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— Rašo A. Bimba —
Amerikos Komunistų Parti

ja jau išleido savo naujosios 
programos projektą. Tai 128 
puslapiu graži knyga. Neten
ka abejoti, jog šios progra
mos buvo laukiama ir ji bus 
plačiai skaitoma ir studijuoja
ma. Tiesa, tai dar tik progra
mos projektas, kuris parti
jos suvažiavime bus taisomas, 
papildomas, tobulinamas, bet 
pamatiniai dėsniai pasiliks, 
kaip jau išdėstyti.

Tai iš tikrųjų labai įdomus 
ir svarbus dokumentas. To 
kios plačios ir išsamios pro
gramos jokia kita Amerikos
politinė partija nėra išleidus.

Su naująja programa Ko
munistų Partija, matyt, tiesia 
sau kelią i platų viešą veiki
mą. Iki šiol, kaip žinia, parti
ja buvo tik pusiau-legališka. 
Ji nebuvo valdžios uždrausta, 
bet taip aštriai persekiojama, 
jog visomis jėgomis viešaja
me gyvename jai buvo beveik 
neįmanoma pasirodyti. Ta
čiau situacija šalyje yra ge
rokai pasikeitusi. Komunis-
tai jaučiasi, kad laikas iš tos 
tik pusiau-legališkos padėties 
išeiti į platų, viešą, veiklų, 
energingą, pilnakraujį parti
jos gyvenimą.

Tie, kuriems atsibodo pasa
kos apie Komunistų Partiją, 
kurie nori sužinoti ir išgirs
ti tiesą apie tą partiją, ims 
ir skaitys naująją programą. 
Joje jie ras rimtą, nuoseklų 
atsakymą į daugybę nūdienių 
klausimų. Jie sužinos, ko iš 
tikrųjų komunistų Partija sie
kia ir kaip ji žada eiti prie 
savo tikslų.

Aišku, k a d Krisluose pla
tesnis šio istorinio dokumento 
apibūdinimas neįmanomas.

Azija ir Afrika gyvena 
naujų audrų laikotarpį. Nau
jai gimusių valstybių ir valsty
bėlių valdžios viena po kitos 
virsta nuo kojų. Jų nelaimė— 
militarinės klikos, kurioms, 
daugumoje atvejų, matyt, dik
tuoja mūsų Amerikos Centri
nė žvalgybos Agentūra. Ypač 
skaudi “operacija” pravesta 
Indonezijoje ir Ganoje. Kaip 
ilgai militarinės dikatūros iš
silaikys galioje, tai jau ki 
tas klausimas. Jų pastovu
mas nėra garantuotas.

Lietuvoje leidžiamo puikaus 
žurnalo “švyturio” šių metų 
pirmuosiuse dviejuose nume
riuose atspausdintas nepapras
tai gražus ir įdomus Tarybų 
Lietuvos prezidento Justo Pa
leckio reportažas “Vengrijos 
dienynas? Pernai jis Vengri
joje praleido beveik ištisą mė
nesį ir aprašo savo įspūdžius 
apie tą įdomų socialistinį 
kraštą. Sveikinu Justą už gra
žiai atliktą darbą. Neabejo
ju, jog visi “š.” skaitytojai šį 
reportažą perskaitė su di
džiausiu pamėgimu.

Mūsų draugai floridiečiai 
entuziastiškai kalba apie Ste
faniją Masytę ir jos pasirody
mą su filmais, kuriuos ji pati 
Lietuvoje ir čia yra susukusi. 
Juose filmai paliko labai ma
lonų, gilų įspūdį.

Bet to neužtenka. Man ro
dosi, kad Stefanija su tais 
filmais turėtų būti pakviesta 
pasirodyti ir kitose kolonijose,

(Tęsinys 6 pusi.)

siunčia i Vietnamą
[ r Washingtonas. — Kovo 2 land, JAV jėgų komandie- 
; dieną JAV Gynybos sekre- rius Pietų Vietname, reika-
tonus Robertas McNamara I
aiškino apie karą Vietna
me. Jis, kaip ir pirmiau, pa
sakojo, kad Jungtinės Vals
tijos “nepavargo”, kad jos 
turi pakankamai jėgų karo 
laimėjimui Vietname.

Jis sakė, kad dabar Pietų 
Vietname yra 215,000 JAV 
marininkų ir pėstininkų, 
ir kad jiems Į pagalbą dar 
vyksta 30,000 vyrų. Šias 
JAV jėgas remia dar 50,000 
vyrų iš Septintojo karo lai
vyno.

McNamara sakė, kad ge
nerolas W. C. Westmore-

Nkrumahas tapo Gvinėjos 
prezidentu ir tęs kovą

Abidžanas. — Ganos pre
zidentas Kwame Nkruma
has tapo ir Gvinėjos prezi
dentu, nes Gvinėjos prezi
dentas Sekou Toure jam už
leido vietą.

1958 metais tarpe Ganos 
' ir Gvinėjos buvo padaryta 
sutartis, kad abidvi valsty
bės jungsis į vieną. Nuo to 
laiko jos bendradarbiavo 

I daugelyje gyvenimo šakų 
fparuošdamos vienybę. Vė
liau prie jų plano prisijun
gė ir Malio respublika.

Gvinėjos prezidentas Tou
re pareiškė, kad Nkruma
has yra nepaprastas žmo
gus, bet Afrikos tautų va
das kovose prieš imperializ
mą ir naująjį kolonializmą.

K. Nkrumahas sako, kad

Kur dingo JAV 
demokratija?

Washingtonas. — “The 
New York Timeso kolum- 
nistas C. L. Sulzbergeris, 
apibūdinęs JAV vyriausy
bės rėmimą generolų val
džių Alžyre, Ganoje, Brazi
lijoje ir eilėje kitų šalių, 
klausia, ar tas nepakenks 
JAV demokratijai?

Kaip žinia, JAV yra de
mokratinė respublika. Žmo
nės pripratę valdininkus 
rinkti. Dabar JAV vyriau
sybė užgiria generolų pučo 
suorganizuota s va Idžias, 
vietoje tų šalių žmonių bu
vusių išrinktų valdžių.

KONFERENCIJOS 
PASITRAUKĖ Iš

Addis Ababa. — Gvinė 
jos, Tanzanijos ir Malio de
legatai užprotestavo prieš 
priėmimą į konferenciją 
Ganos militaristu delega
cijos ir pasitraukė iš Afri
kos Vienybės konferenci
jos.

Kairas. — Izraelio lakū
nas A. S. Nathan taikos mi
sijos sumetimais buvo at
skridęs į Egiptą.

lauja, kad iki pabaigai me
tu ten būtu 400,000 JAV 
pėstininkų ir marininkų.

Auga nuostoliai
Saigonas. — Čionai Jung

tinių Valstijų jėgų koman- 
dieriai sako, kad 1965 me
tais JAV Pietų Vietname 
turėjo 7,000 nuostolių už
muštais ir sužeistais, o 1966 
metais tik per sausio ir va
sario mėnesius buvo 4,300

Jie sako, kad per sausio 
ir vasario mėnesius buvo 
užmušta 636 JAV kariai, 
sužeista 3,618 ir dingo 36.

Tai tik JAV nuostoliai.

Ganoje perversmą įvykdė 
tie patys užsienio imperia
listai, kurie anksčiau tą pat 
padarė Alžyre. Jis išsiunti
nėjo Afrikos valstybėms 
kvietimus atremti imperia
listų agresija. Jis sako, ka
vos už atgavimą savo teisių 
Ganoje. Kaip ta kova vys

tysis, tai ateitis parodys.
Tarpe Ganos ir Gvinėjos 

yra Dramblio Kaulo Kran
to respublika. 350 mylių 
sausumos plotas. Gana ir 
Gvinėia yra prie Atlanto 
didjūrio, tai vandeniu jos 
susisiekia.

Gana užima 91.840 kvad
ratiniu mylių plotą ir turi 
6,000.000 gyventojų. Gvinė
ja užima 96,860 kvadratinių 
mylių ir turi 3,500,000 gy
ventojų.

Kinai pripažino 
sukilimų atslūgimą

Pekinas. — Kinijos ko
munistu dieraštis “Jenmin 
Jih Pao” jau pripažino, kad 
pasaulyje pasireiškė revo
liucinių kovų atslūgimas. 
Žinoma, jis rašo, kad tai tik 
“trumpalaikinis pasitrauki
mas”.

Kinai tvirtino, buk pa
saulyje yra labai didelis re
voliucinis judėjimas, k a d 
užtektų komunistams duoti 
revoliucijos signalus ir ka
pitalizmas būtų panaikin
tas.

Tarybų Sąjungos komu
nistai kinus kritikavo už 
tas jų teorijas, kaip nesu
prantančius tikrosios pa
saulinės padėties.

50 ŽMONIŲ ŽUVO 
TORNADO AUDROJE

Jacksonas. — Tuscaloosa 
srityje, Mississippi valstijo
je. nusiautė Tornado. Ne
pilnomis žiniomis yra žuvę 
apie 50 žmonių, o daug dau
giau sužeistu. Ekonominiai 
nuostoliai dideli.

' New Delhi. — TSRS pa
siūlė maisto pagalbą Indijai.

LAWRENCE, MASS.
Kovo 3"d. mirė Stasys

Penkauskas, ilgametis

Stasys Penkauskas

SIAUČIA RAUPAI
I
I

Žene va. — Pasaulinės 
Sveikatos organizacijos su
sirinkime buvo raportuota, 
kad vis dar pasaulio žmo
nės kenčia nuo raupų, 1965 
metais jais sirgo žmonių 
97-se šalyse. 
" ....... ................. ■■■■■

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Jungtines Tautos, N. Y.— 

Rytų Vokietija, prašydama, 
: kad ją priimtų į Jungtines 
I Tautas, tuo par kartu sako, 
kad daug taikai pasitarnau
tų, jeigu būtų priimta ir 
Vakarų Vokietija.

Washingtonas. — JAV 
karo jėgas Pietų Vietname 
aptarnauja jau 90 laivų. 
JAV valdžios militarinių 
trasportų neužteko, tai virš 
50 laivų paraudavo jo nuo 
kompanijų.

Akrą. — Ganos militaris- 
tai areštavo buvusį Nkru- 
maho valdžios Užsienio mi
nistrą Alexa Quaison-Sack
key.

Maskva. — 1965 metais 
Tarybų Sąjungoje daug 
mažiau žmonių buvo nuteis
ta už kriminalius prasikal
timus, kaip pirmiau.

New Delhi. —Indija siun
čia daugiau armijos į Asa- 
mą nuslopinimui tautinio 
sukilimo. Sakoma, kad suki
lo 150,000 vietos gyventojų.

Akrą. — TSRS lėktuvai 
išveža savo žmones iš Ta- 
mali aerodromo, kurio pa
statymui TSRS išleido $30,- 
000,000.

Karačis. — Pasitarimai 
tarpe Indijos ir Pakistano 
Kašmiro reikalais eina pa
sekmingai.

Detroitas. — Vasario mė
nesi nupuolė naujų automo
bilių pardavimas.

Varšuva. -—Atskrido Ita
lijos Komunistų partijos 
vadovas Luigi< Longo.

“Laisvės” vajininkas ir vei
kėjas. Iš Lietuvos kilęs nuo 
Čiobiškiu, Širvintos rajone.

Kūnas buvo pašarvotas 
Charles Volungus koplyčio
je, 166 Garden St., Lawren
ce. Laidotuvės įvyko pir
madieni, kovo 7 d., Bellevue 
kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Sofiją ir daug gimi
nių JAV ir Lietuvoje.

Daugiau apie velionio 
Penkausko gyvenimą ir lai
dotuves bus parašyta Law- 
renco korespondentų.

Reiškiame gilią užuojau
tą jo žmonai Sofijai, gimi
nėms ir kitiems artimie
siems.

“Laisvės” Personalas

ANGLIJOS PINIGAI
Londonas. — Su 1970 me

tais Anglijoje bus pakeiti
mų gaminime smulkių pini
gu.

Pamatiniai ji e nedaug 
skirsis nuo 1841 metais 
įvestos sistemos.

Washingtonas. — 1965 
metais Jungtinėse Valstijo
se įvairiose nelaimėse žuvo 
105,000 žmonių, jų tarpe 
49,000 automobilių nelaimė
se.

Saigonas. — Pietų Viet
namo Liaudies Išsilaisvini
mo Frontas išleido atsišau- 

ikimą, raginant žmones prie 
didesnės kovos prieš JAV 
karo jėgas.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Anglija, JAV ir Prancūzija 
susivienijo neįleisti Rytų 
Vokietijos į Jungtines Tau
tas.

Salisbury. — Rodezija 
įrengia gazolino patalpas 
netoli Mozambikos, Portu
galijos kolonijos.

Washingtonas. — Nkru- 
maho pasiskelbimas Gvinė
jos prezidentu sudaro nau
ją padėtį Afrikoje.

New Delhi. — Indijos 
premjeras Indira Gandhi 
kovo 27 dieną vyks į Jung
tines Valstijas.

Chicago. — Draftavo i 
JAV armija daktarą D. T. 
McCanną, 32 metu amžiaus, 
septynių vaikų tėvą.

Akrą. — Kinijos laivas 
stovi Tema prieplaukoje iš
vežimui kinų iš Ganos.

Jakarta. — Apie 3,0001 
jaunų musulmonų demon
stravo prieš Sukamo.

LA JOLLA, Calif. — Su
laukęs 79 metų amžiaus 
mirė JAV admirolas Wil
liam Munroe.

I Keblumai Afrikos 
Vienybės sąjungoje
Addis Ababa, Ethiopija.— 

Čionai atsid arė Afrikos 
Vienybės konferencija, ku
rią sudaro 36 valstybės. Pa
čioje pradžioj konferencija 
susidūrė su keblumais. Ne
atvyko Alex Quaison-Sack- 
ey, organizacijos preziden
tas, buvęs Ganos Užsienio 
ministras Nkrumaho val
džioje. Į konferenciją nuo 
Ganos atvyko dvi delegaci- 
j o s, viena atstovaujanti 
Nkrumaho valdžią, kita — 
militaristus.

Kada mandatu komisija, 
kuria sudarė Gvinėjos, Ma
lio, Tanzanijos, Sudano ir 
Jungtinės Arabų Respubli

! Reikalauja pašalinti iš oro
| erdvių JAV atomų bombas

Ženeva. — Nusiginklavi
mo konferencijoje Tarybų 
Sąjungos ir Lenkijos dele
gatai reikalavo, kad būtų 
pašalintos iš oro erdvių 
Jungtinių Valstijų bran
duolinės bombos, kurios su
daro žmonijai pavajų.

Lenkijos delegatas sakė, 
kad JAV, duodamos atomi- rald-Tribune
nes bombas lakūnams prak- j dienos jis citavo, kur 
tikuoti bombonešių veiki
me, pastato taiką į pavojų, 
nes bile lakūnas provokato
riškai gali jas numesti i so
cialistines šalis ir uždegti
karą.

TSRS delegatas kritika
vo JAV, nurodydamas į pa
vojų iš tų bombų pusės lėk
tuvų nelaimės metu, kokia 
ivyko Ispanijoje, kada susi
kūlė bombonešis “B-52”.

TSRS delegatas citavo

Liaudiečiai puolė 
ir padegė laivą

Saigonas. — Liaudiečiai 
iš mortirų padegė motor
laivį Saigono upėje. Kada 
atskubėjo JAV šarvuoti lai
veliai, tai jie ir jų kelis su
gadino.

Prie Šiaurės Vietnamo 
sienos liaudiečiai užmušė 11 
Pietų Vietnamo policinin
ku, c

Virš Šiaurės Vietnamo 
buvo nušautas JAV bombo
nešis “F-4” ir trys lakūnai 
dingo.

JAV militaristai skubiai 
pasiuntė i Saigono upe dau
giau nedidelių karo laivelių.

ANGLIJOJE ĮVYKS 
RINKIMAI

Londonas. — Anglijoje 
nauji parlamentariniai rin
kimai įvyks kovo 31 dieną. 
Dabartinis parlamentas bus 
paleistas kovo 10 dieną.

Kaip žinia, dabar parla
mente daugumą turi laibo- 
ristai, tai jie yra ir sudarę 
savo valdžią.

