę.

Organizatorius V. Bovinas 
pravedė susirinkimą. Jis pa
kvietė narius minutei sustoti 
išreiškimui pagarbos miru
siai kuopos narei Emmai 
Sliekienei.

Praeito susirinkimo proto
kolas, valdybos ir visų komi
sijų raportai priimti kaip 
priduoti. Nebuvo suorgani
zuota jokios meninės progra
mos, tai po trumpų diskusijų 
susirinkimas ėjo prie pabai
gos.

Mūsų darbščios šeiminin
kės M. Kancerienė ir J. 
Yurevičienė su talkininkėmis 
suruošė skoningus pietus ir 
patenkino visus čia susirin
kusius. Pobūvį skaitome sėk
mingu, gauta gražaus pelno.

Sekantis kuopos pobūvis 
įvyks birželio 26 dieną toje 
pačioje salėje. Vėl bus duo
dami skoningi pietūs. O gal 
jie bus tikrai vasariški. Atei
tis parodys.

Rengimo komisija kviečia 
visus dalyvauti. J. K-ris

Pittsburgh, Pa.
Staigi mirtis

Birželio 6 d. staigiai mirė 
Marijona Zdankienė-Kar- 
pinskaitė; birželio 10 d. buvo 
palaidota Lietuvių draugijos 
kapinėse. Buvo pašarvota 
Biankos šermeninėje. Buvo 
daug gėlių prisiųsta nuo 
giminių, draugijų ir draugų. 
Į kapines palydėjo daug 
palydovų ir atidavė paskutinį 
pagarbos atsisveikinimą. Ka
pinėse pakalbėjo J. K. Ma- 
žukna apie velionės gyveni
mą ir atliktus gerus darbus 
lietuvių draugijose.

Velionė liūdesy paliko tris 
brolius: Juozą, Praną ir 
Albertą, vieną seseri Evelyn 
ir jų šeimas, daug draugų- 
draugių.

Marijona Zdankienė gimė 
Lietuvoje Gruždžių apylinkė
je, rugsėjo 8 d. 1901 m. Į šią 
šalį atvyko 1910 metais su 
tėvais. Apsivedė su Antanu 
Zdankum 1923 m. ir visus 
metus gyveno Pittsburghe.

Buvo narė LDS 160 kp., 
SLA 40 kp., LK moterų 
draugijos. Dėl tų draugijų 
sekretoriavo, draugijų pa
rengimuose dirbdavo įvairius 
darbus, buvo nepavaduoja
ma darbininkė, buvo drau
giška su visais.

Marijona, per daug metu 
atlikai daug gerų darbų, 
žmonių labui. Jie nebus 
užmiršti.

Pasirinkai poilsio vietą Lie
tuvių kapinėse sale savo 
gyvenimo draugo Antano.

Lai bus Jums ramybė 
amžinam polsiui. M.

San Francisco, Cal.
Tarybų Sąjungos eksponatų 
paroda

Birželio 7 d. gražiame 
Golden Gate Parke (Flower 
salėje) atidaryta Tarybų Są
jungos eksponatų paroda ir 
tęsis iki liepos 4 d. Paroda 
reprezentuoja įvairios rūšies 
eksponatus - įvairios dailės 
fotografijas, nuostabius erd
vės modelius, kurie yra 
pagaminti tarybinių studen
tų. Randasi puikiausios rū
šies rankdarbiai bei audiniai, 
medžio eksponatai ir kiti.

Manau, daugelio atvykusių 
į šią parodą patraukia akį ir 
atkreipia dėmesį, kai paro
dos salėje pasimato daili 
Lenino nuotrauka su šūkiu: 
ateitis priklauso jaunimui.

Žymėtina, kad ši tarybinė 
paroda jau gastroliuoja nuo 
praėjusio spalįp mėn. Ji buvo 
Washingtone, Houstone, 
Pittsburghe, Colorados val
stijoje, Kansas City, o čia 
bus paskutinis rodymas ir 
tada grįš namo.

