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KRISLAI
Netekome dviejų veikėjų 
Lietuvos operos tėvas 
Kovoja kriminalinį darbą 
Tikra išdavystė
Laukiame laimingos dįenos

— Rašo J. Gasiūnasv —
Vieną dieną netekome 

(Jviejų mūsų pažangaus ju
dėjimo darbuotojų, mūsų 
Spaudos rėmėjų.

Chicagoje sausio 18 d. mi
rė Niekis Pakalniškis ir 
Pranas Kirka - Gutauskas. 
Abu buvo spaustuvės dar
bininkai, abiem rūpėjo mū
sų pažangioji spauda. N. 
Paaklniškis išmoko spaus
tuvės amato mūsų laikraš
čio “Laisvės” spaustuvėje, 
persikėlęs gyventi Chica-. 
gon tūlą laiką dirbo dien
raščio “Vilnies” spaustuvė
je. P. Kirka išmoko to 
amato “Vilnies” spaustuvė
je. t _

Jų mirtis — didžiulis lie
tuvių pažangiajam judėji
mui nuostolis.

Sausio 17 d. Vilniuje mirė 
Liaudies artistas Kipras 
Petrauskas, eidamas 83 me
tus amžiaus.

«Mes amerikiečiai. Kiprą 
Petrauską žinome kaip ope
rų vadovą,, vieną žymiausį 
dhinininką. Jo dainos kar
jera prasidėjo su perstaty
mu savo brolįo Miko Pet
rausko operos “Birutė.”

Po to jis buvo priimtas į 
garsiąją Peterburgo muzL 
kos konservatoriją ir vė
liau į Marijos teatrą, kuria
me kartu su F. Šaliapinu ir 
kitais rusų operos daininin
kais dainavo iki 192 0 m. 
Vėliau jis persikėlė į Lie
tuvą. Jis skaitomas Lietu
vos operos tėvu.
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JUNGTINES VALSTIJOS GRASINA SIAURĖS KORĖJAI
Suimtas žvalgybinis laivas

Š. Korėjos vandenyse
Šiaurės Korėjos sargybos 

laivai užgrobė JAV laivyno 
šnipinėjimo laivą “Pueblo” 
su 83 jūreiviais.

Šiaurės Korėjos praneši
mai sako, kad “laivas buvo 
atplaukęs į Korėjos vande
nyną ir užsiiminėjo priešiš
kais 
bos 
kad 
nėję

Sekretorius Dean Rusk 
pranešė, kad vedamos de
rybos atgauti laivą su vi
sa įgula. Sako, keturi lai
vo komandoj sužeisti, vie-

darbais.” JAV Sargy- 
departamentas sako, 

laivas buvo tarptauti- 
zonoje.

Reikalauja taikos 
Saigone

Saigon — 65 Pietų Viet
namo universitetų sistemos 
fakulteto nariai pasirašė 
peticiją reikalaudami tuo
jau tinės mūšių paliaubos.,

Profesoriai, kurie repre
zentuoja apie 20% fakūl- 
teto visose aukštesnėse 
mokslo srityse, pareiškė, 
kad konfliktas “serioziškai 
siekiasi pakenkti pačiam 
egzistavimui V i e tn a m o 
žmonių iš materialio ir mo- 
ralio taškaregio.”

Ši apeliacija yra dalis au
gančio judėjimo Pietų Viet
name tarp intelek t u a 1 ų, 
akademinių ir r e 1 i g i n i ų 
grupių.

Sausio 22 d

era žįnas kritiškai, bet n 
nių, kaip tai įvyko.

Laivo komandoj 
oficieriai, 75 jūreivi 
civiliai.

Pagal Sargybos Departa
mentą, “Pueblo,” 906 tonų 
laivas, įrengtas slaptomis 
elektronikos priemonėmis, 
kad galėtų perimti kitų ša
lių radarų ir kitokius elek
troninius signalus. r 
pinėjimo laivas.

Kaip laivas buvo 
tas, dabar eina v 
versijos. Net ir tarp aukš
tų JAV pareigūnų, kiekvie
nas savotiškai pasakoja. 
Bet kad laivas randasi Š. 
Korėjos uoste, nėra 
abejonės.