Washingtonas. — JAV 
ruošiasi išvaryti Rodezijos 
ambasados narį. 

kos delegatai, priėmė atso- 
vybę nuo militaristu val
džios, tai Osman Ba, Malio 
Užsienio ministras, kuris 
buvo išrinktas organizaci
jos pirmininko pavaduoto
ju, pasitraukė iš tos vietos. 
Reiškia, konferencija pa
čioje pradžioje jau turėjo 
nesmagumų. Kaip ji eis, kas 
bus toliau, dar yra visokių 
spėliojimų.

Pirmesnės konferencijos 
nasisakė už Afrikos žmonių 
išlaisvinimą, organizavimą 
pavergtoms šalims pagal
bos. Tų kovų priešakyje 
stovėjo Nkrumahas ir Al
žyro prezidentas Ben Bella.

Anglijos dienraštį “Daily 
Express” iš vasario 9 die
nos, kur buvo pasakyta: 
“Nelaimės vietoje javus ir 
kitokį derlių JAV specialis
tai suėmė ir į žemę užka
sė... Dalis derliaus sunkve
žimiais buvo išvežta”.

Iš “The New York He- 
sausio 30 

laikr
raštis rašė: “Jeigu bran- 

I duolinė bomba, kuri, mato- 
; mai, guli Viduržemio jūros 
dugne, nesudaro pavojaus, 
tai kodėl JAV taip energin
gai jos ieško, net specialų 
submariną iš Floridos pri
siuntė?”

Tos bombos ieško apie 
20 JAV karo laivu. Sausu
moje ieškojo apie 700 speci
alistų. apsirengusių apsau
gos rūbais.

Washingtonas. — Kovo 2 
d. “The New York Times” 
korespondentas John W. 
Fibbey rašo, kad JAV val
džia pripažino, jog nelaimės 
metu Ispanijoje iš dviejų 
branduolinių bombų veržėsi 
radioakcija... Sako, kad už
terštų javų, augmenų ir kit
ko buvo suimta 1,500 tonų, 
parvežta į JAV. ir netoli 
Aiken, S. C., užkasta.

EXTRA!
Tokio. — Per 24 valan

das įvyko dvi baisios lėktu
vų nelaimės. Kovo 5 dieną 
arti Tokio susikūlė Kana
dos lėktuvas, kuriame žu
vo 64 žmonės.

Kovo 6 dieną Anglijos 
lėktuvas susidaužė į Fuji 
kalną ir žuvo 124 žmonės, 
ių tarpe apie 80 amerikie- v • cių.

Prieš mėnesį Tokio srity
je irgi susidaužė lėktuvas, 
kuriame žuvo virš šimto 
žmonių.

Havana. — Kubos vy
riausybė susekė militaristu 
suokalbį prieš dabartinę 
valdžią. Sako, kad suokal
bio užnugaryje buvo JAV 
Centrinė žvalgybos Agen
tūra.
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Tarptautine Moters diena
ŠIANDIEN YRA KOVO AŠTUNTOJI, Tarptauti- 

ne moters diena. Tarybiniuose kraštuose, o tai reiškia ir 
mūsų tėvų žemėje Lietuvoje, ši diena yra oficialiai šven
čiama, ir moteris ten visokiais būdas esti pagerbiama.

Kapitalistinis pasaulis šios dienos nešvenčia, nekrei
pia į ją dėmesio. Amerikoje tik nedidelis kol kas skaičius 
vyrų ir moterų įsisąmoninę šios dienos prasme.

Bet vienas dalykas bendrai riša socialistinių ir kapi
talistinių kraštų moteris (žinoma, ir vyrus): kova už 
taiką, kova už karo baigimą Vietname.

Mes didžiuojamės amerikietėmis. Jos aukštai neša | 
kovos už taiką vėliavą.

Didžiuojamės mes ir mūsų Amerikos pažangiosiomis 
lietuvėmis moterimis. Mūsų visuomeniniame ir organiza
ciniame gyvenime jos atlieka labai svarbų vaidmenį. Be 
jų nuoširdaus, rūpestingo darbo neturėtume tokių sėk- 

' mingų visuomeniškų pramogų, kokias turime. Mūsų 
draugės stovi pačiose mūsų judėjimo viršūnėse, užima 
pačius žymiausius postus. Garbė joms!

I — o —
’ APIE MOTERĮ IR MOTINĄ yra prirašyta daug

knygų. Ir mūsų tauta gali didžiuotis savo dukromis — 
rašytojomis, poetėmis, publicistėmis, ž u r nalistėmis, 
mokslininkėmis, visuomenininkėmis, menininkėmis.

Mes gerbiame ir didžiuojamės mūsų, lietuvių ameri
kiečių veikėjomis, kovotojomis, rašytojomis.

Didžiojo rusų rašytojo Maksimo Gorkio žodžiais ta
riame:

“Išaukštinsim moterį — Motiną, kurios meilė nežino 
ribų, kurios krūtine išmaitintas visas pasaulis! Viskas, 
kas žmoguje gražu,—iš saulės spindulių ir iš motinos 
pjeno,—štai kas pripildo mus meile gyvenimui!..

\ Moteris—motina pasauliui. Ne tik dėl to niotina,
_ t kad gimdo jam vaikus, o dėl to,—ir tai svarbiausia,—kad 

auklėja žmogų, suteikdama jam didžiausius gyvenime 
džiaugsmus.

Be saulės nežydi gėlės, be meilės nėra laimės, be mo
ters nėra meilės, be Motinos — nėra nei poeto, nei did
vyrio.

Visas pasaulio pasididžiavimas — iš Motinos!
Iš meilės moteriai gimė viskas, kas gražu žemėje.

' Motina — mirties priešas...
Jūsų, motinos, milijonai ir šimtai milijonų! Kodėl 

nesušunkate savo bepročiams vaikams: “Gana žudynių! 
, Nedrįskite užmušti vienas kitą. Mes pagimdėme jus gy

venimui, darbui, kūrybai, tam, kad jūs gyvenime pajus- 
• tumėte džiaugsmą, kad padarytumėte jį protingu, teisin
gu ir gražiu...”

Išaukštinsim moterį — Motiną, neišsenkantį visanu- 
galinčio gyvenimo šaltini.”

— 0 —
KAIP SKAITYTOJAS pastebės, šis “Laisvės” nu

meris užpildytas raštais, daugiausiai parašytais pačių 
moterų, ypatingai K. Petrikienės ir I. Mizarienės. Jos sa
vo straipsnius taikė kaip tik šitai laidai, ir mes esame 
joms už tai labai dėkingi!

Tegyvuoja pažangiosios lietuvės moterys!
Tegyvuoja kovotojos už taiką!
Tebūva pasaulyje taika!

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Ieva Mizariene

“Skraidyki! kaip paukštes”

• • • Chemikų būrelis Šeduvos vidurinėje mokykloje — pats 
veikliausias. Įdomiai dirba jaunųjų farmacininkų sekcija.

•-* Vaistinėje moksleiviai gamina vaistus pagal nesudėtingus re- 
ceptus, susipažįsta su medicinos mokslo naujovėmis. Baigę 
vidurinę mokyklą, daugelis jų pasiryžę tapti farmacininkais.

Nuotraukoje: aštuntokės (iš kairės) Danutė Skačkaus- 
kaitė, Violeta Čelutkaitė ir Angelė Verbickaitė Šeduvos vais
tinėje gamina vaistus.

Taip pavadino savo kny
gą Ramunė Aidukaitė - Ra
gauskienė. Išleido “Vaga” 
Lietuvoje 1965 metais.

Šiame autobiografinio po
būdžio kūrinyje autorė pa
sakoja apie savo jaunas 
dienas, pradedant su vai
kyste buržuazinėje Lietuvo
je ir baigiant su dabarti
niu gyvenimu socialistinėje 
Lietuvoje. Augdama religi
nėse aplinkybėse, ji buvo 
stipriai pastūmėta į religi
jos idealizmą. Tačiau, bū
dama svaraus proto mer
gaitė, pamatė, kad realybė 
nesiderina su religi n ė m i s 
dogmomis.

Knyga parašyta labai jaut
riai ir, pradėjus ‘ją skaity
ti, nelengva padėti į šalį ne
pabaigus. Ramunė labai 
karštai mylėjo Savo mamy
tę, kurį tiek daug vargb tu- 
rėj'o pane'šti, kad išmokslin
tų ją.: Ji taipgi labai arti
mai sugyveno su sesute, tė
veliu, giminėmis, kaimynais 
ir mokslo draugais. Bet ar
timiausias ir mylimi as i as 
jai žmogus tai mamytė. 
Kiek turėjo kovoti motina 
ir su namiškiais, su klebo
nu, su giminėmis ir kaimy
nais dėl Ramunės leidimo į 
mokslą.

“Kam čia to mokslo mer- 
geitei, argi bus kunigas,” 
kiekvieno pirmi žodžiai. O 
motina, matydama, kaip 
stropiai mokosi jos dukry
tė, nepasiduoda. Na, ir Ra
munę, ne tik išleidžia mo
kytis Kupiškio pra d i n ė j e 
mokykloje, bet vėliau į Pa
nevėžio gimnaziją, o dar 
vėliau į Kauno universitetą, 
nors ir sunkūs laikai.
tas — Kaunas pilnas vo
kiečiu. Visvien Ramunė 
siekiasi mokslo, žinojimo, 
nors ir sunkūs laikai.

Prisimena Ramunė, kai 
mirė jos sesutė, tik dviejų 
dienu amžiaus. Nors Ramu
nė buvo visai jaunutė, vis
vien negalėjo suprasti, ko
dėl, kai mamytė verkė, mo
terys, ramindamos, sakyda
vo: “Neraudok, bus dangu
je angelėlis! Džiaukis, kad 
dievas tą kryžių atėmė.” O 
Ramunė galvojo, kad gi 
dievas ne kryžių atėmė, bet 
dukrytę. Tai gal buvo pir
moji Ramunės abejonė reli
gijos dogmomis, nors dar 
nesąmoningai suabejota.

Prisimena, kaip senelė Du- 
burienė, primušta savo gir
to vyro, sveikatos neatgavo 
ir dėl to mirė. Ir, nors 
daug kas žinojo priežastį 
jos ligos, bet sutiko su se
neliu Duburiu, kad “maniš
kę dievas anksti atsiėmė...” 
Juk, sako autorė, ir bažny
čia sakydavo, “kad moterų 
gyvenimą tvarko dievas...

kad moterims nereikia apie 
save galvoti, ir jos turi ne
pamiršti svarbiausių dory
bių: nusižeminimo ir kant
rybės.”

Didžiojo karo laiku, ka- i 
da ne vienas dvasiškis die- , 
vo vardu laimino ir ragino 
jaunus vyrus stoti išdavikų 
eilėse, eiti su banditais, šau
dyti savo kaimynus, gimi
nes, kada patys bėgo su 
priešu, palikdami parapijo
mis “dievo valiai,” galvojo 
Ramunė:

“Ir kodėl teisingasis šiuo 
metu atkakliai tyli, nors jo 
šaukte šaukiasi žūstančių- 
jų motinos ir seserys? O ir 
mano vienos maldų, rodos, 
būtų užtekę suminkštinti 
kiečiausiai širdžiai... Ko
dėl gi dievas neliko mūsų 
prieglauda ir stiprybe ? Kaip 
jis leidžia jį mylėjusiems 
žmonėms virsti piktada
riais?”

Na, bet ką gi... Visą 
knygą negi galima “iškvo- 
tuoti”! O ji taip pilna jau
nos, tikinčios, vien tik ge
ro velijančios visai žmoni
jai mergaitės, širdgėlos, ieš
kojimo teisybės pas aukš
čiausiąjį, pas žmones, pas 
mylimą. Gal daug greičiau 
ir' lengviau būtų suradusi 
teisingąjį kelią Ramunė, bet 
ta didelė meilė motinai, ku
ri taip mylėjo Ramunę ir 
taip troško duoti Ramunei 
visą, ką ji laikė geriausiu, 
vis ją sulaikė.

Dar toliau — štai Ramu
nė įsimyli kapelioną, kuris 
pats jau nebetiki, bet dar 
nemetęs kunigy s t ė s . Per 
ilgą laiką jie draugauja, 
slapstosi nuo žmonių. Pra
sideda kalbos, žinoma, žmo
nės, parapijos klebonas, me
ta bėdą ant motinos: “Ką 
daro tavo duktė, kurią tu 
taip lepinai—leidai į moks
lą?...”.

Pagaliau, nega 1 ė d a m a s 
daugiau panešti tos apga
vystės,. dvasiškis, jos drau
gas, meta kunigystę, susi
tuokia su Ramune, vėliau 
jiedu susilaukia sūnelio ir 
dukrytės. O žmonės vis kal
ba, motina vis sielojasi — 
širdis plyšta, myli dukrą, 
bet bijo dievo. Gi dukra 
gyvena be bažnyčios palai
minimo, be šliūbo -—vaikai 
nekrikštyti...

O klebonas, motinai tie
siog į akis pasakė: “Tu kal
ta, kad duktė paleistuvė, iš
tekėjo už bedievio, dargi 
buvusio kunigo, gyvena be 
šliūbo.” O motina ir dalei- 
džia, kad gal kaip nors už
rūstino dievą, kad tokį bai
sų kryžių uždėjo ant jos pe
čių.

Ir taip per visą knygą, 
ypatingai moterys parodo
mos, kaip slinkiai religijos

--puiki knyga! 
prislėgtos, išnaudo j a m o s , 
todėl, kad trūksta apšvie- 
tos, todėl, kad jos ieško gė
rio fantastiniame danguje, 
o ne čia ant žemės.

Pergyvenau daug jaudi
nančių momentų, skaityda
ma šią knygą, nes ir aš, 
jaunutė būdama, turėjau 
pasirinkti kitą kelią nei 
mano tėvelių. Žinau, kaip 
tai sunku griežtai pasisaky-
ti, kaip tai sukelia daug 
abejonių, daug galvojimo 
ką daryti. Norėčiau, kad 
kiekviena lietuvė moteris 
galėtų perskaityti R. Ra
gauskienės “Skraidyk i t 
kaip paukštės.”

R. Ragauskienė — žmona 
J. Ragausko, autoriaus “Ite 
Missa Ėst,” kurią anais 
metais gavo LLD nariai. 
Kaip J. Ragauskas, taip ir 
R. Ragauskienė, daug ra
šo religiniais klausimais.

Ačiū Tau, miela Ramu
ne, už tokią jausmingą ir 
teisingą knygą, kuri pasi
liks mano mintyse ilgai, il
gai!.. Kaip būtų naudin
ga, jeigu šią knygą galėtų 
perskaityti kiekivena lietu
vė moteris, nežiūrint, kur ji 
begyventų.

Washing tonas. — Trisde
šimt respublikonų kongres- 
manų reikalauja diskusuoti, 
ar JAV privalo draftuoti 
jaunuolius į armiją.

Washing tonas. — JAV 
erdvių užkariavimo jėgos 
nesiruošia pasiųsti erdvių 
laivą į Venerą.

Architekte Dalia Jomantaitė — jauna mer
gaitė. Tačiau jos pavardę jau žino daugelio 
Lietuvos pramonės įmonių darbuotojai. Mat, 
Dalios Jomantaitės specialybė yra gamyklų, 
cechų techninė estetika. I). Jomantaitė api
pavidalino Kauno Juliaus Janonio v. popie- 

pieriaus fabriko cechus, ir k. gamyklas.

Daugkartinė Tarybų Sąjungos kroso bėgimo 
čempionė Felicija Karoblienė, nekartą at
stovavusi TSRS prancūzų laikraščio “Juma- 
nite” turės kroso varžybose Paryžiuje, nese
niai vėl pasiekė pergalę: Felicija laimėjo 
Tarybų Sąjungos 2,000 metrų bėgimo var
žybas visasąjunginio kroso finale, šios var
žybos vyko Vilniuje. Nuotraukoje Felicija 

duoda interviu reporteriams.

Po Antrojo pasaulinio ka
ro Vokietija buvo padalyta 
į Rytų Demokratinę ir Va
karų Federatyvinę Vokieti
ją. Abiejose veikia skir
tingi įstatymai.

Buržuazinė spauda ir jos 
sekėjai negali atsidžiaugti 
vakariečių laimėjimais: vis 
sako, ten esą perteklius, 
bet... skanėstai, blizgesiai 
ne visiems pasiekiami. Tur
tingieji darosi išteklingesni, 
o biednieji liesesnį. Aukšta
sis mokslas, liaudies švieti
mas stovi žemai; gimdyvių 
mirtingumas aukštas. Sulyg 
žurnalu “Times” (1963 m. 
liepos 23 d.), Vakarų Berly
ne savižudybės viršijo viso 
pasmilo didmiesčius.