Primintina, kad parodos 
visas personalas - jauni ir 
dailios išvaizdos vyrai ir 
merginos. Gerai vartoja ang
lu kalbą ir mielai atsakinėja į 
klausimus.
Svečias iš Lietuvos

Gegužės pabaigoje San 
Franciske lankėsi gerbiamas 
svečias Antanas Gaidys, filo
sofijos mokslų kandidatas, 
docentas ir Lietuvos TSR 
Mokslų Akademijos filosofi
jos, teisės ir sociologijos 
skyriaus vyr. mokslinis 
bendradarbis.

Svečias atvyko su turistine 
TSRS mokslininkų grupe. 
Džiugu, kad ir mums keliems 
šios apylinkės lietuviams pa
sitaikė proga nors trumpai su 
gerbiamu svečiu susipažinti 
ir pasikalbėti.
Piknikas >

Birželio 9 d. įvyko šaunus'- 
piknikas mielos Onutės jau
kioje sodyboje. Pikniką su
ruošė San Francisco LLD 
kuopa. Dalyviai gavo progą 
pasigerėti birželio dienos 
grožiu ir šeimininkės darželio 
vaismedžių kvapu ir žalumu.

Kaž kaip mūsų pobūviai 
visada turtingi gimtadienių 
sukaktimis. Šiuo tarpu šven
tė sukaktį veikli kuopos narė 
Dena Beers, kuri savo gimta
dienio proga pagamino ir 
paaukojo gerą maisto dali 
pietums. Antras gimtadienio 
selebrantas Jonas Ginaitis 
prisidėjo su dešimke prie šios

PITTSBURGH, PA.

MIRUS

Marijonai 
Zdankienei-Karpinskaitei
Reiškiame širdingą užuojautą jos broliams Juozui, 

Pranui, Albertui, seserei Evelynai, jų šeimoms, 
draugams-draugėms ir artimiesiems.

Gaila netekus širdingos draugės.

J. M. Mažuknai
S. M. Chestnut
K. J. Melniai
J. F. Gauranskai 
J. V. Maceikiai 
P. S. Karsokai 
E. Pabarčienė 
O. Marcinkevičienė 

dienos vaišių. Beje, malonu 
buvo šioje sueigoje matyti 
abu mielus draugus Gonai
čius, nors Jono sveikata 
susilpnėjusi.

Darbo pareigas atliko ge
ros valios žmonės. Be sumi
nėtos Denos dirbo V. Sutkie- 
nė, Tilda King, M. Baltulio- 
nytė, V. Burda ir V. Taraš- 
kienė.
Pensininkės Washingtono 
suvažiavime

Birželio 11 d. išskrido 
mūsų dvi šaunios delegatės į 
Washingtoną dalyvauti Se
nior Citizens suvažiavime. 
Ksavera Karosienė atstova
vo American-Russian Insti
tutą, o Valė Sutkienė - 
mašinistų unijos lokalo 1327 
Senior Citizens klubą.

Suvažiavime dalyvavo 
tūkstančiai delegatų pensi
ninkų iš visos šalies ir 
pateikė Nixono administraci
jai bei Kongresui nemaža 
reikalavimų. Svarbiausias 
pensininkų reikalavimas - 
padidinti pensijas, kuomet 
infliacija nuolat didėja. L-ma

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopos susirinki

mą^ įvyko birželio 2 d. 
Atlikus mitingo formalumus 
prieita prie delegatų rinkimo 
į LDS seimą, kuris įvyks 
rugpjūčio 9-10 dienomis 
Pittsburgh, Pa. Delegatais 
išrinkta Jeane ir John Rig- 
ley.

Nutarta surengti autingą 
jaunųjų Strauss-Strižauskų 
rezidencijoje. Tad prašomi 
LDS 74 kuopos nariai daly
vauti. Šiais laikais bet koks 
parengimelis - naujiena. Sun
ku susirasti vietą, sunku 
gauti kas darbuojasi.

Fin. sekretorė A. Yusko- 
vich pareiškė, kad ji negalės 
pribūti į liepos mėnesio 
susirinkimą. Tad nutarta lie
pos mėnesį nelaikyti susirin
kimo, bet laikysime susirin
kimą rugpiučio 4 d., 2 vai. p. 
p., 407 Lafayette St. Liet, 
svetainėje. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes šis susirin
kimas bus priešseiminis, tai 
bus galima pateikti delega
tams naujų sumanymų LDS 
gerovei.