Jungtinių Tautų JAV at
stovas Goldberg kalbėjosi 
su Jungtinių Tautų 
torium U Than tu 
Valstybės Departamč n t a s 
pasiuntė aštrias notds Šiau
rės Korėjai per Tarybų Są
jungą.

buvo 6 
ai ir 2

sti šni-

suim- 
isokios

jokios

sekre-
JAV

Panmunjom, Korėja 
kom e n d a n t a s Ju 
Tautų komandoj griežtai 
reikalavo “Pueblo” ir jo 
įgulos grąžinimo karo pa
liaubų komisijos susirinki- 

Šis susirinkimas buvo 
sušauktas “laisvoje” zonoje 
tarp Šiaurės ir Pietų Korė
jos dar prieš įvykį su “Pu
eblo.”

l—JAV 
ngtinių

me.

“LAISVES” VAJUS
_ GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1, 1967, ir tęsis iki vasario 15,1968 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai 
7144 
6129 
5732 
4208

JAV bombonešis nukrito 
prie Greenlandijos

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y.
Connecticut valstija ...........................
M. Valilionienė, Miami, Fla................
So. Boston, Mass......................... .........
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė,

Haverhill, Mass...............................
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. ..
New Jersey valstija ................. ........ .
R. Braus, Rochester, N. Y................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.........
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.........

2674 v4ra Smalstienė, Livonia, Mich.
2024 Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 
1996; J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif 
1992 iM. Žiedelis, Nashua, N. H........

Philadelphia, Pa.........................
P. Beeis, Great Neck, N. Y.
M. Uždavinis, Norwood, Mass.
A. Lipčius, Chester, Pa..........
ALDLD 87 kp.

Pittsburgh, Pa...............
V. Sutkiene - V. Taraškiene

San Francisco, Calif.
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius, 

Binghamton, N. Y........
J. Stanienė, Baltimore, Md...... 936
I. Klevinskas, Scranton, Pa...... 804
Chicago, Ill. ............................. 712

1740

1512

1096

O. Žilinskiene, Plymouth, Pa. 
Mary Smalstis, Ludington, Mich. 
A. Bemat, Los Angeles, Calif.
K. Naravas, Shenandoah; Pa.
E. Kralikauskiene

Lawrence, Mass.................. ;.
L. Tilvikas, Easton, Pa.............
C. K. Urban, Hudson, 'Mass.

3952
3804
3522
3400
3304
2828

664
586
564
552
516
492
492
340

312
180
156

Washington — B-52 lėk
tuvas, nešinąs keturias hi- 
drogeno bombas, nukrito 
prie Greenlandijos, 7 my
lios nuo Thule miesto, Baf
fin įlankoje.

Penki iš septynių vyrų 
lėktuve nusileido parašu- 
tais, vieną išgelbėjo už ke- 

jlių valandų, o vienas žuvo.
JAV pareigūnai sako, kad 

bombos nepavojingos, nėra 
galimybės joms eksploduoti.

Kopenhagoje įvyko dide-

lės protesto denjonętracijos 

 

prie Amerikos / ambasados 

 

namų. Greenlahdija yra 
škabosDanijos teritorija, 

šaukė : Nereikia jokių 
branduolinių < ginklų virš 
Danijos žemės.

Sako, bombonešis kainuo
ja apie $10 milijonų. Pa
prastai toks lėktuvas ne
ša nemažiau dviejų 24 me
gatonų bombų, ’kiekviena 
turinti apie 24 milijonus to
nų v TNT.

Brooklynaš/laikosi pirmoj vietoj. Valys Bunkus 
pasidarbavo su atnaujinimais.; Pasirodo, kad newyorkie-

> ; ’ (Tąsa 5-tame pusi.)
I * ' . į

Užmušti du broliaiir 
pusbrolis

Kipras Petrauskas visuo
met palaikė glaudžius ryšius, 
su Lietuvos liaudimi, akty
viai dalyvavo visuomeninė
je veikloje, taipgi dalyvavę 
1905 metų revoliuciniame 
judėjime ir už tai buvo ka- 
lipamas.