Prostiuucija Vokiet i j o j e i 
oficialiai panaikinta 1927 
m., ’bet prostitutės visada 
buvo toleruojamos, joms at
leidžiama. 1963 m. Vokieti
joje, kaip policijos daviniai 
parodė, buvo 140,000 prosti
tučių. Prostitucijos namai, 
kaip viskas šią gadynę, sumo
dernizuoti—vadinami “Mos
teliais,” viešnamiais. Ber-I 
lyne, šalia Duseldorfo gele- j 
žinkelio stoties, nejudinamo | 
turto spekuliantė įvesdino 
$875,000 įrengimui keturių i 
aukštų “Hostelio” pastato.;
Iš lauko žiūrint, pastatas; 
daugiau panašus į kliniką, i 
Viduje veikia restoranas: 
pusryčiai nuo 8 iki 10 vai., 
pietūs dvyliktoje, vakarienė 
5 vai. Klientai lankosi nuo 
11 ryto iki 11 nakties, išski
riant sekmadienius ir1 šven- 
es. Šventėse merginos mez- 
ginėja arba žiūri televizo
rių. Įstaigoje, su patarnau
tojomis, yra 228 įnamės, 71 
“dirbanti.” Miesto gydyto
jai prostitutes patikrina du 
kartus savaitėje. Klientūra 
— netoli 8,000 kasdien. 
Kaina — $3.75. “Hostelio” 
savininkės pajamos — apie 
$250,000 mėnesiui. Miesto 
pareigūnai ir policija yra 
pasitenkinę, kad pavyko 
“išspręsti” prostitucijos 
klausimą.

Vokietija pasauliui davė 
įžymių filosofų, mokslinin
kų ir kovotojų. Valstybės 
vadov a u j a m o s viršūnės į 
moterį visada žiūrėjo su 
panieka. Žymusis filosofas 
Ničė, tyčiodamasis iš mo
ters, yra skelbęs, kad mote
ris — tai lovos lėlė, tai pa
prastas įrankis vyrui sma- 
guriautis. Buvęs kaizeris 
Vilhelmas II yra skelbęs, 
kad moters veikla turi apsi-

riboti vaikais, virtuve, baž
nyčia ir drabužiais.

Hitleris savo laiku buvo 
paskelbęs, kad politika ir 
profesija — ne moterims, o 
Gebelsas buvo pasakęs, kad 
moteris “nežymus žmoge
lis,” skirtas puodams valy
ti.” Deutsche medicische 
W i s s e n s c heft” rašė, kad 
moterų švietimas — tai 
“didžiausias socialinia i-bio
loginis pavojus vokiečių 
tautai.” Vienas vokiečių me
dicinos laikraštis priėjo net 
iki to, kad parašė, jog “mo
teris gydytoja — tai dvilypė 
būtybė, kurios negali paneš
ti natūralus instinktas.”

Man gerai žinoma mergi
na studijuoja mediciną Cor-
nell universitete. Vienas ten 
dėstytojų, iš Vakarų Vokie
tijos, išbarė studentę, kodėl 
ji užims vyro vietą. “Mo 
terš vieta—namie.”

Iki Hitlerio įsigalėjimo 
Vokietijoje moterys sudarė 
10% seime. Stojančių į 
aukštąsias mokyklas skai
čius sudarydavo 20-30G , o 
Hitleriui įsigalėjus neliko 
nė vienos.

1939 m. Vokietijoje buvo 
įvesta vadinama “naminio 
ūkio metai.” Remdamosios 
tuo patvarkymu, privačios 
ir valstybinės įstaigos tepri- 
ėmė į darbą moteris, tik pa
siekusias 25 metų, kurios 
gali savąja darbo knygele 
įrodyti J kad dirbo kaime ne 
mažiau kaip metus laiko. 
Tas Jpatvarkymas Vakarų 
Vokietijoje veikia ir dabar. 
Už lygų darbą moterų už
darbis 10-40% mažesnis už 
vyro mokestį.

Nuvertus Hitlerį, Rytų 
Vokietijos dalyje moterys 
naudojasi lygiomis teisėmis 
su vyrais visose gvenimo 
srityse.

Viešieji namai “Hosteliai“ 
Rytų Vokietijoje neegzis
tuoja. Moterys lygiomis su 
vyrais teisėmis dalyvauja 
kūrybiniame gyvenime. Ne
reikia suprasti, kad Vakarų 
Vokietijos dalyje moterys 
nekovoja už žmogaus teises. 
Pažangiajam judėjimui Vo
kietija davė Klarą Cetkmą, 
Rožę Luksemburg ir daug 
kitų kovotojų. Ten moterys 
dirba už atominių ginklų 
panaikinimą, už pasaulinės 
taikos išlaikymą, už sujun
gimą Vokietijos demokrati
niais pagrindais.

K. Petrikiene
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Atsiminimai apie Marę 
Račiūtę-Hermanienę

apie senutę, kuri sėdėdama 
“mezgė užsimerkusi...”. 
Per šios senutės akis pra- Į 
eina visas laikotarpis žmo-< 
gaus gyvenimo. Atsimena I 
senutė savo vaikystę “prie | 
sienos” — pirmąją meilę; 
“prie sienos,” karus bent! 
du — viename jos vyrui te-! 
ko būti ir sugrįžo be kojų,: 
kurią tragediją taip aprašo 1

Apie Kazimierą Kliorj

Vasario 18 d. “Laisvėje” į keitėsi. Kuopose tarp eili- 
buvo paminėta, kad sausio • nių narių ir vadovybės pra- 
22 d. mirė Marė Račiūtė-1 sidėjo ginčai. Eiliniai na- 
Hermanienė. Dažnai pa-'riai didele dauguma palai- 
galvodavau apie velionę, kė Kapsuko ir Šukio veda- ■ 
nes per eilę metų bendra- majų pusę. i
vau su ja. Mudviejų susiti- Moterų Susivie n i j i m a s , 
kimas buvo, rodosi, 1912 m.,: ruošėsi prie savo suvažia-; 
kai New Yorke Lietuvių Pi-1 vimo ir žurnalo išleidimo, i 
liečiu klubo Įsteigtoje mo-1 Račiūtė-Herman buvo apsi-i 
kyklėlėie ji mokė anglų kai-( ėmusi redaguoti žurnalą, j 
bos. Mano dėdė, nuvedęs ! Matant, jog narių dauguma i 
mane į svetainę, patarė j palaiko Kapsuko pusę, ji i 
man arčiau susipažinti su' sugestavo žurnalo leidimą j 
Pačiute, kaip plataus išsi-! likviduoti. Padėtis atrodei 
lavinimo moterimi. Ne po i beviltė. Kapsuko padrąsin- j 
ilgo laiko Račiūtė pakvietė j tos, kelios draugės pasisiū- j 
mane atvykti į LMPS kuo- i lė iki suvažiavimo išleisti' 
pos susirinkimą. Nuvykau. • pirmąjį “Moterų Paiso” nu- 
Atsilankė 5 ar 6 moterys, i merį. •;
Račiūtė patarė įsirašyti į* 1917 m. pradžioje Brook- 
kuopą. Pasiūlė užimti sek-1 lyne įvyko Rusijos Revoliu- 
retorės vietą. Neturėdama j cijai remti konferencija,
supratimo apie organizaci
jos vedimą, bandžiau atsi
kalbėti, bet nevyko.

Rodosi. 1912 ar 1913 m. 
Račiūtė susituokė su Her
manu. kuris tuomet buvo 
LSS 52 kuopos narių eilėse. 
Sekmadieniu rvtais nariai 
susirinkdavo į Ra nd School 
svetainę, kur diskusuoda- 
vom įvairius politinius klau
simus. Brooklyne, LSS 19 
kuopa. Šukio vadovybėje, 
suvaidindavo scenoje dide
lius veikalus: “Marija Mag- 
dalietė,” “Alkani Žmonės,” 
“Sniegas” ir kitus. Visada 
svarbiausia rolę atlikdavo 
Račiūtė. Net Bostone ji at
liko “Magdalietės” rolę.

Hermanai buvo išleidę ke
letą brošiūrų socialistinė
mis temomis. Juodu propo- 
navo prie LSS knygoms 
leisti draugiją “Darbas,” 
kuri turėjo leisti socialisti
nio turinio, biznio pagrin 
du. knvgas. Kada kūrėsi 
LLD, jie jai priešinosi.

Abudu Hermanai buvo la
bai “kairūs.” Hermanienė 
net asmeniniuose laiškuose 
pasirašydavo — “Jūsų dėl 
socialistinės revoliucijos.”
Laike Pirmojo pasaulinio 

karo, kada buvo įsteigtas 
Lietuvai šelpti komitetas, 
Račiūtė - Herman buvo to 
komiteto sekretorė. Atvy
kus į Ameriką Žemaitei ir 
Bulotams, pas Hermanus L. 
Prūseika atvežė svečius, 
kur buvo aptarta plėtimas 
šalpos darbo. Račiūtė-Her- 
man tvarkė prakalboms 
maršrutus, išsiuntinėjo kvi
tas už gautas aukas, vedė 
visą susirašinėjimą; darbas 
buvo nemokamas, o ji tuo
met dirbo kasdien kaip 
įmonės vedėja. Kada visai 
pavargo, sekretorės darbas 
buvo pervestas studentui T.
Dunduliui. 

Račiūtė - Herman buvo 
viena iš pirmutiniu lietuvių 
moterų švietėjų. Ji išvertė 
i lietuvių kalbą kelias bro- 
šiureles: jos sumanymu 
LMPS išleido stambia bro
šiūrą “Kūdikių priežiūra”; 
ji sue-estavo sušaukti LMPS 
suvažiavimą. (Tuomet jau 
buvo 4 kuopos.) Ji iškėlė 
reikalą moterims žurnalo. 
I MPS Centro Komitetą su
darė: nirm. Račiūtė - Her- • 
man, ižd. J. Benesevičiūtė, 
sekr. K. Petrikienė.

Moterų Susivienijimas ir J 
LSS veikė ir didėjo. Ame
rika kariavo su Vokietija. 
Paaiškėjus, kad Vokietijos 
socialdemokratų vadovybės 
dauguma nutarė ginti kai
zerine tėvyne, tarp socialis-. 
tu kildavo diskusijos, bet 
aiškaus pasidalinimo narių 
tarpe nebuvo. Kapsukui at
vykus į Ameriką, padėtis

kurią sudarė centrinių or
ganizacijų ir laikraščių at
stovai. Dalyvavo: L. Prū- 
steika, V. Paukštys. J. Šu
kys, J. Benesevičiūtė, V.

i Kapsukas, J. Bekampis, 
i S t a 1 i o raitis, F. Bagočius, 
labu Hermanai, Jukelis ir 
; kiti. Diskusijos ėjo dėl to, 
kuria pusę palaikyti — Ke
renskio ar Lenino vadovau
jama? Bagočius ir Herma
nai karštai gynė Kerenskio 
valdžia.

Konferencijos didžiuma 
| palaikė Kapsuko puse. Vė
liau Hermanai daugiau 
nelankė LSS 52 kuopos su
sirinkimu, c

Persiorganizavus LSS į 
LKS, juodu pasiliko su so
cialistų grupele, kuri, jiems 
vadovaujant, užvedė bylą 
prieš LSS Namo fondą ir 
užgriebė LLD pinigus.

Savo laiku Hermanas bu
vo praturtėjęs. Spekuliuo- 

| jant biržoje, kartą kuopos 
nariu tarpe jis pasigyrė, 
jog jau prasisiekė iki $93,- 
000. Jis siūlė nariams savo 
paslaugas, bet biedni grino- 
riai nė vienas neskubėjo 
praturtėti. Depresijai užė
jus, kaip visi mažieji spe
kuliantai, taip ir Hermanas 
liko be cento.

Praturtėie. Hermanai di- 
vorsavosi. Tūla laika Račiū
tė-Herman laikė Port Jef
ferson, N, Y., moteriškų rū
bų krautuvėlę. Kuo ji toliau 
vertėsi, neteko sužinoti.

K. Petrikienė

Santo Domingo. —Buvęs 
Dominikos prezidentas 
Juan Bosch peikia dabarti
nę Dominikos valdžią, kaip 
svetimą šalies žmonėms.

Bona. — Vakarų Vokieti
ja gamina reaktyvius lėktu
vus.

Vilnietė Reginutė savo darželyje Vilniuje.

Europos čempionai — Vilhiaus “Žalgirio” 
keturvietės irkluotojai Z. Jukna, A. Bagdo

navičius, V. Sterlikas ir JI Jagelevičius.

Įteikti ordinai ir medaliai liaudies ūkio ir kultūros pirmū
nams, apdovanotiems už laimėjimus, pasiektus vystant pramo
nę, žemės ūkį, mokslą ir kultūrą.

Nuotraukoje: LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiu
mo Pirmininkas J. Paleckis Įteikia medali “Už darbo šaunu
mą’’ Lietuvos Draugystės ir kultūriniu ryšiu su užsienio šali
mis draugijos pirmininkui L. Kapočiui.

Ieva Mizariene

Knygos, knygos, knygos...
ko pergyventi, arba paste- 

į bėti tau gerai pažįstamuo
se...

Apart įvardytų apsaky
mu, knygoje yra dar ir šie: 
“Tiesių kelių nėra,” “Ko ne
pasakė Laukys,” “Tolimas 
aidas,” “Kur parbėga šu
va,” “Praėjo mergina” ir

i

Nesijaučiu kompetentiška 
rašyti recenzijas tokių kny
gų, kokias dabar gauname 
iš Tarybų Lietuvos, betvis- 
vien noriu pasidalinti su 

! skaitytojais mintimis apie 
tris, kurias man teko ne 
per seniai perskaityti. Jos

■ tokį gilų įspūdi manyje pa
Gėlės.”

Mielas drauge Juozai! 
Rašyk daugiau, o mds skai
tysime ir mokysimės. Lau
kiame knygos ir apie vieš
nagę JAV, taip pat ir “Par- 

1 duotų vasarų” antrojo to- 
! mo.

“Siena”
Tai Justino Marcinkevi

čiaus vėliausia poema. Iš
leido “Vaga” 1965 metais.

Na, ką gi! Visos Justino 
Marcinkevičiaus poemos, 
kaip manyje, tikiu, taip ir 
didžiumoje žmonių, sukelia 
tiek daug jausmo! Žmogus, 
perskaitęs knygą, per die
nas gyveni jąja.

JAV pažangioji visuome
nė, ypatingai Niujorko apy
linkėje, gerai prisimena 
“Baladę apie Ievą,” kurią 
Nastė Buknienė taip gra
žiai sugebėjo keliuose mi
tinguose perduoti. O tai iš
trauka iš J. Marcinkevi
čiaus poemos “Dvidešimtas 
pavasaris,” kurią išleido 
Valstybinės Grožinės Lite
ratūros leidykla 1960 me
tais.

Prisimenu J. Marcinkevi
čiaus “Kraujas ir pelenai” 
poemą apie Pirčiupį, tą bai
siąją šio amžiaus tragediją. 
Gal dvidešimt sykių aš šią 
poetą esu skaičiusi, ir nie
kad ji man nepasensta.

Ir štai dabar nauja Justi 
no Marcinkevičiaus poema

dare, kad niekaip negaliu 
jų išminčių išskraidyti.

j “Valiusei reikia Alekso”
Tai Juozo Baltušio nove

lės apie meilę. Knygą išlei
do Vagos leidykla 1965 me
tais.

Knygą sudaro aštuonios 
i noveles; knygos pavadini- 
j mas paimtas iš pirmosios.

Kiekvienas apsakymas iš
traukia ašara, suteikia 
džiaugsmo; skaitai ir neno- 

i ri, kad knyga baigtųsi... 
! rodosi, kad autorius dar ką 
nors pridėtų ir apie Valiu- 
sę, ir Aleksą... Ir taip pat 
su kitais apsakymais, suda
rančiais knygą.

Imkime apsakymą “Pas
kutinis tylus džiaugsmas.” 
Kiek čia gilaus jausmo, kiek 
čia pasakyta apie senutę, 
kuri gyveno viena, pilna sa
vigarbos, o vis vien troško 
artimo žmogaus draugys
tės. Pilna ilgesio, pilna no
ro gyventi, nors jau matė ir 
suprato, kad tuo tik labai 
trumpai galės pasidžiaugti.