M. Arison, prot. sekr.

Central Parke ir kituose 
parkuose atsidaro vasarinės 
muzikos programos. Lanky
tojų visada esti tūkstančiai.

B. Šimkienė
E. Vicinienė
H. Kairienė
O. Miliauskienė
V. Remeika
J. Drasutis
G. Lekavich
J. Lekavich

STAMFORD, CONN.

Prisiminimui mūsų mirusiųjų

(Iš kairės į dešinę) Domininkas Burba, Marta 
Juškevičienė, Juzė Burbienė ir Valius Juškevičius.

Jų pagerbimui aukojame “Laisvės” fondui $100.

AMELIJA IR VLADAS JUŠKEVlClAI

Chicago, Ill.
LLD 19 kuopos veikla

Birželio 8 dieną įvyko 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 19 kuopos narių susirinki
mas. Narių moterų atsilankė 
daugiau, negu vyrų.

Valdyba raportavo, kad 
rudens parengimui yra paim
ta Mildos salė dėl lapkričio 3 
dienos popietės. Narių pasi- 
mokėjusių yra 80, o tuzinas 
yra užsilikusių.

Skaitytas padėkos laiškas 
iš Amerikinio komiteto Sve- 
turgimių gynimui. Nutarta 
vasaros laiku turėti susirin
kimų pertrauką iki rugsėjo 7 
dienos.

Nutarta pagerbti drg. Juo
zą M. Kaminską ir surengti 
jam išleistuves birželio 15 
dieną “Vilnies” salėje už jo 
ilgų metų sekretoriavimą 
kuopai ir darbą pažangiame 
judėjime.

Birželio 15 d. J. M. Ka
minsko pagerbimas buvo 
gražus. Kartu palinkėta jam 
turėti gražią viešnagę Tary
bų Lietuvoje ir Lenkijoje, 
kur jis mano praleisti ilgesnį 
laiką. Palinkėta jam laimin
gos kelionės.

Report.

Baltimore, Md.
Šaunios vestuvės

Gegužės 18 dieną įvyko 
šaunios Nancy Matthiesen su 
Gary Bryant vestuvės. Nan
cy yra duktė Mr. ir Mrs. 
Joseph P. Matthiesen. Mrs. 
Matthiesen yra Katriutė Pa- 
žarskytė, duktė pažangiečio 
Petro Pažarskio.

Tarpe 150 svečių-viešnių 
buvo dalis lietuvių pažangie
čių, Pažarskių šeimynos arti
mų draugų - senelis Joseph

./
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ST. PETERSBURG, FLORIDA
I Mirus

Domicėlei B. Kairienei
Reiškiame širdingą užuojautą anūkai Steve Baitus, 

I anūkei Dorothy Megan, jųjų šeimoms, giminėms bei
I draugams.

J. ir M. Miller W. ir K. Kelley
J. ir H. Barkūnai M. Purvėnas
G. ir J. Gendrėnas H. Žalinskienė
P. Šimėnas M. Rutkowski
A. Petkūnas F. Mockapatris
Jonas Stančikas B. ir 0. Putrimai

Į J. Puišis N. Lenigan
I H. Sholunas J. ir P. Blaškis

L. Tvaska B. ir V. Casper
J. ir S. White A. ir P. Lukai
V. ir Mi Repefcka V. Lapatta
P. ir A. Aleknai J. ir H. Bernotai
A. Straukas V. Smalstienė
T. ir V. Norwill V. Smalstienė
J. Judickas J. ir T. Lukai
A. ir M. Raškauskai T. ir 0. Kairis
J. Ragauskas S. Yuknis
A. Pakalniškienė M. Gružinskienė
F.irA.Bunkai J. ir 0. Rubai
N. Petronis J. ir P. Keller
T. Sholunas A. Palonis
K. Pakšienė G. ir N. Evans
J. ir S. Bakšys J. ir H. Maracich
J; ir P. Stančikai F. ir M. Smilgys
A. Bruwer J. ir S. Bakšys

S. Deltuva, Jos. F. Deltų-; 
vai, Jos.-J. STANIAI, Mr. ir. 
Mrs. Peter Ščukas, Helen ■ 
Armin dukrelė Genovaitė ir 
kt. *