Jis džiaugsmingai sutikę 
Smetonos režimo pašalini
mą ir tarybų valdžios įsi 
steigimą Lietuvoje. Išvijus 
hitlerininkus iš Lietuvos, K, 
Petrauskas vėl aktyviai įsi 
jungė į teatro gyvenimą, 
operai vadovavo, džiaugės, 
naujais jaunaisiais talen
tais.-

Mirė jis patenkintas, kac 
Tarybų Lietuva su'' savo 
operos ir kitais daininin 
kais garsėja plačiame pa* 
šaulyje.

Maskva
Lev D. Landau suteikta 
Lenininė premija (Lenino 
ordinas).- Landau turi ir 
Nobelio premiją. Jo darbas 
atominės fizikos srityje ta
po sulaikytas prieš šešerius 
metus, kada jis papuolė į 
veik mirtiną automobilio 
avariją.

žemės drebėjimo nuostoliai
Roma — Sicilijoj 

drebėjimo nuostoliai siekia 
320 milijonų dolerių 
Giglia, sekretoriaus 
bininkas viešuose da rbuose, 
sako, kad apie 9,006 namų 
buvo visai sunaikintų Pa
lermo j, Trapani ir Agrigen
to srityse. 206 lavonai iki 
šiol nesurasti.

žemes

Liugi 
pagal-

Dr. Benjaminas Spockas 
antai yra pareiškęs: “Niu- 
renbergo teismo nuospren
džiai sako, kad jeigu jūsų 
valdžia atlieka kriminaliz • 
mą prieš žmoniją, tuome1 
jūs turite teisę jai prie 
sintis.”

Dr. Spockas areštuota: j 
ir persekiojamas todėl, kad 
jisj)riešinosi drafto įstaty
mui, kvietė jaunuolius neitą
militarinėn tarnybon ir 
valiuoti Vietnaman

1 (Tąsa 6-me pusk

Republikonai atsako Johnsomii
Washington — Sausio 23 

d. Republikonų partijos šu
lai per visą valandą davė 
atsakymą prez. Johnsonui 
per televiziją į jo pateiktą 
“State of the Union”1 pro
gramą prieš savaitę irgi 
per TV.

Kalbėjo visa grupė Re
publikonų partijos vadų ir 
visi kaip vienas karštai 
smerkė visą dabartinę ad
ministraciją, sakydami, kad 
prezidentas Johnsonas labai 
smarkiai neįkainavo žmo
nių nepasitenkinimo visoje 
šalyje.

Nors kalbėjo iš abiejų pu
sių — konservatoriai ir li
beralai, — visi vieningai 
smerkė Johnsono politiką.

Gerald R. Ford, Michiga- 
no kongresmanas, Republi- 
,konų partijos, vadas Kon
grese, kritikavo Johnsoną 
už pasakymą, kad yra “ne
ramumas” šalyje, kada, pa-

sak Fordo, žmonės iš tik
rųjų “giliai susirūpinę” pa
dėtimi.

Generolas Eisenhoweris 
sakė: “Šis laikotarpis la
bai kritiškas mūsų myli
mam kraštui — tiek kritiš
kas, kiek aš kada nors per
gyvenau savo gyvenime.”

Vienok, apart kritikos, jie 
nieko apčiuopiamo nepa
reiškė, kad pataisyti admi
nistracijos apatiją. Atro
do, kad Republikonų parti
ja užims griežtai konserva- 
tyvišką’ poziciją, reikalau
dama karo plėtimo Vietna
me ir stiprios pozicijos 
prieš pasaulinį komunizmą. 
Kiek tai pataisytų situaciją 
namuose, kiekvienam aišku.

Laikas liberalams susi
telkti į vieną būrį ir išstoti 
prieš konservatorius, kaip 
republikonų, taip ir demo
kratų eilėse.

Elmsford, N. Y. — Du 
broliai ir jų pusbrolis, kurių 
automobilis išėjo iš kontro
lės ir apsivertė ant Cross 
Westchester Parkway anks
ti sausio 21 d. rytą, buvo 
užmušti kito pusbrolio, ku
ris įvažiavo į juos.

Broliai Calvin ir William 
Laury ir jų pusbrolis Mar
vin tapo užmušti, kai Cal
vin ir Marvin pasilenkę žiū
rėjo į William, kuris buvo 
išmestas iš jų automobilio, 
kada šis apsivertė. Atrodo, 
pagal policiją, kad jų maši
na galėjo paslysti.