Ir taip kiekvienas Baltu
šio apsakymas auksiniais 
žodžiais sukurtas, kiekvie
name gyvenimas kunku
liuoja, verda, eina, bėga. 
Kasdieninės bėdos, kasdie
niniai džiaugsmai. Įvykiai 
tave verčia giliai susikaup
ti, ir apie savo gyvenimą 
pagalvoti, nes čia tiek daug 
įvykių, kokius ir pačiam te- 

Justinas, kad manau verk
tų skaitydamas žmogus, tu
rintis net akmens širdį. Ki
tame kare sūnus dingsta, 
išėjęs su partizanais.

Ir taip per visą šią 150 pus
lapių poemą pergyvename 
šios senutės gyvenimą prie 
“Sienos,” į kurį įpuola viso 
pasaulio žmonijos bėdos, 
vargai, džiaugsmai...

“Duona ir žodis”
Eduardo Mieželaičio poe

tinė publicistika. Leidykla 
Vaga. Išleista 1965 metais.

Ši knyga išleista ryšium 
su 1965 metų poetų įvykdy
tu “Poezijos pavasariu.” 
Juk 1965 metais įvyko įvai
riuose Lietuvos miestuose 
poezijos vakarai. 1965 me
tais minėta Donelaičio, 
Čiurlionio, Montvilos, Salo
mėjos Nėries sukaktys. Lie
tuva minėjo dvidešimtpenk- 
tąją revoliucinio gyvavimo 
metu sukaktį. Nebereikalo
1965-iesiems metams šūkis 
buvo duotas iš Salomėjos 
Nėries poezijos “Dainuok, 
širdie, gyvenimą!”

Mūsų mielasis Eduardas 
aptaria savo stebėtinai gražiu 
lyrišku raštu visą eilę poe
tų, paimdamas ištraukas iš 
jų poezijų. Čia rasime Do
nelaitį, Valančiaus “Pa
langos Juzę,” Vinco Krėvės 
“Skerdžių.” Strazdą, Vie
nažindi, Baranauską, Čiur
lionį, Maironį ir kitus.

Šioje knygoje įdėjo E. 
Mieželaitis ir savo kalbą, 
kurią pasakė atidarant 
“Poezijos pavasari” 1965 m. 
birželio 12 d. Palemone. 
Tai buvo susirinkimas prie 
Salomėjos Nėries namo, kur 
ii gyveno, kur ji kūrė, kur 
ii augino sūnelį Saulių, kur 
dar žydi jos pasodintos gė
lės — bijūnai. Tai kalba, 
kuri pasiliks kiekvieno šir
dyje. Tik pasiklausykime 
keliu sakinių:

“Mes susirinkome prie 
Maironio Nemuno. Susi
rinkome prie Kauno—Salo
mėjos Nėries Palemone. Čia 
dabar Salomėjos Nėries rit
mais banguoja nauja Kau
no jūra. Ją, gintarinės Bal
tijos jaunesnę seserį, sukū
rė žmogaus rankos. Di
džiausia pagarba tebūnie 
joms! Kauno jūra — nau
jo mūsų gyvenimo simbo- 
bolis. Visas mūsų liaudies 
gyvenimas dabar ošia, vilni
ja, žėri tarvtum šios jūros 
saulėti vandenys...”

Eduardo poezija “Avė, 
Vita!,” apie Janonio “Kal
vį” ir apie jį pati, stebėti
na. Čia ir matai, ir jauti tą 
aplinka, kuri privertė Jano
nį rašyti “Kalvi”: “Pasi
trauk, nekliudyk! Juk ma
tai. kad kalu!”...

Taigi, šioje 270 puslapių 
knygoje, kiekvienas saki
nys. kiekviena eilutė, kiek
vienas žodis toks brangus, 
toks mielas!

Skaičiau Vilniaus “Tieso
je” sutrumpintą, o vėliau 
ištisą Eduardo Mieželaičio 
pranešimą Lietuvos rašyto
ju IV suvažiavimui. įvyku
siam 1965 m. gruodžio mė
nesi Vilniuje. Skaitai ir, 
rodos, negali tikėti, kad 
žmogus taip meistriškai, 
taip sukauptai tiek daug

Sausio 28 dienos “Laisvė
je “Krisluose” R. Mizara 
rašo:

“Š. m. sausio 19 dieną su
kako 70 metų Kazimierui
Klioriui, ir ta proga Tary
bų Lietuvos vyriausybė su
teikė jubiliatui nusipelniu
sio kultūros veikėjo garbės 
varda.

Kas iš mūsų atsimena 
Kazimierą Kliorį?

Kadaise jis gyveno Bing- 
hamtone...

Šiuo metu K. Kliorys yra 
LTSR Knygų prekybos vir
šininkas. Ir mes jam, kaip 
buvusiam amerikiečiui, lin
kime sveikatos, ilgų ir dar-
bingų metų!”

Perskaičius šią žinutę, 
juntu reikalą, kad ir labai 
suglaustai, prisiminti kelis 
bruožus iš K. Kliorio veik
los:

1915 metų birželio mėne
sį iš Chicagos į Binghamto- 
ną atvyko du jauni, pilni 
energijos vyrai. Tai buvo 
Kazimieras Kliorys ir Jo
nas Uogintas.

Jie čia rado jau gražiai 
veikiančia Lietuvių Socia
listų Sąjungos 33 kuopą. 
Čia taipgi gyvavo Aušros 

, choras ir dramatiškas rate
lis. Netrukus K. Kliorys ir 
J. Uogintas įsijungė į bend
rą veiklą.

K. Kliorys jau buvo aukš
tai pasiekęs apšvietos ir 
kultūros lygį. Jo ir politi
nis akiratis taipgi buvo ne
menkas ; giliai suprato drau
gijinius reikalus ir visuo
menės vystymosi dėsnius.

Būdamas socialistu parti
jos eilėse, Kliorys, kaip ir 
daugelis kitų partijos na
rių, su jaunatvės įkarščiu 
platindavo socialistinę lite
ratūrą, rinkdavo aukas par
tijos reikalams, prirašinė- 
davo naujus narius, ruoš
davo susirinkimus ir pa
skaitas, meninė saviveikla 
taipgi Klioriui buvo arti 
prie širdies ir t. t.

LSS 33 kuopos susirinki
muose kartais iškildavo 
smarkios diskusijos, nes jau 
buvo išryškėjęs minčių pa
sidalinimas Rusijos liaudies 
klausimu. Vieni jų buvo 
kairieji, o kiti — dešinieji. 
Kliorys visada būdavo su 
kairiaisiais, ir rišamas klau
simas krypdavo kairiųjų 
pusėn.

1916 metais į Ameriką 
atvyko V. Kapsukas ir ne
trukus stojo dirbti Lietuvių 
Socialistų Sąjungos organo 
“Kovos” r e d a k c ijo je. V. 
Kapsukas vedė smarkią ko
vą su dešiniuoju Lietuvių 
Socialistų sparnu, kurio 
vadu buvo P. Grigaitis. 
Teisinga V. Kapsuko įtaka 
pagreitino kairiojo lietuvių 
socialistų sparno susifor
mavimą.

Tais naciais 1916 metais 
rudeni LSS 33 kuopa pa
sikvietė j Binghamtona V. 
Kapsuką kalbėti. Į Lietu
viu salę susirinko gausiai 
publikos. V.' Kansukas sa
vo ugninga kalba plačiai 
nušvietė tarptautinę padė- 

gali pasakyti ir tokia gra
žia forma.

Laimingi mes esame, kad 
mūsų tokioje mažoie tauto
je turime tiek puikių poe- 
tų-rašytojų!

Laiminga aš, kad mano> 
motina man įkvėpė meilę 
lietuvių kalbai, ir kad aš 
dabar galiu gėrėtis tokiais 
raštais!..

tj, demaskavo Lietuvos so
cialdemokratų vadovus, nu
ėjusius buržuazijos padlai
žiu keliu, susimokiusius su 
kaizeriniais okupantais Lie
tuvos ateities klausimu...

V. Kapsukas pravedė Bing- 
hamtono lietuvių socialistų 
organizacijoje didelį aiški
namąjį darbą, daugumą jos 
narių p at r au kė į kairįjį 
sparną, ir, atėjus skilimui, 
pasilikome su kairiaisiais. 
Kliorys visame kame buvo 
kairus.

1917 metų balandžio mė
nesį sužinota, kad, pažan
giųjų jėgų spaudžiama, Ke
renskio vyriausybė buvo pri-
versta leisti politini ams 
emigrantams grįžti į Ru
siją. Socialistų partija 
nutarė tuo pasinaudoti 
ir su politinių emigran
tu mase pasiųsti kuo dau
giau tokių žmonių, kurie 
galėtų veiksmingai įsijung
ti į revoliucinį judėjimą. 
Prasidėjo įtemptas darbas 
parenkant kandidatus...

Binghamtono grupę su
darė 40 partijos narių. No
rą grįžti i Rusiją, tarp ki
tų, pareiškė Kaz. Kliorys, 
Andrius Brazdžionis, Jur
gis Puskunigis ir Steponas 
Jakševičius. Susirinkimo da-
Ivviai nutarė rekomenduo
ti lietuviu socialistu sąjun
gai įtraukti juos į išvažiuo
jančių sąrašus.

1917 metų balandžio pa
baigoje jiems buvo praneš
ta. kad jie yra įtraukti iš
vykstančių į Rusija sąra- 
rašan ir turi nedelsdami 
vvkti i Brooklyną — tvar
kyti dokumentus ir gauti 
instrukcijų. Tai taip ketu
ri minėti mūsų jaunuoliai, 
širdingai atsisveikinę su bi
čiuliais ir artimaisiais, sė
do j traukini ir išvyko į 
Brooklyną. Ten susijungė 
su būriu darbininku revo
liucionierių ir išvažiavo į 
Rusiią.

Minėti binghamtoniečiai 
važiavo i Rusiją pilnai su
prasdami viso to reikšmę, 
žinodami, kad iu ten nelau
kia jau įgyvendintas rojus, 
bet laukia daug sunkumų, 
daug pasiaukojamo darbo.

Kas toliau?
Jurgis Puskunigis ir Ste

ponas Jakševičius žuvo pi
lietinio karo metu Tarybų 
Rusijoje. Andr. Brazdžio
nis — 1918-1919 metais re
voliucinių įvykių Lietuvoje 
dalyvis — mirė buržuazinės 
Lietuvos kalėjime. O drg. 
Kazimieras Kliorys sėkmin
gai, kad ir sunkiai, per
gyvenęs abu pasaulinius ka
rus, sulaukė 70 metų. Ir ta 
proga Tarybų Lietuvos vy
riausybė suteikė jam nusi
pelniusio kultūros veikėjo 
garbės vardą.

Prisiminusi binghamtonie- 
čius, žuvusius revoliucinio 
karo sūkuryje, lenkiu galvą 
sakydama: Jūs žuvo te ko
voje, nešdami visai žmoni
jai laisvės ir geresnio gyve
nimo saulę. Mes tesime Jū
sų nebaigta garbinga dar
bą. O drg. Kazimierui Klio
riui linkiu sveikatos, laimės 
gyvenime, ilgų ir darbingų 
metų!

Jonas Uogintas, kuris
kartu su K. Klioriu atvyko 
i Binghamtoną, ir dabar 
dar tebegyvena Binghamto- 
ne, priklauso prie LDS 6 
kuopos, darbuojasi kiek ga
li ir finansiniai paremia pa
žangią spaudą.

Ona Wellus 
Binghamton, N. Y. , 
1966—2—20
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J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS
Skurdi Ilgosios Salos 

indėnų buitis
Netoli New Yorko mies

to Suffolko apygardoje yra 
Poosepatucko indėnų gen
ties rezervacija. 1750 me
tais federalinė valdžia šią 
indėnų gentį suvarė į 52 
akrų žemės plotą ir kietai 
uždarė nuo civilizacijos. Pa
liko juos izoliuotus skursti 
ir merdėti Ilgosios Salos 
(Long Island) rezervacijo
je.

Apie pusantro šimtmečio 
jie šioje rezervacijoje skur
do, nuolat prašydami savų
jų dievų kokios nors lai-j 
mes. Pagaliau, nusivylę 
gyvenimu ir savo i______
dauguma pasirinko krikš
čionišką dievą, patapo pres
biterionų tikėjimo išpažin
tojais, pasistatė mažytę 
bažnytėlę ir nuolankiai pra
šė malonių iš “baltųjų die-1 
vo.” Bet ir šis dievulis ne-i 
buvo jiems palankus. Tai, 
dabar retas kuris belanko! 
bažnytužę, kuri jau visai, 
apleista, sienos prakiurę, . 
per stogą vanduo varva. 1

Suffolko apygardos lab
daringos draugijos atstovas 
John A. Stral, kiek paty
rinėjęs ekonominę ir socia
linę rezervacijoje indėnų 
buitį, pripažįsta, kad indė
nų g y v e n i m a s yra skur
džiausias visoje apygardo- Į kas rimtai pagalvoti, kaip 
je. greičiau tą karą baigti.

1965 metais šioje apygar-i —:—

sario 7 d.) Gynybos depar
tamentas paskelbė, kad 2,- 
005 amerikiečiai žuvo ir 9,- 
658 buvo sužeisti Vietna
me. Taipgi praneša, kad to
je savaitėje 103 amerikie
čiai buvo užmušti. ,

Pasirodo, kad prez. John- 
sono pranešimas sumažino 
ūžmutųjų skaičių net 700. 
Kodėl buvo sumažinta žu
vusiųjų skaičius? Juk ame
rikiečiai nori teisingų žinių 
iš karo lauko.

Veikiausia bemažindami 
skaičius galutinai nesusita
rė, kokius reikia paskelbti. 
Tai ir išėjo visai skirtingi.

Adelei Rainienei—ilgiausių 
mėty!

Krislai iš Lietuvos
ii

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo gruodžio mėnesį 
nariu susirinkime Adelė 
Rainienė pav a i ši n o visas 
klubietes. Kame priežastis? 
Mūsų nuostabai, Adelė pa
sakė, kad žruodžio mėnesį 
jai sukako 70-asis jos gim
tadienis.

Žiūri į Adelę ir negali 
žmogus tikėti. Jauna ji at
rodo, gal todėl, kad ji vi
suomet buvo jaunatviškai 
nusiteikusi. Niekad negir
dėjau Adelės rūgojant dėl 
senatvės.

Bet ne apie Adelės am
žių noriu kalbėti; 70-ųjų gi
mimo metinių proga noriu 
pasidalinti su skaitytojais 
apie josios visuomeninę 
veiklą.

Adelę Raibužytę-Rainienę 
pažįstu seniai. Ji viena iš 
mano pirmutiniųjų pažįsta-

r •v partizanu nuostoliai kele- dievais, G . r\. . , ,riopai didinami, kad paro-
| dyti, kaip amerikiečiai, pa- 
n e š d a m i “mažus nuosto
lius,” sėkmingai nukariauja 
partizanus. Supran t a m a,

Jie neskelbia, kad vien tik
1965 metais daugiau kaip' mų, kai &š pradėjau daly- 

1 šimtas f"1 ! ‘ ~
I valdžios kareivių su visais

!' ginklais perėjo
I pusėn, nors Saigono valdžia , vis Susivienijimas, vėliau 

pripažįsta ir komerci

tūkstančių Saigono! vauti mūsų judėjime. Tais 
>! laikais labai gražiai gyvavo 

partizanų j Lietuvių Moterų Progresy-

i pavadntas Lietuvių Darbi
nė Amerikos spauda skel-; ninkių Susivienijimu.
’‘Mažindami savo nuosto- i Pažvelkime į šios organi- 
lius, keleriopai didindami i ^‘J0® ^irna lo Moterų 
partizanu nuostolius, sudaro I Bals0. komplektus. N U o 
amerikiečiuose nepasitikeji-1 Pa^ dienų Adelės var-
mą. Tokiu būdu Vietname : c^as . v^sur skamba.. Adelė 
Amerika karo nelaimės. Lai-1 veiKia tarp moterų jau nuo

i tų laikų. Ji dalyvaudavo 
, kuopų mitinguose, konfe- 
i rencijose atstovaudavo savo

doje išleista daugiau kaip 
du milijonai dolerių kovai 
su skurdu, bet indėnų re
zervacija negavo nei vieno 
sudilusio dolerio. Indėnai 
palikti-ir toliau skursti ir 
laipsniškai išnykti. Meti
nės indėnų šeimos pajamos 
nesiekia $1,500, kuomet vy-

Patarimai nenorintiems 
sulaukti senatvė^

Labai daug žmonų sako, 
kad jie nenori su’>- '■■■
natvės. Kiti nors 
laukę senatvės am
nenori prisipažinti. Jie >a.- 
ve seniais negali skaityti.1 

riausybės pripažinta, kad! Senatvės jie baisiai neken-
iki $3,000 pajamos negali 
apginti šeimos nuo skurdo.