Katriutė (Nancy motina) 
yra LDS narė, tai jai buvo • 
malonu atnaujinti pažintis su '■ 
artimais bei padėkoti už ' 
dalyvavimą. I

Po vaišių puošnioje salėje 
jaunavedžiai išskrido į Ber
mudas povestuvinėms atos- J 
togoms. Grandpa ;

PEPSI COLA 
ATSTOVAS MASKVOJE 

I

Tas s žinių agentūra 
praneša, kad Pepsi-Cola ’ 
kompanijos prezidentas 
Donald Kendall susitiko . 
Maskvoje su Tarybų Są- f 
jungos Komunistų Parti- j 
jos Generaliniu sekreto- * 
rium Leonidu Brežnevu t 
tikslu aptarti Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos ekono- < 
mi.nį bendradarbiavimą. į

Donald Kendall, ku- L 
ris yra JAV ir T. Sąjun
gos Prekybos ir Ekono
mijos tarybos pirminin
kas, neper senai dalyva
vo pirmo Pepsi-Cola fa
briko atidaryme, Tarybų 
Sąjungoje, netoli Juodo
sios jūros.

Helsinkis. Suomijos liute
ronų bažnyčia ir Tarybų 
Sąjungos ortodoksų bažnyčia 
baigė pasitarimus pasisaky- 
damos už taikos išlaikymą 
pasaulyje ir taikų sugyveni
mą. Abiejų religinių sektų 
atstovai pasižadėjo už tai 
kovoti.
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Is I Leonardo Budronio vestuvių LLD REIKALAI

Marianne ir F. Leonardas 
•>iu anūkė [dukters Carolines

Budroniai — viduryje Budro- 
mergaitė].

Jau prabėgo mėnuo nuo 
vedybų puotos Prano ir 
Verutės Budronių sūnaus, 
bet mes, kurie ten dalyvavo
me, dar vis suėję prisime
nam ta pobūvį, nes tai buvo 
' ienas iš įspūdingų pobūvių.

Gegužės 18 d. Frank Leon- 
ird Budronis ir Marianne 
Kneda suėjo į vedybinį gyve
nimą. Po vedybinių ceremo- 
mm New Yorke, priimtuvės 
buvo suruoštos Reception 
House, Gold Room, Flushin- 

.<■ Suėjo gana gražus būrys 
įaunuiu ir jų tėvų artimųjų. 
Kadangi Marianne kilusi iš 
eekoslovakų tautybės, tai, 
sakyčiau, per pus buvo miš
rus lietuvių ir čekoslovakų 
pobūvis. Kas man puolė į akį, 
lai aukštas intelektas svečių. 
\ įsi, kaip viena šeima, gra
nai pasitikome jaunuosius ir 
pasižmonėjome. Buvo ir lie- 
’uvisku dainų, kurioms vado
ms o p. Cibas iš Great Neck,

N. i .
Jaunasis Budronis buvo 

įstojęs i Queens College, bet 
neilgam, tuojau buvo pa
moktas į kariuomenę. Kada 
grižo iš Vietnamo, tai Leon

ardo mintys buvo gerokai 
išblaškytos ir jam jau dau
giau rūpėjo stoti į darbą, o ne 
tęsti mokslą. Siek tiek pailsė
jęs Leonardas gavo darbą 
telefono kompanijoje, kur jis 
ėjo pasimokyti amato, pas
kiau pradėjo ten dirbti ir iki 
šiol ten pat dirba.

Marianne baigė Queensbo- 
ro Community College su 
pažymėjimu anglų kalboje, o 
paskiau baigė Hunter Col
lege su pažymėjimu Mokslų 
šakoje. Ji gavo mokytojos 
leidimą mokyti nuo septintos 
iki dvyliktos klasių vaikus. 
Marianne ruošiasi stoti į New 
York University šį rudenį, 
kur sieksis gauti Master’s 
laipsnį anglų kalbos moksle.

Yra kuo pasidžiaugti Veru
tei ir Pranui Budroniams. 
Taip pat ir mes džiaugiamės, 
kad mūsų tarpe atsiranda vis 
daugiau ir daugiau aukštai 
išsimokslinusių jaunų inteli
gentų.