George Knox, kitas pus
brolis, važiavo savo maši
na ir smogė į šiuos tris vy
rus. užmušdamas visus tris. 
Policija suėmė Knox ir kal
tina • jį vairavimu kai gir
tas.

Visi keturi vyrai grįžo iš 
to paties pobūvio, kuris 
įvyko Port Chester, N. Y. 
Visi gyveno New Jersey 
valstijoje.

M. Kasparek mirė nuo 
kitų komplikacijų

Palo Alto, Calif.—Sausio 
21d. mirė Stanford Medical 
Centre Mike Kasparek, 15- 
oje dienoje, po operacijos, 
kurioje jam buvo įdėta 
svetima širdis.

Atrodo, kad 54 metų se
numo Kasparekas nebus 
paskutinis svetimos širdies 
gavėjas, nepaisant k a d iš 
penkių tokių operacijų tik 
vienas Dr. Philip Blaiberg, 
Capetown, Afrikoje, dar 
gyvas. Jis jau išgyveno 20 
dienų po operacijos ir sa
ko einąs smarkiai stipryn. 
Jam duota širdis negro, 
kuris mirė smegenų krau
javimo užplūdžiu.

Kaspareko daktarai tei
gia, kad jo širdis veikė ge
rai, bet jis mirė nuo viso
kių kitokių komplikacijų.

Kennedžo šalininkai 
nori jo pasisakymo
Penktadienį Niujorko at

stovo William F. Ryano iš
stojimas už Robert Kenne
dy, parodo, kaip visi Ken- 
nedžio šalininkai nori kad 
jis pasisakytų prieš L. B. 
Johnsoną. .,.

Sakoma, nors Kennedis 
viešai sakosi nenorįs kam. 
didatuotų privaičpose. pąsi- 
kalbėjimuose jis vengia sa
kyti, kad nekandidatuosiąs.

Kur tik Kennedis pasiro
do, jo šalininkai reikalau
ja pasiaiškinimo, kodėl jis 
nekandidtuoja, arba bent 
kodėl neremia Eugene-Mc
Carthy.

Washington — JAV pri
sipažįsta, kad, JAV- Pietų 
Vietnamo patrolė buvo pa
dariusi invaziją į Kambo
džos teritoriją laike susi
dūrimų sausio 19 d.

JAV “atsiprašė” po to kai 
princas Sihanouk, kambo- 
dijos viršininkas (Chief of 
State), pasiuntė protestą 
JAV.

Sausio 17d. daktaro Ben
jamin Spock motina Mild
red Houghton Spock mirė, 
sulaukusi 90 metų amžiaus. 
Daktaras Spock — vadovas 
Taikos Vietname judėjimui.

VĖLIAU SIOS ŽINIOS
Washington. — JAV ato

minis karinis laivas “En
terprise” ir daugelis lėktu
vų pasiųsti link Šiaurės Ko
rėjos su ultimatumu paleisti 
žvalgybinį laivą “Pueblo” iš 
Š. Korėjos uosto.

Vatikanas. — Popiežius 
Povilas susitiko ir tarėsi 
su Rumunijos užsienio rei
kalų ministru Manescu.

Hanojus. — šiaurės Ko
rėjos vyriausybė praneša, 
kad JAV žvalgybinio laivo 

kapitonas prisi
pažinęs, kad laivas buvo 
įplaukęs į Šiaurės Korėjos 
vandenis.

“Pueblo”

Seoul, Pietų Korėja. — 
Amerikiečiai kareiviai ap- 
sišaudė su Šiaurės Korėjos 
kareiviais. Vienas ameri
kietis užmuštas, penki su
žeisti. 'k

Adelphi universitetas 
laukia

Nors aukščiausiojo teis
mo nudsprendis jau pra
neštas, kad mokytojai turi 
pasirašyti lojalumo priesai
ką, Adelphi universiteto 
prezidentas Robert Olm
stead sako, kad jam dar ne
pranešta apie nuosprendį ir 
jis nežinąs ar tuos mokyto
ju^ versti pasirašyti lojalu
mo priesaiką, ar juos atsta
tyti visai iš darbo.