Pasiteisinama tuo, kad in
dėnai, girdi, nenorį su bal
taisiais kooperuoti. Bet jų 
čyfas (vadovas) Red Fox 
(Raudonoji Lapė) sakosi 
linkęs prie tam tikros ko
operacijos. Jis aiškina, kad 
indėnai tradiciniai nusista
tę neprašyti iš užkariauto
jų ir pavergėjų jokios ma
lonės, nors jiems tektų bai
siausią skurdą nešti arba ir 
mirtį patikti.

cia.
Tokiems suteikia patari

mų daktaras S. Bakerman, 
Kansas universiteto medici
nos mokyklos profesorius. 
Jei nenori sulaukti senat
vės, S. Bakerman pataria 
griežtai laikytis sekamų nu
rodymų :

1. Niekad nesimankštink. 
Neik pasivaikščioti, net ir 
laišką nešdamas į pašto dė
žutę panaudok savo auto
mobilį. žinok, kad mankš
ta ir vaikščiojimas tvirtina 
tavo kūną ir kraujo cirku -

Rezervacijoje šiuo metu1 liaciją. O tai reiškia, kad 
randasi 30 aplūžusių baku- galėsi ilgiau gyventi ir net 
žiu, kuriose gyvena 155 gilios senatvės sulaukti, 
žmonės, įskaitant 95 vaikus. I 2. Valgyk iki persivalgy- 
Rezervacijoje nėra gydyto-1 mo, naudok nemažai rieba- 
jo nei slaugės. Susirgus| lų, saldainių, daug alkoho- 
tenka ieškoti medicininės, lio. Nepaisyk nusipenėti, 
pagalbos net už keliolikos nes tai neleis tau sulaukti 
mylių. Blogiausia, kad tik 
šešetas šeimų teturi telefo
nus, dauguma neturi prie
monių net daktarui pasi
kviesti.

Tyrinėtojas Stral teigia, 
kad beveik visi rezervacijo
je nameliai nebetinka gyve
nimui, sunku juos remon
tuoti. Taip indėnai ir pa
likti skurdą ir vargą nešti, 
laipsniškai nykti.

valdybą, dalyvavo Centro 
posėdž i u o se . . .. Ir taip 
skamba josios vardas veikė
jų tarpe.

Galbūt mylimiausias Ade-
Rainienės darbas, tai 

.meninis, — vaidyba. Ji vie
nu tarpu buvo Lietuvių Me
no Sąjungos sekretorė, o 
dar pirm Meno Sąjungos 
įsikūrimo ji daug kartų 
prisidėjo prie suorganizavi
mo menininkų grupių ir pa
ti vaidino daugely sceninių 
spektaklių.

Manau niekas tiek nedarė 
įtakos į menininką Joną 
Valentį kaip Adelė. O dėka 
Jono Valenčio, J 
daugiau kaip dveji metai 
miręs, mes pastatėme sce
noje daug puikių klasikinių 
veikalų! Jonas Valentis bu
vo geras režisierius ir ge
ras aktorius. Su Adele jie
du abu ne kartą pateikė 
mums scenoje ištraukų iš 
tokių veikalų, kaip Šileris, 
Molieris, Šekspyras.

Ar galima pasitikėti 
pranešimais iš Vietnamo?

Kiek tikrai amerikiečių 
žūsta Vietname, tikrų žinių 
neturime. Net pačios vy- 
rausybės skelbiami skaičiai 
pasirodo visai skirtingi.
y Prez. Johnsonas, vasario 
6 d. atvykęs į Honolulu 
konferenciją, paskelbė, kad 
“daugiau kaip 1,300 ameri
kiečių Vietname prarado 
savo gyvybes nuo komunis
tų akcijos.”

Bet tuo pačiu metu (va-

senatvės.
3. Nelankyk daktarų ir 

dantistų, neik ligon i n ė n . 
Daktarai gali surasti kokią 
sveikatai pavojingą ligą, 
kuri gali sutrumpinti tavo 
gyvenimą. Daktarai gali žy
miai pailginti savo gyveni
mą.

4. Bandyk ilgiausia be 
miego naktimis sėdėti savo 
mylimoje sėdynėje arba ko
kiame klube. Nepaisyk, kad 
neišsimiegojimas trumpina 
tavo gyvenimą. Juk tu ne
nori sulaukti senatvės.

Dar galima pridėti ir rū
kymą. Norintieji jauni mir
ti turėtų labai daug rūkyti, 
nuolat būti prirūkytuose 
kambariuose, saugotis tyro 
oro.

'O tie, kurie nori ilgai gy
venti ir žilos senatvės su
laukti, turėtų viską daryti 
kaip tik priešingai. Jie tu
rėtų daugiau mank-tmtis, 
daugiau vaikščioti, r ūfy- 
ti.

Teko girdėti apie naujai 
ruošiamą Lietuvoje knygą 
iš okupacijos laikų. Jai me
džiagą surinko Sofija Bin
kienė, žinomojo poeto Ka
zio Binkio našlė. S. Bin
kienė okupacijos metu yra 
daug padėjusi hitlerininkų 
ir jų sėbrų persekiojamiems 
žmonėms, išgelbėjusi iš tik
ros mirties daug žmonių, 
jų tarpe vaikų, kuriems grė
sė sunaikinimas. Knygos 
autoriai iš mirties išsigel
bėję,—jų viso apie 30 žmo
nių — pateikia šiurpius 
vaizdus, naujai primenan
čius baisius okupacijos per
gyvenimus. Greta nežmo
niškų žiaurumų, baisaus 
moralinio puolimo, čia iškel
ti didelio kilnumo, pasiau
kojimo pavyzdžiai. Visa ei
lė šviesių asmenybių, rizi-

Adelė vaidino dažniausia 
svarbiausiose rolėse, — vei
kale “Prieš Srovę,” “Iš 
Meilės,” veik visose R. Mi- 
zaros pjesėse ir eibėje kla
sikinių veikalų. Visur ji 
puikiai atliko savo užduotį. 
Neperdedama galiu sakyti, 
kad Adelė — pirmaeilė mū
sų saviveiklininkė artistė. 

€■

Adelė buvo viena iš Lietu
vių Liaudies Teatro Niujor
ke organizatorių ir labai 
daug čia dirbo. Ji buvo ko
misijoj surasti tinkamų 
vaidybai veikalų, ji buvo 
valdyboje per ilgą laikotar
pį ir visais būdais stengėsi 
pagerinti lietuvių tarpe sce
nini meną.

Praėjusiais metais A. Rai
nienė buvo nuvykusi į Ta
rybų Lietuva. Mes abi kar- 
tu buvome užėję i “Tarybi-1 kilodami savo ir artimųjų 
nes Moters” redakciją, kur gyvybe, gelbėjo žmones, 
visas redakcijos kolektyvas 'Baugiausia pavyzdžių pa
muš gražiai priėmė. Džinu-j

gelbėjo žmones.

gėsi Adelė, gavusi progą 
dar kartą pamatyti savo 
gimtinę, kurią ji apleido vi
sai jaunutė būdama.

tiekta apie gelbėjimą vai
kučių, kurie buvo slaptai 
išgabenami iš geto ir ati
duodami geriems žmonėms 
išgelbėti iš tikros mirties, 

išsigelbėti galėjo. . 'Žinoma, išsigelbėti galėjo
Šiais metais Adelė apsie-1^^ e cl i cl e 1 i s skaičius iš 

mė Niujorko Lietuvių Mo-!takstančių> kuriuos hitleri. 
terų Klube eiti parminin-; nįnpaj jr ju sėbrai žiauriai 
kės pagalbininkės pareigas. nu^udė 
Žinau, ji tą darbą atliks iš- 

j tikimai.
Kalbant apie Adelę, nega

lime pamiršti j os draugo, 
Povilo Rainio, su kuriuo ji 
išgyveno nuo pat jaunų die
nų apie pusšimtį metų. (Po
vilas buvo nuvykęs į Lietu
vą 1960-ais metais.) Jis mi
rė prieš trejus metus. Jiedu 
kartu veikė mūsų judėjime 
per visą savo subrendusį 
gyvenimą.

Taigi, mieloji Adele, il
giausių Tau metų! Būk to
kia žvali, kaip iki šiol.

Ieva Mizariene

MCNAMARA NUSTATO 
JAV POLITIKĄ

Washingtonas. — “The 
New York Timeso” kolum- 
nistas James Restonas rašo, 
kad JAV Gynybos sekreto-1 č 

kui is jau rįlls pabertas McNamara 
iyra įtakingiausias Johnso- 
no kabinete. Restonas rašo, 
kad jis vadovauja JAV po
litikai Vietname ir ją nusa
ko link Kinijos.

Bet ir šių šviesesnių žyg
darbių fone dažnai pasitai
ko veidai tų, kurie pasiro
dė ne tik bailiai, bet ir 
šlykštūs šliužai. Taip M. 
Elino ir D. Gelperno prisi
minimuose pažymima, kaip 
moterys iš geto, ieškodamos 
žrhonių su jautriomis širdi
mis, kurie padėtų gelbėti 
vaikus, susidurdavo su to- 

I kiais, kurie pagrasindavo 
(gestapu. Tokių tarpe buvęs 
ir kunigas K., senelių prie- 

| glaudos Kauno Aukštaičių 
gatvėje vedėjas. Išgirdęs, 
ko moterys atėjusios, kuni
gas paskambino į gestapą. 
Moterys išmušė iš jo rankų 
telefoną ir paspruko.

Docentė S. Finkelbrandie- 
nė pasakoja, kad ji, slapta 
ištrūkusi iš geto, nuėjo į Pa
žaislio vienuolyno kleboni- 

Čia koridoriuje ji su
tiko aukštą liesą sutanotą 
kunigą. “Buvo pietų laikas, 
ir iš virtuvės sklido skanūs 
kvapai. Aš labai jaudinau
si ir trumpai išdėsčiau, ko 
atėjau. Jis šaltu žvilgsniu 
pažiūrėjo į mane ir pradėjo 
aiškinti, kad valdžia drau
džia padėti žydams. Aš at- 

i sakiau, kad jam, kaip ku-Alvsnabben”.

New Yorkas. — Atplau- 
laivas

Iki šiol mokslininkai daugiausia dėmesio skirdavo pieno riebumui bei karvių produkty
vumui didinti. Pieno baltymų tyrimu mažai kas domėjosi. O. juk baltymai turi visas ami
no rūgštis, kurios reikalingos žmogaus organizmo baltymams sudaryti. Pieno baltymai turi 
didelę reikšmę gyvulių pašaro racionuose ir pramonėje. Pernai Lietuvoje įkurtos šešios 
pieno baltymų tyrimo laboratorijos. Dabar pieno baltymų tyrimas atliekamas 26 veislinin
kystės ūkiuose. Gauti tyrimai bus panaudoti veisliniam-selekciniam darbui gerinti ir toliau 
plėsti. '*•' ■** m i **•*’*•. . , ■ ,

Nuotraukoje: Lietuvos Gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto pieno ir pieno pro
duktų laboratorijos jaunesnioji mokslinė bendradarbė Adele Žakiene tiria pieno baltymus.

nūs gėlynas! Ansambliui va
dovauja respublikos nusi
pelnęs artistas A. Buzys. 
Svečius sveikino ir gėlėmis 
bei tautiška juosta vadovą 
apdovanojo Vilniaus an
sambliai.

“LIETUVOS” ansamblio 
25-metis

Vasario 25 d. Vilniuje 
prasidės Tarybų Lietuvos 
Valstybinio nusipelniusio 
liaudies ansamblio “LIETU
VA” koncertai, skirti an
samblio 25-mečiui. Tą die
ną įvyks jubiliejinis koncer
tas su specialia programa 
Profesinių Sąjungų rūmuo
se. Sekančias keturias die
nas Vilniaus Filharmonijos 

Šal-1 salėje įvyks “Lietuvos” kon- _ I .. • 1 • . •

nigui, turėtų galioti ne žu
dikų įstatymai, o dievo įsta
tymai, jų /tarpe įsakymas 
“Mylėk savo artimą.” Ta
da jis man pasiūlė rublį. 
Pigiai kunigas pardavė sa
vo “dievišką” moralę. .. 
Aš apsisukau ir išbėgau, 
vos sulaikydama ašaras” — 
taip pasakoja tą epizodą 
autorė. Vėliau ją ir jos vai
ką išgelbėjo vaistininkas 
Pusvaškis ir B. Gotautas, 
kuris gelbėjo daug žmonių, 
bet vėliau buvo suimtas ir 
dingo be žinios.

S. Veberytė ir S. Frumi- 
na rašo apie tai, kaip jos 
slapstėsi miške Vilkaviškio 
apylinkėse. Jų tėvą nužudė 
nacionalistai, buožei Janu
laitienei jį išdavus. ; 
čiams užėjus, jos atrado 
prieglaudą pas vargingą 
valstietį Juozą Šneiderį, ku
rio šeimoje išgyveno 33 mė
nesius iki išvadavimo. Ten 
prieglobstį rado dar ir nuo 
šaudymo duobės pabėgusi 
mergaitė Belą, sužeista ta- i nėlis^ 
rybinio pasieniečio žmona i “Amžių Vėjas.

certai su specializuoto m i s 
programomis. Tos progra
mos tokios: “Svečiuose” 
(programa, kuri buvo atlik
ta Čekoslovakijoje ir Vokie
tijos Demokratinėje Res
publikoje), “Laimės Nemu- 

” “Prie ežerėlio” ir 
Paskui tos 

Valentina, Vokietijos pilie-J keturios programos bus pa
te Mai’got, vilką v i š k i e t rodytos “Lietuvos” ansamb-

1 ’ ’"' lio gastrolėse Kaune (Fil
harmonijoje ir Sporto halė
je), Panevėžyje (Dramos 
teatre ir Sporto halėje), 
Šiauliuose (Kultūros na
muose) ir Klaipėdoje—Fil
harmonijoje.

' J. Paliukonis
Vilnius, 1966—11—22

Šperlingaitė. Paskui paaiš 
kėjo, kad J. Šneiderio a 
komunisto. 1945 m. gegužės 
9 d., Pergalės prieš hitleri
nę Vokietiją dieną, buržua
ziniai nacionalistai iš pasa
lų nušovė jų gelbėtojo J. 
Šneiderio sūnų Stasį.

Knygoje daugybė epizo
dų, atvaizduota daug žmo
nių, ypač tų, kurie vykdė 
tylią kovą prieš hitlerinį 
barbarizmą. Jie teisingai 
pavadinti kariais, nors 
nenešiojo ginklų.

Smagus “NEMUNO” 
ansamblio koncertas

Koncertai Vilniaus Filhar
monijos didžiojoje salėje—, ____JX ...... . ......
kasdieninis reiškinys. Ta-' atmintyje iš 1917 metų. Ta
čiau į šį koncertą negalėjo į da gyvenau Leningrade, 
nenueiti, jei tik buvo pro
gos patekti. O pateko toli 
gražu ne visi norėjusieji, 
nors salėje telpa daugiau 
kaip 900 žmonių. Liko už 
durų daugelis, ligi pat kon
certo pradžios klausinėjsių, 
ar neturi kas atliekamo bi
lieto? Tai buvo Kauno Po-Į 
litechnikos instituto nusi
pelniusio dainų ir šokių 
liaudies ansamblio “Nemu
no” koncertas. Toks mie-1 
las, toks gražus, aktyvus ir į 
gabus Kauno studentiškasis 
jaunimas parodė koncerto 
programą, su kuria pernai 
lankėsi Dunojaus baseino 
šalyse, o neseniai gastrolia
vo Maskvoje Kremliaus te
atro ir Kremliaus Suvažia
vimu rūmu salėse. Dabar v
ansambliai, ieškodami nau
jovių, daugiau pasireiškia 
sumodernintomis dainomis 
ir naujais šokiais. O “Ne
munas” atvyko į Vilnių!

ir

MIAMI, FLA.
Atsiminimai ir kovo 

aštuntoji diena
Kovo 8 diena, tai moterų 

solidarumo tarptautinė die
na. Ir šiemet ji bus atitin
kamai moterų atžymėta.