Nuo savęs linkiu jauniems 
Budroniams laimingo vedybi
nio gyvenimo, sėkmės jų 
moksle ir darbe.

Ieva Mizarienė

IS LLD 2 APSKRITIES 
KONFERENCIJOS

Konferencija įvyko gegu
žės 26 d. Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y. Pirm. J. 
Grybas atidarė konferenciją 
ir buvo išrinktas pirminin
kauti.

Sekretorės patikrinti dele
gatų mandatai rodė, kad 
dalyvauja 24. kp. vienas 
delegatas, 77 kp. 1 delega
tas, 81 kp. 2 delegatai ir 185 
kp. 5 delegatai. Viso konfe
rencijoje dalyvauja 4 kuopų 9 
delegatai.

Pereitos konferencijos pro
tokolas skaitytas ir priimtas.

Pirm. J. Grybas raporta
vo, kad nebuvo galima daug 
veikti, ypač New Jersey 
valstijoje, kur užsidarė pa
žangiųjų palaikomos salės. 
Kartą buvo surengti Laisvės 
salėje filmų rodymai.

Sekr. A. Rainienė raporta
vo, kad ji buvo sušaukus 
komiteto susirinkimus, susi
rašinėjo su kuopų sekreto
riais ir sušaukė konferenciją.

Iždininkė Elena Siaurienė 
raportavo, kad ižde yra $78. 
Valdybos raportai priimti.

Kuopų raportai: Už 24 
kuopą, Central Brooklyn, 
raportavo Benderis, kad turi 
8 pilnai užsimokėjusius na
rius ir ižde $25; J. Stasiukai- 
tis, Cliffside, N. J., raporta
vo, kad 77 kuopa turi 14 
pilnai už šiuos metus užsimo
kėjusių narių; M. Sukaitienė, 
Ozone Park, N. Y., raporta
vo, kad 81 kuopa veikia kartu 
su Liet. Moterų klubu ir 
parengimus rengia kartu su 
klubu, tik mokestis pasiunčia 
į centrą, aukoja darbininkiš
kiems reikalams, susirinki
mus laiko kas mėnesį; J.

Bernotą raportavo už 185 
kuopą, Ozone Park, N. Y., 
kad kuopa yra veikiausia, 
turi 37 užsimokėjusius na
rius, susirinkimus laiko kas 
mėnesį, ižde turi $100, kelis 
parengimus surengia į metus 
Forest Parke ir salėje. Ra
portai priimti.

Pirm. J. Grybas iškvietė 
“Šviesos” redaktorių A. Bim
bą pakalbėti apie LLD centro 
reikalus. Jis sakė, kad LLD 
reikalai gerai vedami. Kvietė 
delegatus darbuotis, kad 
kuopų susirinkimai įvyktų ir 
veikimą sudarytų. “Šviesa” 
išeina reguliariai. Šiais me
tais duodama Lietuvos rašy
tojo Paukštelio knyga, taipgi 
angliškai kalbantiems anglų 
kalba knygą. 1975 metais bus 
60 metų nuo draugijos susi
kūrimo, tai bus išleistas 
jubiliejinis Almanachas. 
Taipgi pranešė, kad LLD 
ruoš 1975 metais ekskursiją į 
Lietuvą, tai nariai galės 
registruotis, kurie norės va
žiuoti. Centras negali išleisti 
apie sveikatą knygos, nes čia 
neturime daktarų, kurie pa
rašytų tokią knygą.

Nutarta šį rudenį surengti 
pietus Laisvės salėje Povilui 
Bėčiui iš ’Great Necko pa
gerbti už daug metų veikimą 
LLD ir kitose organizacijose.

Valdyba palikta ta pati: 
pirm. J. Grybas, sekr. A. 
Rainienė, ižd. H. Siaurienė, 
M. Sukaitienė, J. Warreson.

H. Siaurienė pagamino 
skanius pietus. Visi delegatai 
jai tarė ačiū.

Nutarta sekančią konfe
renciją laikyti Laisvės salėje, 
Ozone Park, N. Y. 1975 
metų gegužės mėn.