;Iš 27 mokytojų, kurie tei
siami, 25 dar vis randasi 
Adelphi universiteto fakul
tete. Jame iš viso yra dau
giau kaip 500 mokytojų.

Šėlam, Alabama — Visa 
baltųjų džiūrė nuteisė 22 
metų baltą vyrą vieneriems 
metams kalėjimo už užmu
šimą negro farmų darbinin
ko.

Hot Creek Valley, Nev.— 
Praėjusią savaitę požeminė 
branduolinė eksplozija pa
darė 4,000 pėdų ilgio skili
mą žemėje.

Aukščiausiojo teismo tarimai
Washington — Aukščiau

siasis Teismas, be komen
tarų, užgyrė Niujorko rei
kalavimą mokytojams pasi
rašyti lojalumo priesaiką. 
Reiškia mokytojai Niujorke 
turės pasirašyti, kad nesi
priešina federalės bei vals
tijos konstitucijoms.

Adelphi universiteto mo
kytojai, Garden City, L. I., 
apeliavo į Aukščia u s i ą j į 
teismą po to, kai Niujorko 
teismas padarė nuosprendį 
prieš 27 mokytojus. Moky
tojai sako, kad šis nuo
sprendis neteisėtas, nes tai 
yra prieš JAV konstituci
jos garantiją laisvo pasisa
kymo (free speech).

Teismas palaikė DeKalb 
County Illinois valstijoj že
mesnio teismo nuosprendį, 
kad vaikučiams darželiuose 
nereikia deklamuoti “ačiū” 
prieš valgį, nes tai malda, 
net ir P° to, kai dievo var
das buvo išimtas iš eilučių.

Teismas išmetė apeliaci
ją William Eptono, negro, 
kuris palaiko Kinijos Ko
munistų liniją. Jis buvo 
nuteistas vieneriems me
tams kalėjimu pagal Niu
jorko kriminalinį aktą už 
“kurstymą masių kelti 
riaušės 1964 metais Harle
me.”

Teisėjas William O. Doug
las jautė, kad Aukščiausia
sis teismas turėjo išklausyti 
bylą, o teisėjas Stewart sa
kė, kad būtų balsavęs iš
mesti bylą, jeigu tai būtų 
klausimas tik Niujorko 
konstitucijos teisių.

Teismas sutiko išklausyti 
Alabamos apeliacijos iš fe- 
deralio teismo, kad valstija 
negali sulaikyti “welfare” 
mokesčių vaikams todėl, 
kad motina turinti reikalų 
su svetimais vyrais.

Dvidešimts kitų valstijų 
ir District of Colulmbia tu
ri panašus įstatymus sulai
kymui welfare.
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Aukščiausias Teismas suklupo
savo pareigose
VISI tie, kuriems rū oi šalies konstitucijoje garan

tuotų teisių gynimas, labai nusivylę vėliausiu Aukščiau
siojo Teismo pasielgimu, 
svarstyti negro William 
mesnio teismo nuosprend 
savo pareigose.

William Epton yra
Įėjimu už tai, kad jis 19(4 metais New Yorko Harleme 
agitavęs negrus prie jėgos 
valdžią. Ir nuteistas ne pagal kokį nors Federalinį visos 
šalies įstatymą, bet pagal 
dinamą “antikriminalinio 
čia buvo išleistas prieš 67 metus!

Apeliacija buvo remiama tuo, kad šis senas įstaty
mas priešingas šalies Konstitucijai, nes jis paneigia ar
ba atima iš žmonių žodžio laisvę. Epton nuteistas ne 
už kokį nors padarytą konkretų aktą, bet už pasakytą

Kai jis atsisakė priimti ir ap- 
Eptono apeliaciją prieš že- 

, teismas apgailėtinai suklupo

nubaustas vienerių metų ka-

vartojimo, prie sukilimo prieš

New Yorko valstijos taip va- 
anarchizmo” įstatymą, kuris

kalbą, už agitaciją. Kaip tik ir reikėjo teismui atsi
žvelgti į šį apeliacijos pagrindą ir panaikinti minėtą
New Yorko valstijos įstatymą. Bet jis to nepadarė. Va
dinasi, įstatymas pasilieki galioje, ir ateityje valdžia ga
lės jį panaudoti prieš kiekvieną, kuris viešai išdrįs iš
reikšti jai nepatinkamą ;

Tiktai teisėjas Willie, 
teismo nutarimui Eptono 
jį įkalinti. Jis nurodė, į apeliacijos svarbą, kad joje yra 
keliamas labai rimtas konstitucinis klausimas. Deja, ki- 
ti'visi teismo nariai kitaip pagalvojo ir su jo labai rim
ta numone nesiskaitė.