Man ji pasiliks amžinai

Rusijoje, ir įvyko liaudies 
revoliucija, kuri nuvertė 
caro valdžią. Buvo taip di
delės masinės žmonių de- v 
monstracijos, jeigu mes čia 
Amerikoje tokias galėtume 
suruošti, tai sulaikytume 
kara Vietname.

Bet ir mūsų šalies mote
rys vaidina svarbią rolę, 
jos kovoja prieš karą, už 
taiką.

Skaitau iš kolonijų ko
respondencijas apie lietuvių 
moterų veikimą, jų. gražų 
darbą ir džiaugiuosi...

Dabar svečiuojuosi Mia- 
myje. Čionai nėra lietuvių 
moterų klubo. Draugės vei-

jau, kad jos Tarptautinę 
moters diena minės kovo 16 
dieną. Linkiu pasekmių, o 
draugėms sveikatos.

Vera Smalsticnč

daugiausia su senu pažįsta- < New Haven, Conn
mu repertuaru, su tokiais 
šokiais, kaip “Gaidys,” “Do
bilėlis,” su dainomis “Sau
lutė tekėjo,” “Pempei, pem
pei, koudoutoji” ir k. Tie
sa, antrojoje dalyje buvo 
ir naujovių, kaip naujas J. 
Lingio “Dzūkų kadrylius,” 
R. Tamučio “Trampolkis,” 
įdomi J. Bašinsko ir K. Ku
bilinsko daina “Prie klėte
lės,” J. Švedo kantata “Ne
munas,” kompozicijos lumz
deliams, skudučiams, kank
lėms. Temperamentingai bu
vo atlikti vengrų, rumunų ir 
rusų liaudies šokiai, lyriš
kai skambėjo slovėnų liau
dies daina “Eisiu prie rū
tų“ ir žaismingasis J. 
Štrauso valsas “Žydrasis 
Dunojus.” O kaip grakščiai 
atrodė jaunimas įvairia
spalviuose lietuviškuose 
drabužiuose — tikras malo-

Čionai pažangių lietuvių 
veikimas apmiręs, bet tarp
tautinis. o ypatingai jauni
mo ir moterų klubų, yra 
geras. Kovojama už baigi
mą karo Vietname. Jaunuo
liai ruošia susirinkimus, 
kalba, protestuoja.

Vasario 27 d. moterų klu
bas buvo surengęs pietus 
su prakalbomis ir dainomis. 
Parengimas buvo pagarbai 
dviejų draugių, kurios 1965 
metais daug pasidarbavo, 
tai yra rusų tautos dukrai 
Lucy Bargers ir lietuvei 
Margaret Valinčius. Joms 
buvo įteikta po gražią sagą 
(špilką) ir gėlių puokštę.

Programos išpildyme da
lyvavo du jaunuoliai, bro
liai. Abelnai popietė labai 
gražiai pavyko.

M. V.
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J. Petronis

TIK GYVENK IR NORĖK!
(Apsakymas)

Ne taip seniai teko lanky
tis senelių invalidų N. na-

revizoriaus komandiruotės, 
į mane čia niekas nežvaira
kiavo, nežiūrėjau į nieką 
priešiškai ir aš.

Įspūdžius išsinešiau kuo 
gražiausius. Anksčiau bu
vau girdėjęs, kad tokios rū
šies įstaigos primenančios 
kapinyną. Jose, esą, nors 
dar ir rusenanti žmogiškoji 
gyvybė, tačiau ji jau nebe- 
mąstanti, nieko nebetrokš- 
tanti. Pasakysiu stačiai: 
netiesa, šmeižtas! Kol žmo
gus gyvas, tol jis mąsto, tol 
jis trokšta, tol jis kuria. 
Taip pat ir čia. Ir čia—gy
venimas, ir čia — pasaulis. 
Tik, suprantama, skirtin- 
gesnis už tą, kuriame gyve
name mes, kiti jo horizon
tai, garsai ir spalvos. O 
pravardžiuoti jo kapinynu—! 
nevalia!

Vykdavo jie rudeniop, 
rugsėjui įpusėjus. Tai buvo 
ne tik Lepšiškių, bet ir vi
sos apylinkės šventė. Tą 
dieną į mūsų kaimo koply
čią atvažiuodavo net keli 
kunigai (savo kunigo Lep- 
šiškiuose nebuvo), iš toli
miausių pakraščių suplauk
davo margos marios žmo
nių.

Atlaidams būdavo ruošia
masi iš anksto. Ir turtingi, 
ir neturtingi daigindavo sa
lyklus, 
davo į 
ragų, 
vienas
mis palydėdavo galvą.

Iš vakaro jaunimas api- 
pindavo koplyčią ir švento
riaus vartus vainikais. Iš 
vakaro į Lepšiškius priva
žiuodavo daugybė karabel- 
ninkų, škaplerninkų, būdel- 
ninkų, įvairių smulkių suk- 

| čių ir monelninkų, prekiau- 
■ jančiy kas saldainiais, kas ro-į 
I žančiais, kas moliniais gai-: 

įspūdžius išsine-! aleliais ar panašiomis atlai-

košdavo alų, skubė- 
malūną pratrinti py- 
Ne vienas avinas, ne 
paršas tomis dieno-

sielvarto armoniką pusdy- j 
kiai Liubartuose kažkam 
pardavė ir čia pat gautus 
pinigus iki paskutinio gra
šio pragėrė.

Bet į žemę gyvas nelįsi. 
Gyventi reikia. Kol buvo 
gyva motina, tol turėjo glo
bą. Jos netekęs, sėdos “prie 
vartelių.”

...Tiek aš žinojau 
šio seneliuko praeitį.
— Kaip ten dabar, 
mošiuk, Lepšiškiuose?
benuvažiuoji kada? — po 
valandėlės tylos klausia dė-

apie
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šiau kuo gražiausius. Iv jie! dinėmis prekėmis, 
man tuo gražesni, kad čia i v v.
netgi sutikau pažįstamą iš ! vakaro į Lepšiškius taip 
senu vaikystės laiku. ' Pa^ pradėdavo traukti elge-

Sėdi ant suolelio saulės •'tos. i''Pavargėliai. Pernak- 
atokaitoje seneliukas, bal-' voję daržinėse ir kamuo
tas it pūkas. Ant akiu už-! se’ J!e ank8tl, n^.^esda- 
smaukta lengva vasarinė vo ablPUS tako dviem eile- 

' skrybėlė, galva nusvyrusi.;
Veido nematyti, tik smak
ras. Snūduriuoja.

Būčiau ir neatkreipęs į tą 
seneliuką dėmesio, bet ma
no žvilgsnis užkliuvo už jo 
sužalotų rankų: dešinės iš: 
viso iki riešo nėra, kairės— į 
tik smilius ir nykštys telikę. !

Kur aš mačiau kitas to
kias rankas? Kur? Nagi, 
gimtuosiuose Lepšiškiuose, 
kur daugiau! 
Trumpicko rankos! O gal 
čia ir sėdi pats Trumpic
kas? Žinoma, jis, ne kas ki
tas! Tik labai labai pase
nęs. Baltas baltutėlis. It 
pūkas. Rodos, pūstels vėje
lis, ir nuneš tą seneliuką.

Sustoju priešais. Mano 
šešėlis paliečia jo veidą. Se
neliukas pajunta, pakelia 
nuo krūtinės smakrą, svei
kuoju nykščiu atsm a u k i a 
skrybėlę ir drumstomis aki
mis žiūri į mane.

—Sveikas, dėde Trumpic- 
kai!

Seneliukas net prasižioja.
Paskiau tyliu balsu taria:

—Sveiki! Iš kur ponas 
mane pažįstate? i. . y. . ;-Nežinau, kaip čia paša-1* Pe,1!ius kazkalP Pa^ko abl 
kius, dėde. Gyvenau aš ten I ral?ko8-. ,Dvaro vežėčiomis 
ir ten (pasakau), o paeinu I nukrate » P118^! ! mlestib 
iš Lepšiškių. | į ligoninę. Užgyde šiaip

—Iš Lepšiškių? Kad ta- taip, aplopė. Tik kas iš to. 
ve galas! Kas gi toks? Aš 
jau menkai bematau — vis
kas kaip per dūmus...

—Adomaičiukas, dėde. Ar 
atsimeni? Rozalijos Ado
maitienės Tamošiukas. Ar 
atsimeni?

—Atsimenu! Kodėl neat
siminsiu. Ir Rozaliją atsi
menu, ir tave. r"" 
da dar vaikas buvai, o aš' eiti už berankio, už elgetos, 
jau prie vartelių sėdėda- Nebeėjo už jo ir Morta. II- 
vau... Na, na—sėdėdavau, gai jam skaudėjo širdį dėl 
Ne iš gero, Tamošiuk, sėdė- >’ žlugusios meilės, jaunystės, 
davau... O tu, va, koks' gyvenimo. Gaila buvoMor- 
užaugai. Ir mokytas?

—Šiek tiek, dėde.
Seneliukas nutyla, jo akys dar gailiau buvo armonikos, 

dar labiau susidrumsčia, lyg i O jo rankose armonika, pa
ir sudrėksta. Matyt, minu-' šakodavo žmonės, tiesiog 
tei žmogus nuklysta į pra- Į verkte verkdavusi. Grįžęs 
eitį. Nuklystųjų juo į senus iš ligoninės, jis, sako, savo 
laikus ir aš...

...Kas anuomet nežinojo ilgai laikė apsikabinęs ar- 
garsingųjų Marijos vardo moniką ir kaip vaikas pasi- 
atlaidų Lepšiškiuose! Visi, kūkčiodamas verkė. Ir pas- 
Tikriausiai visi. Bent man kiau verkė ne kartą, kai tik 
vaikystėje taip atrodydavo. I išgirsdavo kitus grojant. Iš

—Nuvažiuoju, dėde, nu
važiuoju. Nebepažintumėt 
Lepšiškių — kitas gyveni
mas dabar ten. O jums, dė
de, ar gera čia?

—Žinoma, Tamošiuk.
—Geriau, negu prie var

telių sėdėti?
— Eik jau, eik! Nejuo

kauk! — numoja seneliukas 
ranka. — Tik gyvenk ir 
rėk!

Rochester, N. Y.
Bus parengimas

Sekmadieni, kovo 20V '

no-

Tai “dėdės

: vo abipus tako dviem eile-
i mis nuo koplyčios durų iki j įvyks parengimas. Rengia 
pat šventoriaus vartų. To-. ųenc]raį LLD moterų ir vy- 
del lepšiškiečių kalboje, sėj rų kuopos. Tai bus minėji- 
įėD Piie. vai‘telių reiškė I mas Tarptautines moters 
išmaldauti. . įdienos, kuria visame pasau-

Sesdavo į elgetų bei var-11 •
i getų eilę ir Lepšiškių “dė-’
i dė” Trumpickas. Tai nebu-1 Dus skanaus maisto. R.
I vo jo tikra pavardė. Taip 1 Barauskas parodys filmus 
' jį žmonės praminė dėl jo su-' iš Lietuvos, kuriuos paga- 

” .... v.!,., mino 1965 metais ten būda
mas metu T. Lietuvos 25 
metų sukakties. Matysite 
labai gražių vaizdų.

Prašome rochesteriečius 
skaitlingai atsilankyti. Pa
rengimo pradžia 1:30 vai.

Philadelphia, Pa.
Po niūrios žiemos 
pasilinksminsi m

Prieš pusšimtį metų mes, 
būdami jauni, pilni revoliu
cinių jausmų, parengimuo
se dažnai dainuodavome 
dainą : “Tironai siurbia 
mūsų kraują, nespėja aša
ros mums džiūti.” O su
laukę senatvės nespėjame 
laidoti į kapus savo pažan- 
giųjų draugų,
laiką tironas mirtis pasi
grobė iš mūsų gretų Šap- 
ranauskienę, Misikonį ir 
Sidabrą. Mes visus tris pri
deramai pagerbėme, apgai
lėjome.

Tačiau liūdesiui turi būti 
ribos. Gyviems pasilikus 
reikia ir pasilinksminti. 
Tam tikslui kovo 27 dieną, 
2 vai., Al. Merkio gražioje 
šokių salėje, 6024 N. Wayne 
Ave., bus demonstruojami 
ekrane gražūs filmai, su
sukti Tarybinėje Lietuvoje. 
Paįvairinimui gros puiki 
m u z i k a iš plokštelių, ga- 
gamintų mūsų gimtajame 
krašte.

Pasibaigus puikiai meni
nei programai, svečiai bus 
pavaišinti užkan d ž i a i s ir 
kava.

Svečiai kviečiami ir iš to
limesnių lietuvių kolonijų.

Daugeliui parengimų lan
kytojų dar nežinoma ši A. 
Merkio vieta. Todėl dar 
kartą pakar tošių kelrodį: 
Wayne Ave. 
kelis blokus 
Town Ave. 
sais arba N. 
ve, išlipkit
ir Broad St. stotyje, 
kite gatvekarį 53, kuris nu
veš į nurodytą vietą. Dava- 
žiavus Walnut Lane paeiti 
atgal po dešinei, šalia pro
testantų bažnyičos, tolokai 
nuo gatvės, rasite pasi
linksminimo vieta.

“Laisves” Reporteris

WIG SALES
Fabulous nationwide party plan 

sales program is now in operation 
in this area. We have excellent 
ground floor opportunities to begin 
as wig fashion show directors. 
Comm, of $75 per week possible 
part time.

For those with party plan expe
rience we have a limited number of 
exceptional openings in manage
ment.

For personal and confidential in
terview call TRESS-CHIC WIG 
FASHIONS, 6756 Market St., Upper 
Darby, Pa. FLanders 2-4121.

HELP WANTED FEMALE
RESP. GOVERNESS Type

Housekeeper, for Norristown area. 
Full charge of house and two 

chool age children. Excellent salary.
Call Collect.
BA. 2-5389.

(14-20)

HELP WANTED MALE

ROOFERS
Experienced on Slag and Asphalt.

Also Shingles and Siding.
Some knowledge ofLmetal work.

Driver’s license preferred.
Apply:

5432 No. 5th St.
(14-20)

nusitiesus tik 
n u o German 
Vykdami bu- 

Broad St. sub
Erie Avenue 

Im-

Baltimore, Md.
Šių metų vasario 20 d., 

Baltimorėje, Agneškos li
goninėje mirė Mykolas Mi
chael Seimis.

Jo širdžiai sustojus plak
ti, ypač skaudžiai išgyveno 
jo vienintelė sesuo d. Pran
ciška Deltuvienė, k u rios 
gražioje rezidencijoje (1505 
Knecht Ave.) pastaruoju 
laiku Mykolas gyveno.

Mykolas gimė prieš 77 
metus Lietuvoje, Liudvina
vo miestelyje, žavios Šešu
pės pakrantėje. Sulaukęs 9 
metų amžiaus liko našlaičiu 
ir su šešerių metų sesele 
Pranciška stojo gyvenimo 
kovon.

Turto ir kitos užuovėjos 
našlaičiai neturėjo. Mykolo 

savystovaus’ gy- 
b u v o

- pie- 
pusbernio, berno... 
gavo progos pra- 
kriaučiaus - siuvėjo 
Sesuo Pranciška,

COSMETIC CONSULTANTS
Exciting new opportunity in teach
ing Cosmetic Technique. Learn and 
earn. Full and part time. Exc. 
Commission. For appointment call 

Viviane Woodward Cosmetics. 
MA. 7-2192. Eves. TR. 8-3333.

(15-19)

MILLINER
Accustomed to fine work. 

Steady position.
Full or part time.

Apply Pesonnel Dept. 
WANAMAKER’S 

PHILADELPHIA STORE 
(15-19)

WAITRESS 
Experienced on food and cocktails. 

Night work.
Good pay. Apply: 

GREEN TREES 
3300 Arch St., Phila.

(19-22)

HORSEMAN, Caretaker, to take 
care of harness horses. Must have 
experience. Call Harold Kelly, Twin

Brooks Farm, Jarrettown.
MI. 6-4112, bet. 5 and 8 PM.

(16-19)

DRIVER—SALESMAN
For Dry Cleaning route.

Age 35-50.
Dial 589-6262 

for appointment.
New Jersey.

(15-19)

ELECTRICIAN
For smal shop in North Philadel- 
phi & Kings of Prussia loc. Re
building and repair of Power Switch 
Board control circuit for Diesel Gen. 
Sets & so forth. Must be 1st class.