A. Rainienė, sekr.

Pasimatysime Moterų Klubo piknike
Si o menesio 30 dieną susitiksime draugų Julės ir Jono 

Lazauskų rezidencijoje, kur Moterų Klubas rengia šaunų 
pikniką su skaniomis vaišėmis. Jau žinome iš praeities, 
kad Moterų Klubas savuose parengimuose visuomet pa
ruošia gerų ir skanių valgių, o šį kartą žada dar geriau 
pavaišinti.

Vieta jau daugeliui žinoma. Adresas: 114-15 133 Street, 
Ozone Park, N. Y. Lengvai galima surasti su automobiliais 
arba paimti autobusą Lefferts Blvd, ir išlipus ant Linden 
Blvd, eiti iki 122-ros gatvės.

Lauksime visų Klubo narių, bei jų artimųjų ir draugų 
atsilankant i pikniką. Pradžia 1 valandą.

VALDYBA

TARP LIETUVIŲ

Pramogą Kalendorius

Gilė Lazauskienė, Verutė Budronienė, Mrs. Kiseda 
jaunosios mama] ir P. V. Budronių duktė Carolina.

Cypress Hills kapinėse 
palaidotas kanibalas

Cypress Hills kapinėse 
aukšto kalnelio tryliktoje 
sekcijoje randasi antkapis su 
užrašu: “Veindovi - Chief Fiji 
Islands - U. S. Navy - June 
11, 1842”. Kaip ten atsirado 
kanibalų (žmogėdrų) vado 
kapas iš Fiji salyno, kuris 
randasi Ramiajam Vandeny
ne (Pacific Ocean), netoli nuo

tesąs), kurių randasi labai 
daug netoli minėtų Fiji salų. 
Kadangi tų salų gyventojai 
buvo žmogėdros, tad jūrinin
kai, atsargos dėliai, sugavę 
kanibalų vadą Veindovi, pa
laikė jį laive, pakol jie savo 
žūklę atliko, kad išvengus 
kokių nors painiavų ar nelai
mių. .

Šeštadienį, birželio 15 d., 
Pranas Buknys buvo išvežtas 
į Lutheran Hospital, Brook- 
lyne. Pirmadienio rytą, kal
bant su Naste, dar nebuvo 
žinių, kaip ilgai jis ten bus 
bei kokios pasekmės tyrinėji
mo.

Linkime draugui Pranui 
sustiprėt ir greit į namus.

***
Buvo malonu susitikti su 

Maryte Nevins, kuri atvyko 
kelioms dienoms iš Ft. Lau
derdale, Fla., aplankyti savo 
dukrelę Astą ir sesutes.

***
Praėjusį savaitgalį Anne 

Yakstis ir aš smagiai pralei
dome laiką su Walteriu ir 
Amelija Juškevičiais Stam- 
forde. Sekmadienį buvome 
nuvykusios į Bridgeportą į 
LDS 74 kuopos pikniką pas 
Clem ir Bertha Strauss, kur 
daugumoje dalyvavo Ameri
koje gimusieji nariai.

Malonu pasigirti, kad 
“Laisvės” reikalams parve- 
žėm $135. Walteris ir Ameli
ja Juškevičiai aukojo $100 
pagerbimui jų mirusių tėve
lių, Juozas ir Marytė Stri- 
žauskai įteikė $25 ir A. 
Mureikienė $10. Draugė Mu- 
reikienė apdovanojo mane ir 
Anne jos pačios padarytais 
sūriais, už ką mes jai širdin
gai dėkojame.

***
Ateinantį sekmadienį Jo

nas Grybas ruošiasi važiuoti 
su Jonu Lazausku į brockto- 
niečių pikniką. Sako abu 
Jonai, jie norėtų susitikti 
visais senais pažįstamais. 
Taigi, brocktoniečiai, lauki
te.

***
Pas W. B. Keršulius lankė

si Ksavera Karosienė ir Valė 
Sutkienė. Jos sustojo tik 
trumpam laikui grįždamos iš 
Washington©, kur dalyvavo 
pensininkų konvencijoj (Na
tional Council of Senior Citi
zens). Smagu buvo pasikal
bėti su draugėmis nors tele
fonu.

Beje, Bronė Keršulienė 
pranešė, kad jai įteikė Valė 
Sutkienė $40, prašydama pa
dalinti sekamai: $20 Niujorko 
Lietuvių Moterų klubo pobū
viui, kuris įvyks birželio 30 
d., ir $20 “Laisvės” ruošia
mam piknikui po stogu, kuris 
įvyks liepos 14 d. Ačiū mielai 
Valei.