Daugelis mano, kad šis Aukščiausiojo Teismo pasi
elgimas pagrįstas tam tikrais sumetimais arba išrokavi- 
mais. Juk nėra jokia paslaptis^ kad didmiesčiuose tiki
masi daugiau nerimo beji riaušių. Visi apie tai kalba. 
Jų gali įvykti ateinančią 
bu, kad valdžia turėtų savo pusėje įstatymą sukilėlius 
aštriai nubausti.” .^Sakoma, kad tas veiks kaip rimtas 
negrų vadams persergė, 
tono likimas, jeigu jie į 
protestuoti prieš nepakeliamas gyvenimo sąlygas.

Gal ir taip, gal kiti Teismo aštuoni nariai tokiais su
metimais ir atsisakė New Yorko valstijos “antikrimina
linio anarchizmo” įstatyiną panaikinti. Bet jie smarkiai 
klysta, jeigu jie mano 
ir kitų biednų žmonių kęvą prieš skurdą ir beteisę mūsų 
didmiesčių getuose. Jeigu sąlygos nebus pakeistos, eis 
kovos, bus riaušių, ats ras drąsių žmonių, kurie toms 
kovoms vadovaus.

arba nepriimtiną nuomonę.
m O, Douglas buvo priešingas 
apeliacijos nesvarstyti ir leisti

vasarą. Tai va, sakoma, “svar

imas, jog ir jų gali laukti Ep- 
atartų masėms demonstruoti ir

kad tai padės sulaikyti negrų

Amerikos “patarėjai” jau Laose!
PEREITĄ pirmadienį per Huntley-Brinkley tele

vizijos programą išgirdome žiaurų, rūstų pranešimą, 
kad Jungtinių Valstijų militarinės jėgos faktinai jau 
yra į savo rankas paėmusios Laoso monarchistinę cent
rinę valdžią, kad jos armijai vadovauja Amerikos kari
ninkai. Jeigu Laoso lig 
karaliumi ir jo valdžia, tai Jungtinės Valstijos tikrai į 
Laosą pasiųstų didelę milit arinę jėgą jai gelbėti.

Pranešimą padarė Laoso sostinėje veikiantis te
levizijos korespondentajs. Jis sako, kad visa tai lakoma 
“didžiausioje slaptybėj 
tai puikiai žino. Amerikiečių militarinės įsetaigos esan
čios gerai užmaskuotos, 
negali prieiti...

Vadinasi, bet kurią dieną Laose turėsime antrąjį 
Pietinį Vietnamą!

Kai visas pasaulis susirūpinęs/ Vietnamo karo už
baigimu ir atsteigimv Pietrytinėje Azijoje taikos, tai 
mūsų vyriausybė turi viską paruošus naujai militarinei 
avantiūrai. Laoso uždegimas karo liepsna Nudarytų pa
saulinei taikai naują

udiečiai pabandytų susidoroti su

,” bet visi Laoso sostinės žmonės

Prie jų niekas “be reikalo”

pavojų.

Dar per anksti!
DAUG mokslininkų mano, kad su širdies perkėlimais 

arba persodinimais pradėta perdaug skubintis. Kai ne
pavyko vienas ir kita 5 bandymai, reikėjo geriau į visą 
reikalą įsigilinti, dar palaukti su kitais bandymais, dar 
.daugiau bandymų atl kti su žemesniais gyvūnais. At
rodo, kad jų nuomonė yra sveika. Galimas daiktas, kad 
ateityje mūsų smarkieji chirurgai su šia nuomone skai
tysis. • •

Sasebo. — Šimtai 
nijos studentų pike 
Amerikos atominį kata lai
vą Enterprise, protestuo
dami prieš karą Vie name. 
Policija puolė studentus.