Ask for Mr. Wade. BA. 8-1480.
(18-20)

AUTO BODY
and

FENDER MAN
Experienced only.

BELLMAWR AUTO BODY 
1-609-931-9199

(18-19)

HOUSEKEEPER
Needed in Motherless home. Live 
in or out. Able to stay in some 
nights if needed. 2 school age boys;

1 nursery school.
Call MU. 8-2343.

(18-20)

ARCHITECTUAL DRAFTSMEN 
5 yrs. exp. Capable of handling all 

phases of work.
SEIDLE & SLOCUM, Architects. 

Office in Ardmore.
KI. 6-0423 for appt.

(18-19)

žalotų, “trumpų” rankų. 
Tikrosios Trumpicko pavar
dės aš nė nežinojau, nes jo 
niekas kitaip ir nevadino.

Dėdė Trumpickas daugiau 
už kitus susirinkdavo iš
maldos, nes jis buvo, taip 
sakant, “savas,” Lepšiškių 
elgeta. Negalėdamas vars
tyti rožančiaus, jis dievą 
garbino giedojimu. O gie
dodavo jis gražiai, it dūde
lė rypuodavo. Dažnas pra
eivis sustodavo pasiklausyti 
jo balso.

Iš giedojimo, elgetavimo 
dėdė Trumpickas ir pragy
vendavo. Kaip kitaip ver- 
siesi, neturėdamas rankų?

O rankas jis dar jaunas 
paliko dvare — Andrijaus- 
kynėje bernaudamas. Piovė 
kartą akselį, ir su šiaudais

L. Bekešienč

Washingtonas. — JAV 
daugiau ginkluos Graikiją

Paryžius. — Mirė kompo
zitorius Jean Witold.

Akra. — Ganos militaris- 
iai prašo iš Jungtinių Vals
tijų $50,000,000 paskolos.

Londonas. — Mire kartu
ni stas Vicky.

Kubos val-Havana.
džia suėmė du JAV šnipus. 1 nišumas, teko

SURVEY TAKER
For large wholesale Meat 

Packing Plant.
$75.00 and Bonus and 

Fringe Benefits.
Call TR. 8-7100, Mr. Warren.

(18-19)

AUTO PARTS
Driver and Counter work.

Must be experienced.
Call GR. 4-0223.

(18-19)

HOUSEKEEPER
Cook for 2 adults. Sleep in. 

Own room, bath, TV. Non-smoker.
Thursday and every other

Sunday off.
References. CH. 7-3191.

(18-22)

MANAGER. Self Service Restaurant 
on Sproul Rd., Marple Twp. Seek
ing a young capable personable man 
to train for night Manager with 
bright prospect for promotion to 
Manager. Attractive salary, plus 
commission. Phone MO. 4-7728 

(18-21) 
AUTO MECHANICS (2)

HELPERS (1). Top Pay. No lay offs.
Frames Auto Service
106 E. Venango St.

Call NE. 4-5974 day. 
Or VI. 4-7785 night.

(19-20)

Dvarui berankio nereikia— 
eik, kur akys veda. Tai bu
vo seniai, dar prieš pirmąjį 
pasaulinį karą.

Ir ne vien rankas dėdė 
Trumpickas anuomet prara
do. Kartu su rankomis jis 
neteko merginos, kurią karš
tai mylėjo ir kurią jau ves- 

Tik tu ta- j ti žadėjo. O kuri gi benorės

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Mūsų Mylimų Tėvelių

Kazimiero ir Uršulės Žilinskų
Mūsų brangi mamytė mirė kovo 5 d., 1962 m., 

o tėvelis mirė rug. 30, 1954 m.
Mes jūsų nepamiršime, kolei gyvi būsime. 

Žinodami, kad jūsų mėgiamiausias laikraštis 
buvo “Laisvė”, tad per šį laikraštį ir sakome: 
Ilsėkitės ramiai, mylimi tėveliai, O aki an d o 
kapinėse. Jūsų liūdi dukros, žentai, anūkai ir 
sūnus su šeima.

ALDONA KUTRA 
ELEANOR BARRY 
VYTAUTAS, sūnus

Philadelphia, Pa.

tos, ak, kaip gaila... Sun
ku buvo ją užmiršti. Bet

sužalotais strampais ilgai

BALTIMORE, MD.
Mirus

Mykalui Seimiui
Reiškiame gilią užuojautą seseriai Pranciškai ir 

švogeriui Deltuvams, sūnui Pijušui, marčiai, 
anūkams ir artimiesiems draugams.

L. ir M. Antanaičiai
T. Medelienė
A. Antanaitienė
A. ir A. Žemaičiai
A. Buckler
P. ir K. Kupriai
P. Paserskis

M. šilanskienė 
J. ir J. Staniai 
B. Balčiūnas 
A. Jacobs 
H. Cwbn 
Draugas
J. ir C. Deltuvai

pirmieji 
veninio zžingsniai 
“prarastos” vasaros” 
mens, 
Vėliau 
mokti 
amato.
dabar Juozo Deltuvos žmo
na, likimo buvo atblokšta į 
Amerikos krantus. Mykolas 
taip pat pajudėjo iš gimto
jo Liudvfriavo: pirma pa
siekė Didžiąją Britaniją, 

i paskui Kanadą. Susisiekęs 
su savo sesele Pranciška, 
1913 metais Mykolas iš Ka
nados atvyko Amerikon.

i Mykolo Seimio gyveni- 
i mas ne rožėmis klotas. Jam 
teko išgyventi įvairias šei
mos audras, pakelti sunkų 
darbą ir grumtis darbo 
žmogaus verpetuose.

Arčiau Mykolą stebėju
siems gal krito į akis jo vie- 

išgirsti jo
šaltą žodį. Bet matėme My
kolą ir susijaudinusį, ir jo 
veidu ašaras riedinčias. Nu- 
saubdama mūsų širdis šal
čiu, mirtis drauge tirpdo 
ledus, kuriais mus vienus 
nuo kitų skiria savymeilė- 
egoizmas.

Jei Mykolas galėtų pra
verti akis, jis pamatytų, 

| kad gyvenime buvo ne vie- 
| nas, kad turėjo gerų gimi
nių. draugų ir vienminčių, I 
kurie, jo atmintį pagerbda
mi, karstą paskandino gy
vųjų gėlių vainikuose.

Mykolas jaunystėje buvo 
aktyvus progresyvių eilėse 
ir iki mirties liko Lietuvių 
Literatūros Draugijos na
riu.

Artėja pavasario dienos. 
Sužaliuos, žiedais apsikars
tys Pranciškos ir Juozo 
Deltuvų sodas, daržai ir 
darželiai. Tenai suūš, su
dūzgės darbščiųjų bičių 
šeimos ir gal jos nustebs 
nepamačiusios prieš avi
lius rymančio Mykolo. Bet 
daugiausiai skausmo pažins 
ir karčiųjų ašarų nu
brauks iki paskutiniųjų die
nu jį globojusi sesuo Pran
ciška.

COCKTAIL WAITRESS
Over 21

Attractive. Experienced.
Call WA. 2-8543

(18-21)

TURN evening hours into dollars, 
by showing beautiful Costume 
Jewelry for Emmons Jewelers.

FL. 2-6761 or KI. 3-4425
or SA. 7-9085.

(18-20)

GIRL FRIDAY
Some typing required. Must have 
pleasant phone voice. Starting 
salary $250 mo. for 40 hr. week, 

with earnings up to$400 mo.
For personal interview 

call Mr. Wilkenson. MI.- 6-7884.
(18-20)

help^wantedTmale-
DRIVER SALESMEN

Immediate openings for driver sales
men. Positions offer better than 
average earnings with security & 
hospitalization for entire family. 
Paid vacation, pension plan. Vaca
tions, 1 wk. after 1 yr., 2 weeks 
after 3 yrs, 3 weeks after 8 yrs., 
4 weeks after 20 yrs. Free insur
ance policy of $8,000, 1 personal hol
iday per yr. Ajply Mr. Gottschall, 
Stroehmann Bros., 1810 Ridge Pk., 
Norristown, Pa. (18-19)

MTAN. Injection molder trainee. 
South Hampton. Good pay.

Excellent benefits. Night work.
Excellent opportunity 

for mechanically inclined worker. 
Call EL. 7-7750.

(18-20) 
SURVEYOR—TRANSIT MAN

Experienced or will train.
Collegeville area.

Meixner Engineers ■& Surveyors. 
275-9531

(18-22)

ROOFERS
Shinglers, Asbestos siding, 

new work.
Top wages.

Own equipment.
CL. 9-9590

(19-21)

CAREER OPPORTUNITIES

For
ENGINEERS 
ASSOCIATE 
ENGINEERS 

AND TECHNICIANS
Also

MECHANICAL 
-*->ąESIGNERS 

DRAFTSMEN 
AND JUNIOR 
DRAFTSMEN

Company paid pension, insurance 
and hospitalization, good starting 
salary with planned increases.

Apply by letter or in person 
Sat., March 9 A. M. to 12 Noon

GRAHAM 
MANUFACTURING CO. 

INC.
26 HARVESTER AVE.

BATAVIA, N. Y.
(18-20)

rientals”
Room for Rent

Furnished room for rent in the 
North East. Prefer retired lady 
or working girl. Call. DE. 2-1434, 
between 1-4.

(18-19)

Draugas

Bona. — Susikūlė vokie
čiu karo lėktuvas, v

GIRLS
WANTED

Precision work, experience not 
necessary, many benefits.

Steady work.
Ask for V. M. Pidgeon
BULOVĄ WATCH CO.

75-20 Astoria Blvd.
Jackson Hts., N. Y.

An equal opportunity employer.
(18-20)

Room for Rent

Room and Board free in exchange 
for light housekeeping and etc. 

Call DE. 2-1434, between 1-4.
(18-19)

Seni žmones daugumoje 
yra inervuoti. Gražios kom
panijos .vra puikus nervų 
atliuosavimas. Lankykite 
Laisves naudai parengi* 
mus del pasilinksminimo.
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Antrad.. kovo (March) 8, 1966

Nepamirštame jų!
Šiemet minėdamos Kovo 

Aštuntąją, neturėsime savo 
tarpe divejų gerų klubiečių, 
kurios visuomet lankydavo 
mūsų pramogas ir klubo 
susirinkimus — Viktorijos 
Zmitraitės - Millerienės ir 
Rožės Laukaitienės. Abi 
mirė praėjusiais metais.

Pasidalinkime mintimis 
apie šias dvi drauges.

Rožė Laukaitienė
Rožė gimė gamtos apdo

vanotojoje gražiojoje Dzū
kijoje, Kapčiamiesčio apy
linkėje, bet neilgai ji galėjo 
grožėtis ta gamta, nes rei
kėjo ieškoti didesnio kąsnio 
duonos. Na, ir kaip dauge
lis kitų, Rožė atvyko į JAV 
visai jaunutė mergaitė.

Nerado ji ir čia “rojaus.” 
Nemokėdama anglų kalbos, 
neturėdama jokio amato, ji 
turėjo ieškoti paprasčiausio 
darbelio.

Rožė gyveno visą laiką 
Brooklyne. Čia susitiko 
Jurgį Laukaitį, susituokė, 
susilaukė sūnelio ir dukry
tės; abudu juodu išaugino, 
išmokslino. Ir taip, kaip vi
sų darbo žmonių gyveni
mas, ėjo ir Laukaičių.

Laukaičiai persikėlė gy
venti į Maspethą apie 1920 
metus ir nuo to laiko jie 
pradėjo aktyviau dalyvauti 
pažangiajame judėjime.

Didžiojo karo laiku Ro
žė, kaip ir kiekviena susi
pratusi moteris, daug rūpi
nosi. kad pagelbėti sutriuš
kinti hitlerizmą. Įsijungė į 
kiekvieną darbą — rinko 
drabužius nuo karo nuken- 
tėiusiems Lietuvos ir kitų 
šalių žmonėms, mezgė lie
tuviams kariams . kojines, 
megstukus, pirštines. J i 
pasiliko mūsų tarpe Brook
lyne viena iš čempionių 
mezgėių, numegzdąma per 
ta laiką arti šimto megsti- 
nuku. anie tiek pat kojinių 
ir pirštinių.

1963 metais, kai aš prane
šiau klubo susirinkime, kad 
vykstu i pasaulini moterų 
taikos kongresą Maskvoje 
ir tą proga į Lietuvą. Ro
žė su Ona černevičiene įda
vė man anie 60 jų pačių ap- 
megstų skarelių, kad įteik
čiau moterims, kovojan
čioms už taika, kaip suve
nyrus nuo JAV lietuvių 
klubiečių. Dalinau tas ska
reles moterims iš viso pa
saulio, taip pat ir Lietuvos 
veikėioms. paaiškin dama, 
kad tai dviejų mūsų klubie
čių dovana.

Viktorija Millerienė
Viktorijos ir Bronės Zmit- 

raičių vardai skamba mūsų 
eilėse nuo seniai. Jos abi 
nuo jaunų dienų aktyviai 
dalyvavo mūsų tarpe. Se
niau Viktorija daugiausia 
sekretoriaud a v o pažangio
siose organizacijose-kuopo
se.

Viktorija dar gyvendama 
Binghamtone, kai tik at
vykdavo i svečius pas savo 
sesutę ir švogerį Keršulius, 
įstojo į Niujorko Moterų 
Klubą. Vėliau, kai persikė
lė gvventi pas Keršulius, 
net ir sirgdama, nepraleis
davo mūsų pramogų bei su
sirinkimų.
/ Vieną kartą Viktorija at 
rodė taip sunkiai susirgusi, 
bet atvyko į parengimą, ir 

/ kuomet aš jai sakiau, kad 
gal geriau būtų buvę, jeigu 

y ji būtų namie pasilikusi, ji 
man atsakė: “Kai ateinu į 

< susirinkimus, prisimenu

•»

Ar bus pasaulyje ankšta?
Žmonių skaičius peržengė jimą. Mūsų dienomis, sako-veiklą, kada aš buvau svei-

ka, tai man geriau pasidaro 3 milijardus 300 milijonų ir ma straipsnyje, tai proble- 
ant širdies ir jaučiuosi svei- jeigu jis didės tokiais tem- ma, verta dėmesio. Bet tai 
kesnė.” Tai žodžiai akty- pais, kaip dabar,—maždaug daugiau socialinė negu me-kesnė.
vaus žmogaus, susipratusio 

| žmogaus.
Praėjusiame Moterų Klu- 

I bo susirinkime B. ir V. Ker- 
šuliai pavaišino klubietes 
atminčiai savo sesutės, ku- 

■ ri jau guli žemėje šeštas 
mėnuo.

Sakome šioms mieloms 
draugėms: ilsėkitės ramiai, 
o mes tęsime darbą, kol mū
sų jėgos leis.

Ieva Mizarienė

FILMAI
First run Russian film 

Policy continues at Regen
cy Theatre.

American premier of Rims
ky-Korsakov’s “The Tsar’s 
Bride” to Follow Current 
Program. A screen present
ation in Sovscope • of the 
world-reno wed opera by 
Rimsky-Korsakov.

“The Tsar’s Bride was

po 2 procentus kasmet, tai i dicinine problema, 
po 35 metų padvigubės.
a Statistika rodo, kad gi-Gyventojų skaičiaus augi- mį skaičius m^gja k*ip
mas kelia ne mažesnį pa- jk km. k ]a nimo Irnvvx i K V» O VY f < 1 1 I 1 YY 1 C? 7vojų, kaip ir branduolinis 
karas,”— triukšmauja Va
karų spauda.

Ar teisūs buržuaziniai so
ciologai, tvirtindami, kad 
žmonės, daugindamiesi kaip 
triušiai, nepagalvodarni 
apie to pasekmes, didina 
pasaulyje skurdą? Ar rei
kia kontroliuoti gimimų 
skaičių? Tarybiniam skai
tytojui atsakymą į tokius 
klausimus duoda G. Gerasi- 
movo straipsnis “Ar pasi
darys ankšta Žemės rutu
lyje?,” išspausdintas žurna
lo “Novoje vremia” šių me
tų trečiame numeryje.

...Du milijardai žmonių 
dabar negauna pakankamai 
pavalgyti. Jau nuo Maltuso 
laikų išnaudotojų klasės 
vargšu skurdą bando aiš
kinti šeimų gausumu. At
seit, vaikai kalti. Ir štai

produced and directed by j neseniai imta propaguoti 
V. Gorfkker and featuresIpiliulės, apsaugančios nuo 
the famed Bolshoi Opera apsivaisinimo. Kiti net siū- 
Company and Orchestra.