***
Sekmadienį dvi mašinos 

(apie 10 žmonių) buvo nuvy
kę iš New Yorko į Philadel
phia. Teko kalbėti su Povilu 
Venta, kuris ten buvo. Jis 
sako, kad parengimas buvo 
gana skaitlingas, ir atrodo 
liks gražaus pelno spaudos 
reikalams. Buvo ir programa 
- dainavo Nelė Ventienė, 
kalbėjo Povilas.

Ieva Mizarienė

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
kų 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.

“LAISVĖS” 
DIREKTORIAMS

Direktorių posėdis įvyks 
antradienį, birželio 25 d., 2 
vai. po pietų, Laisvės salėje. 
Visi dalyvaukime.

A. RAINIENĖ, Sekr.

Australijos, šitaip pasakoja-

Prisiminimui motinos 
Anastazijos Kaulinienės

Jonas ir Anastazija 
Kauliniai

nių šeima. Jūs netekote 
mielos mamytės, Jonas nete
ko žmonos, o mūsų judėjimas 
neteko širdingos pažangios 
pritarėjos. Ieva Mizarienė

ma.
Tai buvo 1831 metais, 

kuomet iš Massachussets 
uosto Salem išplaukė būrinis 
laivas “Charles Dogget” į 
Kiniją prekiauti su rytiečiais. 
Laivo kapitono Bachelor tiks
las buvo prisižvejoti gerą 
krovinį jūros gyvūnų - srai
gių (rinktinis valgis - delika-

Zigmas ir Elena Kauliniai 
prisiuntė “Laisvei” $50 prisi
minimui jų mielos mamytės 
Anastazijos Kaulinienės, ku
ri mirė birželio 5 d.

Zigmas ir Elena prašo jų 
vardu tarti širdingą ačiū 
visiems, kurie lankė jų ma
mytę ligoje, kurie prisiuntė 
užuojautos žodį, bei per 
“Laisvę“ išreiškė užuojautą, 
Povilui Ventai už atsisveiki
nimo kalbą kapinėse ir vi
siems kitiems, kurie bent 
kaip prisidėjo prie jų mamy
tės prisiminimo.

Mes laisviečiai dėkojame 
Zigmui ir Elenai už auką. 
I ’H'liine visi kartu su Kauli

BROOKLYN, N. Y.

Mirus

Vincui Cepuliui
Mes liūdime Vinco ne tik kaip tauraus pažangiečio, 

bet ir kaip asmeninio brangaus draugo. Mūsų 
širdingiausia užuojauta jo žmonai Onai ir visiems jo 
bendražygiams ir giminėms.

ALFONSAS ir JOSEPHINE SKIRMONTAI
Brockton, Mass.

WOODHAVEN, N. Y.

Reiškiame giliausią užuojautą jo žmonai Elenai, 
visiems giminėms ir draugams.

DOMICĖLĖ, ALEKAS IR VISA ŠEIMA
VELIČKŲ

Albertson, N. Y.

Mirus

Petrui Siauriui

Atrodė, kad darbas buvo 
sėkmingai atliktas-, tačiau 
netaip išėjo, kaip buvo pla
nuota. Po pasisekusios žūk
lės, paleistas nuo laivo kani
balų vadas prisiprašė devy
nis laivo įgulos jūreivius ap
silankyti pas jį ant pietų. Kai 
minėti jūreiviai atėjo pas 
Veindovi, jis juos užmušė ir 
pradėjo su savo sėbrais vieną 
iš jų valgyti. Tuo metu, laivo 
kapitonas apsižiūrėjo, kad jo 
jūrininkai ilgai nesugrįžta. 
Nuėjęs pas Veindovi, atrado 
juos jau negyvus ir vienas 
jau buvo suvalgytas.

Likusieji aštuoni lavonai 
tapo palaidoti, kaip pridera 
jūreiviams, jūroje. Bet atro
do, kad lavonai buvo palaido
ti jūroje netoli kranto, nes 
jūros bangos vėl išmetė juos 
atgal į krantą, o kanibalai 
juos suradę - suvalgė. . .