Japo- 
tavo

Maskva — Sergei O. Pri- 
tytski, 54 metų amžiaus, 
išrinktas Baltarusijos pre
zidentu. Jis užima Vietą 
praėjusį mėnesį mirusio 
Vilio I. Kozlovo.

Mirė Kipras Petrauskas
Š. m. sausio 17 d. po sun

kios ligos, eidamas 88 me
tus, mirė TSRS Liaudies 
artistas, profesorius Kipras 
Petrauskas

Kipras Petrauskas gimė 
1885 m. lapkričio 23 dieną 
Švenčionių apskrityje, Kei- 
zių-Ceikinių kaime 1863 me
tų sukilimo dalyvio J. Pet
rausko šeimoje. Pirmasis K. 
Petrausko muzikos moky
tojas buvo jo brolis kompo
zitorius ir pažangus visuo
menės veikėjas Mikas Pet
rauskas. K. Petrauskas ak- 
tyivai dalyvavo 1905—1907 
metų revoliuciniame judėji
me ir už tai buvo kalina
mas.

Pirmą kartą sėkmingai 
pasirodęs savo brolio Mi
ko Petrausko operoje 
“Birutė,b ’ 
tas

jis buvo pasiųs- 
studijuoti solinio dai-

teatro gyvenimą, jau pir
majame po išvadavimo 
spektaklyje dainuodamas 
Liutauro partiją J. Karna- 
vičiaus operoje “Gražina”. 
Nepaprastą šio menininko 
kūrybingumą rodo ir tai, 
kad savo amžiaus 70-metį 
jis atšventė taip pat teatre, 
atlikdamas Otelo vaidmenį 
to paties pavadinimo Dž. 
Verdžio operoje.

K. Petrauskas visada nuo
širdžiai džiaugėsi talentin
go jaunimo augimu, pats 
įdėjo daug energijos, puo
selėjant naują tarybinių 
menininkų, pamainą, kuri 
visada su dideliu dėkingu
mu prisimena savo nuošir
dų mokytoją, ugdžiusį juo
se gerą estetinį skonį, jaut
rumą ir meilę menui. '

Už nuopelnus, vystant 
scenos meną ir lietuvių

'Vv>4

Kipras Petrauskas su Marija Šlapeliene, ka
daise su Petrausku dainavusia operose.

ta-

navimo į Peterburgo kon- rybinę muzikinę kultūrą, K 
servatoriją. Ture 
paprastai ryškias vokali 
nius ir sceninius 
baigęs konservatoriją, 1911 
m. jis buvo priimtas solistu 
į Peterburgo Marijos teat
rą, kuriame kartu su F. Ša- 
lįapinu L.Sobinovų, J.Tar- 
takovu, A. Neždanoyu ir 
kitais įžymiais rusų operos 
meno korifėjais Rainavo iki 
1920 m.’ Būdamas - operos: 
solistu, K. Petrauskas visa
da palaikė glaudžius ryšius 
su savo gimtuoju kraštu, 
atvykdamas gastrolių į 
Kauną, Vilnių, Šiaulius, Pa
nevėžį, Alytų, taip pat da
lyvaudamas ir kituose mies
tuose (Maskvoje, Rygoje 
ir kt.) lietuvių rengiamuose 
koncertuose. K

1920 m. įžymus meninin
kas grįžo į Lietuvą, pasiry
žęs visas jėgas atiduoti na
cionalinei muzik: 
rai — lietuvių operos teat
rui. Jis buvo vięnas iš Kau
no operos teat 
Daugiau kaip 40 metų ža
vėdamas klausytojus savo 
sodriu balsu, K. 
atliko pirmaei 
partijas apie 81 
Nepaprastai 
jautrus, emocianalus, suge
bąs sukurti labai skirtingus 
sceninius perso 
buvo šis menininkas visą 
savo kūrybinį gyvenimą.

K. Petrauskas išgarsėjo 
kaip dainininka s ne tik Lie
tuvoje, bet ir užsienyje. Jis 
gastroliavo daugelyje Va
karų Europos įžymiųjų 

susilaukda-

damas ne-

duomenis,

inei kultū-

o steigėjų.