P. Glebov plays the part 
of Ivan the Terrible.

N. Rudnaya appears as 
Marta, the captive bride.

The singing of some of 
USSR’s most highly ac
claimed operatic voices are 
heard in the film.

Among them are: Galina 
Oleinichenko, L. Avdeyeva, 
E. Kobkolv and A. Veder
nikov.

The film gives a vivid 
portrayal of medieval Rus
sian life, the furnishings, 
and decorations of the ■ 
Tsar’s and Boyar’s chamers 
and the triumphal proces
sions of the court retinue.

RYTU VOKIETIJA IR 
JUNGTINĖS TAUTOS
Jungtinės Tautos. — Per 

Lenkijos delegaciją Vokie
tijos Demokratinė Respub
lika (Rytų Vokietija) įteikė 
prašymą, kad ji būtų priim
ta į Jungtines Tautas.

Jungtinės Tautos, N. Y. — 
Tarybų Sąjungos ir Bulga
rijos delegatai užprotesta
vo prieš Japonijos delegato 
elgesi. Jis platino cirkulia
rus Vietnamo karo klausi
me.

PASMAUGĖ SENUKĘ
New Yorkas. — Elsie 

Litt, 88 metų amžiaus, gy
veno 901 E. 167th Št., 
Bronx. Toii maža moteriškė 
pati atlikdavo susipirkimus, 
daug kalbėdavosi su kaimy
nais. Kovo 2 dieną ją rado 
pasmaugtą. Sakoma, k a d 
ji visais pasitikėjo ir durų 
nerakindavo.

New Yorkas. — Negrų 
organizacija CORE' savo 
nacionaliu direktoriumi iš
sirinko a d v okata Floyd 
McKissick iš N. Carolina. 
Pirmiau buvo James Far
mer.

New Yorkas. — Vasario 
mėnesį gausiai buvo lietaus. 
Per mėnesį iškrito 4 coliai 
lietaus ir 10 colių sniego.

New Yorkas. — Visokios 
maisto pardavyklos su ba
landžio 1 d. turės gauti lei
dimus.

Komiteto sveturgimiam ginti I KRISLAI
I ! ~ ” i (Tąsa iš 1-mo pusi.)
koncertas buvo puikus pav., New Yorke, Connecticut 

ir Massachusetts valstijose ir

lo įmaišyti jas į druską ar 
ryžius — nuolatinį Azijos 
gyventojų maistą. Jų nuo
mone, tik taip galima su
stabdyti besaikį pusbadžiu 
gyvenančių azijiečių daugi
nimąsi.

Ne, ne vaikai kalti! Kal
tas kapitalizmas, kuriam 
svarbiau pirma patrankos, 
o tik paskui sviestas. Ku
rio dėka šuo Jungtinėse 
Valstijose “maitinasi dau
giau už Indijos darbinin
ką” (cituojamas žurnalas 
“Newsweek”). Už pinigus, 

'išleidžiamus karo reika
lams, galima pavalgydinti 
ir aprengti visus alkstan
čius, duoti jiems pastogę.

Duonos, ryžių, anglies, 
geležies ir kitų gėrybių pa
saulyje kol kas yra pakan
kamai. Visa, bėda, kad tos 
gėrybės neteisingi paskirs
tytos, kad didžiąją jų dalį 
pasisavina kapitalistai.

Žmonės reikalauja duo
nos, 6 jiems kiša medicini
nes brošiūras — negimdy
kite. Kai kurių buržuazi
jos ideologų nuomone, kuo 
mažiau žmonių, tuo geriau. 
Atseit, mažiau bus sociali
nių protestų, mažiau pavo
jų kapitalizmui.

Maltusininkai karą išvis 
šlovina — kaip būtiną krau
jo nuleidimą. Buvo ir at
virkščiai — Hitleris ir Mu
solinis ragino gimdyti kuo 
daugiau vaikų. Jiems reikė
jo “patrankų mėsos”...

O kaip i žmonių skaičiaus 
augimą žiūri marksi štai? 
Dar Engelsas nurodė, kad 
gali ateiti laikas, kai rei
kės stabdyti žmonijos didė-

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, OHIO
Klaidos Pataisymas

Clev. Liet. Moterų klubo susi
rinkimas jvyks balandžio 14 d., o ne 
kovo 10 d.

A. Salin (19-20)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirinkimas įvyks 

šeštadieni, kovo 12 dieną, 2 vai.
Draugai ir draugės, susirinkime 

aptarsime svarbius mūsų visuome
ninės veiklos reikalus. Pakalbinkit 
savo pažįstamus įsirašyti j mūsų 
kuopą. Valdyba

Tą pačią dieną ir toj pačioj salėj 
jvyks ir LDS 5-os kuopos susirinki
mas. Prasidės 1:30 vai. — pusva
landžiu pirmiau LLD 10-os kuopos 
susirinkimo.

Nariai kviečiami pasimokėti duok
les ir šiuo tuo pasitarti. Valdyba

(18-19)

ir kultūros lygis. O tikrą 
socialinę pažangą užtikrina

j tik socializmas. Vadinasi, 
atverdamas didžiules gali
mybes badui ir skurdui pla
netoje įveikti, jis kartu 
duoda pagrindo manyti, kad 
žmonių skaičius galiausiai 
stabilizuosis.

Jau dabar yra valstybių, 
kurios bando imtis priemo
nių gimimų skaičiui suma
žinti. Tai jų vidaus reika
las, sakoma straipsnyej. In- 
diioje ar Egipte tai, pavyz
džiui, aktualu. Tuo tarpu 
Čekoslovakijoje arba Švedi
joje gimimai tebeskatinami 

! — netgi vienam vaikui gi
mus mokamos pašalpos.

Tarybų Sąjungoje, sako 
straipsnio autorius, klausi
ma dėl vaikų sprendžia pa
ti šeima, o ne valstybė. Bet 
kuriuo atveju — ir nutarus 
“už.” ir “prieš”—šeima ga
li tikėtis valstybės pagal- shine” A. Ostrovskio. Pas- 
bos. kutinę daina dainuojant So-

Pagrindinis kelias gyven- listas buvo Viktoras Beck- 
tojų skaičiaus problemai eris. 
suręsti (tose šalyse, kur ji 
aktuali) — tai pagreitinti 
ekonominį vystymąsi ir pa
kelti kult ū r i n į gyventojų 
lygi-

Praėjusį sekmadienį Town ■ Neilgą, bet didelę kalbą pa- 11, t. Nežinau, ar ji galėtų susi- 
salėje, Manhattane, Įvyko i sakė apie bėg a m u o s i u s ! daryti sąlygas pagastroliavi- 
puikus koncertas, kurį ruo
šė American Committee for 
Protection of Foreign Born 
(Amerikinis Komitetas 
sveturgimiams ginti). Kon
certo programa buvo ne
trumpa, bet įvairi, turinin
ga.

Pirmininkavo prof. Louise 
Pettibone Smith, kuri yra 
šio komiteto pirmininkė.

Kunigas Lee H. Bali 
sake įdomia kalbą apie 
m i teto veiklą.

Tuomet išstojo mūsų 
do choras—jis f ak tinai 

ton oni'f-Q

klausimus. Kritikavo j i s mui, bet ją pakviesti-paprašy- 
Johnsono politiką, šaukė h reikėtų.
žmones kovoti prieš karą j 
Vietname; ragino ginti tuos \ 
sveturgimius, kuriuos val
džia punola. Gyrė Komite
tą už jo puikų darbą.

žodžiu, koncertas buvo 
turiningas visais atžvil
giais. Kurie atsilankė, ne
sigailėjo. N s.

f

pa- 
ko-

bu- 
atidarvtoias.

d.Vilnius, 1966-11-22 
Gerbiamoji Redakcija!

Neseniai mes sužinojome 
Jūsų adresą ir nutarėme 
kreiptis į Jus labai svarbiu- 
mums klausimu. Mes labai i 
mėgstame sportą, manome, 
kad ir Jūs taip pat. Mes tu
rime po 20 metų ir 2 metus 
užsiiminėjame “body-build- 
ing.” Jūsų šalyje ši sporto 
šaka, kaip žinome, yra pa-

riečiai tautiniuose knstin- 
jmtiose. Jo vadovė, kaip ži
nia. Mildred Stensler. Choro 
dainos buvo parinktos melo
dingos ir todėl publiką ža
vėjo.

Aidas dainavo: “Ant Ne
muno kranto” — B. Dvario
no. “Vilniuj žydi liepos” — siekusi gana aukštą lygį.

Chicagos menševikų laikraš
tyje (vas. 22 d.) A. Balsys 
kalba apie nūdienį Lietuvos į 
kaimą — tyčiojasi, pyksta, ba
rasi. Klausykite:

“Kapitalistinis pasaulis ga
li tik pavydėti tokių gražių 
socialinio pobūdžio vardų : 
gimdymo namai, naktinė sa
natorija, poilsio namai, sani
tarinio švietimo namai, mo- 
kykla-sanatorija.”

Vadinasi, Lietuvos kaimas 
turėjo pasilikti toks tamsus ir 
apleistas, koks buvo caro bei 
smetonijos laikais. Tai Bal
siui ir jo kolegoms būtų okei. 
Kam, o kam dabar Lietuvoje 
taip rūpinamasi kaimo gero- 

!ve! Broliams pabėgėliams bei 
menševikams nesuprantama.

K. K a v e c k o , “Jungtinės 
Tautos” D. šostąkovičiaus, 
“Mav There Alwavs be Sun-

Po to sekė trijų iaunu is
panių mergaičių šokiai, o 
jas sekė monologistė Miss 
Vinie Burrows — negrė ar
tistė. Ji sakė monologus 
anie negru kovas už laisvę.

I Sakė tain jausmingai, su to- 
|kiu dramatiniu patosu, kad 

Iš Vilniaus sveikinimas | viss* publik^ sužavėjo.

Lietuvėms moterims i zan^°KomitetoldJnwai 
Gyvendami Jungti n ė s e , sekretorė, sakė kalbą 

Amerikos Valstijose, mes. apie asmenis, ku-
nuolat patirdavome širdin-j valdžia jiuola, ^o Ko- 
gą Amerikos pažangi ųų ;1. . .
moterų jautrumą ir globą. ieina Ą. Rinjba, nu-

I rodė kalbėtoja, kurį valdžia 
Ryšium su tarptautine nori nupnietinti.

Moters diena prašome at
spausdinti jūsų laikraštyje 
sekančius žodžius:

“Iš visos širdies sveiki
name gerąsias, draugišką
sias pažangias lietuvių mo
terų, su kuriomis mes su
sipažinome gyvendami 
Niu jorke, ir tas, kurių mes 
nebuvome susitikę, bet 
apie kurias žinome daug 
gero, su viso pasaulio mo
terų švente. Tegul mūsų 
sveikinimas bus tyras 
kaip gintaro gabalėlis, kurį 
išmeta bangos ant smėlio 
Palangos kranto!”

Izolda
Albertas

K. T.

Akrą. — 250 kinų techni
kų ir diplomatų išvyko iš 
Ganos.

mitetas gina. Tame skaičiu-

Trumpai kalbėjo Carl 
Marzani, įžymus publicis
tas ir veikėjas.

Antroje programos daly- 
ie buvo grupė ukrainiečių 
šokėju, solistė Miss Gwen
dolyn Belle sudainavo ke
letą klasikinių dainų.

Buvo grupė vengru šokė
ju.

Vėliausias meniškas nu
meris buvo ukrainiečių mo
terų choras “Berizka,” va
dovaujamas Frank Ilčiuko; 
pianu palydėjo ir Aidui ir 
ukrainiečių chorui Anne 
Salvk.

Šis moterų choras, reikia 
pasakyti, aukštai išlavintas 
ir didelis: visos tautiniuose 
(ukrainietiškuose) 
muose. Jų 
Gail Fischer 
reszny.

Paskutinis
Jakarta. — Indonezija kalba kuria 

turi 60 prekybos laivų.

kostiu- 
solistės buvo 
ir Nadia Be-

numeris buvo 
sakė publicis

tas Alexander L. Crosby.

proga
NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 

Kviečia visus į pobūvį

Sekmadienį, Kovo 13 March
3-čią valandą po pietų

Laisves salėje
1O2-O2| Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Įėjimas nemokamas
Programa bus įvairi—bus kalbų, deklamacijų, dainų. 

Aido Choras ir Aido moterų choras dainuos. 
Po trumpos programos, bus vaišių.

Kviečiame visus.

Todėl tikimės, brangūs tau
tiečiai, kad Jūs nesunkiai 
galėtumėte rasti literatūros 
šia tema. Mus ypatingai 
domina Veiderio sistema.

Gerai būtų, kad atsiųstu- 
mėte knygų ar žurnalą apie 
“body building.”

Mes būsime Tamstoms la
bai dėkingi ir pasistengsi
me kiek galėdami atsilygin
ti. Galime atsiųsti Jums 
suvenyru iš gimtojo krašto, 
kurie primins Jums iš anks
to dėkingus tautiečius.

Jeigu negalėtumėte išpil
dyti mūsų prašvmo, padėki
te mums susirišti su bend
raminčiais USA.

Tikimės, kad pasieks Jus 
per okeaną mūsų balsas, 
mieli lietuviai.

Su pagarba, 
iš anksto dėkingi

Vladas Romas
S. Laukiame žinutės

iš Jūsų...
Mums rašykite šiuo adre

su:
USSR, Lithuania 
Vilnius 34 
Studentu 411-302 
Sribikė Romualdas

I 
K

šiuos Krislus rašau ketvir
tadienį. Telefonu praneša, kad 
Lawrence pasimirė mūsų se- 
nas, įžymus, nuoširdus veikėr 
jas ir kovotojas Stasys Pen- 
kauskas. Koks skaudus smū
gis, koks didelis nuostolis mū
sų pažangiajam judėjimui!

Be savo nenutrau k i a m o s 
veiklos visose organizacijose 
Stasys buvo ilgametis “Lais
vės” vajininkas ir korespon
dentas. Pažinau aš šį tau- x 
rų lietuvį, malonų draugą ir 
bičiulį per daug daug metų, 
taip pat jo mieląją žmoną So- 
fiją. Nekartą teko būti jų ,i 
namuose. . .

Stasys jau seniai sirginėjo, 
bet vis vylėmės, vis tikėjomės, 
kad pasveiks, kad nugalės li
gą. Deja, Stasio nebėra su 
mumis!

Reiškiu giliausią užuojautą 
Sofijai ir Stasio draugams- 
bičiuliams, kurių jis turėjo 
tiek daug ne tik Lawrence, 
bet visoje plačioje apylinkėje.

________ f

Washingtonas. — TSRS h 3 
atsisakė įsileisti J e w ish 
War Veterans prezidentą 
Mil ton A. Waldo rą. Mat, 
jis skleidžia antitarybinę 
propagandą ir remia JAV 
karą Vietname.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija uždaro savo įstaigas 
Ganoje.

Visada Naudinga Turėti 
Daugiau Apdraudos

Gal jūs ir turite apdraudą. Bet ar pakankamai?
Kaip su jūsų šeimos nariais? Ar visi turi tinkamą 

apdraudą ir pašalpą? Pagalvokite apie tai.

Jūs galite gauti gerą apdraudą ir pašalpą įsirašydami į j 
LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMĄ J 

Dabar galima įsirašyti į LDS be daktaro egzaminą- Į < i 
cijos, tik išpildant narystes aplikaciją.

Į LDS gali įsirašyti asmenys iki 60 metų amžiaus.
Galima įrašyti vaikus j LDS vaikų skyrių nuo 

gimimo dienos iki 15 metų amžiaus. i
Savo vaikus, savo anūkus galite įrašyti į LDS ant 20 metų 
“endowment” apdraudos arba ant paprastos apdraudos 

iki $2,000 sumos.
•OG* j

jūs turite kokią nors apdraudą, tai vistiek galite I 
į LDS ir paimti apdraudą $300, $500 ar $1,000 ? 
Jums bus naudinga turėti daugiau apdraudos.

Asmenys nuo 16 iki 50 metų amžiaus 
gali įsirašyti į LDS pašalpos skyrių.

Jeigu 
įsirašyti 
sumoje.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą savo 
mieste arba j LDS centrą sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
104-07 102nd Street

OZONE PARK, N. Y., 11417