Tokį skaudų įvykį, laivo 
kapitonas Bachelor negalėjo 
pamiršti ir dovanoti. Jis visa 
tai raportavo Laivyno Minis
terijai, ir 1838 metais Fiji 
salyno kanibalų vadas Vein
dovi buvo suimtas parveži
mui į USA, kur buvo norėta 
iškelti jam bylą teisme. Šiais 
laikais panašus suėmimas 
būtų nelegalus, bet anuo 
metu “Legal Aid Society” 
neegzistavo.

Gal būtų buvus labai įdomi 
byla, bet kanibalų vadas 
Veindovi pakelyje į New 
Yorką mirė nuo plaučių užde
gimo, o jo kūnas tapo palai
dotas Cypress Hills kapinė
se. H. F.

HUNTINGTON, N. Y.

Mirus

Anastazijai Kaulinienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Jonui, sūnui 

Zigmui, marčiai Elenai, kitiems giminėms Amerikoje 
ir Lietuvoje ir visiems artimiesiems bei draugams.

POVILAS ir NELĖ VENTAI
Jamaica, N. Y.

HUNTINGTON, N. Y.

Mirus

Anastazijai Kaulinienei
Reiškiame giliausią užuojautą jos vyrui Jonui, sūnui 

Zigmui, marčiai Elenai, visiems kitiems artimiesiems 
ir draugams.

EMILIJA ir MIKOLAS LIEPAI
WOODHAVEN, N. Y.

•\ 1
HUNTINGTON, N. Y.

Mirus

Anastazijai Kaulinienei
Reiškiame giliausią užuojautą vyrui Jonui, sūnui 

Zigmui, marčiai Elenai, kitiems artimiesiems Ameri
koje ir Lietuvoje ir visiems pažįstamiems ir draugams.

W. Misiūnas
M. Adams
M. Karvelienė
O. Čepulienė
W. A. Malin
K. Petrikienė 
Anne Yakstis

A. Zabulionis 
S. J. Žvirblis 
U. Bagdonienė 
W. B. Keršuliai 
J. Augutienė 
Ieva Mizarienė 
J. Weiss

NEW YORKO 
NAUJIENOS
Policija suėmė 20 žmonių, 

nelegaliai pardavinėjančių 
uždraustus vaistus. Tarp jų 
yra vienas daktaras ir vienas 
laiškanešys, kuris laiškus 
nešiodamas padėjo parduoti 
vaistus. Jie darė biznio apie 
$3 milijonus į metus.

Garden City, L. L, 55 
policistai dažnai “susirgda
mi” reiškė protestą dėl neat- 
naujinimo kontrakto, kuris 
išsibaigė prieš metus laiko.

Plėšikai išsinešė iš F & T 
Jewelry Polishing kompani
jos saugiosios spintos bran
genybių $100,000. Bet jie 
neapsižiūrėjo, kad ten buvo 
kita saugioji spinta su $1 
milijono vertės brangeny
bėmis.

O
Iš Tarybų Sąjungos atvyko 

Moisejevo šokių grupė ir 
birželio 18 d. prasidėjo jų 
penkių savaičių programa 
Metropolitan operoje. Grupė 
lankysis ir kituose miestuose 
per tris mėnesius.

Flushinge rasta Edith 
Horowitz savo bute peiliu 
subadyta mirtinai. Kaimynai 
girdėję šaukiant pagalbos, 
bet niekas nepribuvo jai 
padėti.

Majoras Beame paskelbė, 
kad miestas netoleruos rasi
nės ar lytinės diskriminacijos 
samdant darbininkus.

Apie 100 mokslininkų ir 
valdžios atstovų laikė konfe
renciją Rutgers universiteto 
patalpose. Svarstė energijos 
krizės klausimą.

□
Nacionalinis Susivieniji

mas kovai su rasistine ir 
politine priespauda organi
zuoja autobusais kelionę į 
nacionalinę demonstraciją 
liepos 4 d. Raleigh, N. C. 
Kelionė į abi puses $30. Bų^ 
sai išvyks liepos 3 d. 9 vai. 
vakare, grįš liepos 4 d.V5 
vai. vakare. Galima rezer
vuoti vietą paskambinant 
243-8555. Rep.