Petrauskas 
les tenoro 
)-yje operų, 
kūrybingas,

nažus— toks

teatrų, visur
in a s didelio , pasisekimo 
ir savo talepto įvertini
mo. Greta ope
nuolat propagavo lietuvių 
liaudies dainas.

ros meno jis

jus į TSRS
tautų šeimą, K. Petrauskas 
aktyviai įsijungė į kūrybinį 
darbą. Jis sukuria pagrin
dinį personažą 
lietuvių scenoj 
tarybinėj operoje—I. Dzer
žinskio “Tykiajame Done”, 
ruošiasi muzik
kadai Maskvo je. Išvadavus 
Tarybų Lietuv 
nių okupantų, 
kas vėl aktyvi

pirmą kartą 
e statomoje

os meno de-

>ą iš fašisti- 
K. Petraus- 

ai įsijungia į

IŠ LA
Gerbiami Draugai:

Petrauskas buvo apdovano
tas Leninę ir Darbo Raudo
nosios Vėliavos ordinais bei 
medaliais, jam buvo suteik
tas TSRS Liaudies artisto 
garbės vardas ir TSRS Val
stybinė premija. Tarybų 
Lietuvos liaudis jį buvo iš
rinkusi TSRS ir respubli
kas .Aaukščlausiųjų Tarybų 
deputatd. {

Iš triūsų tarpb pasitraukė 
didelio masto menininkas, 
taurus lietuvių liaudies sū
nūs, palikdamas šviesų pri
siminimą,\ sukūręs dideles 
didelės menines tradicijas, 
ištisą epochą lietuvių ope
ros ir jos dainininkų gyve
nime. Scenos meistro kūry
binė patirtis, jo jautrus žo
dis ilgai neišblės menininkų 
širdyse. Kipras Petrauskas 
visuomet liks su mumis, nes 
grožis, kurį jis padovanojo 
liaudžiai savo daina, — ne
marus.

E. Balsys, A. Barkauskai, J. Bie
linis, F. teieliauskas, L. Diržins- 
kaitč, A. Drobnys, B. Dvarionas, 
M. Gedvilas, R. Geniušas, A. Gu- 
daitis-Guzevlčius, G. Jackevičiūtė, 
K. Kairys, J. Karnavičius, J. Ka
valiauskas, K. Kaveekas, B. Kel- 
bauskas, K. Kymantaitė, K. Kor
sakas, J. KuzminskiS, V. Lauru
kas, J. Maniušis, J. Matulis, E. 
Mieželaitis, M. Meškauskienė, J. 
Narkevičiūtė, V. Nounka, V. No
reika, P. Oleka, J. Paleckis, Z. 
Paulausltas, A. Rimkus, E. Sau- 
levičiūtė, J. Smilgevičius, A. 
Sniečkus, A. Sodeika, J. Stasiū
nas, A. Staškevičiūtė, L. šepetys, 
M. šumauskas, J. švedas, T. Til
vytis, P. Varčikas, A. Venclova, 
H. Zabulis, G. Zimanas, J. Žiugž
da.

Sausio 19-os Krisluose 
Mislinčius linki rašytojui 
Uptonui Sinclairui ilgo am
žiaus ir geros sveikatos. 
Su tuo ginčytis negalima. 
Bet sunku sutikti su to 
Amerikos klasiko apibūdini
mu.

Autorius vadina Sinclai- 
rą pažangiu Amerikos ra
šytoju, ir prideda, k a d * jo 
89 metų sukakties proga jis 
buvo priimtas Baltuosiuose 
Rūmuose, jį sveikino “pre
zidentas Johnsonas ir kiti 
šalies dignitarai.”

Nejaugi čia. ne prieštar- 
vimas? Amerikos rašyto
jai, kurie dabar pažangūs, į 
Baltuosius Rūmus nevyksta 
ir prez. Johnsono sveikini
mų nepriima. Jiems John
sonas — Vietnamo liaudies 
n a i k i n tojas, nusikaltėlis, 
prieš kurį revoltuoja Ame
rikos intelektualijos sąžinė. 
Rašytojai Lowellis, Maile- 
ris, Mary McCarthy ir kiti, 
reikšdami savo pasipriešini
mą karui Vietname, viso
kius pobūvius Baltuosiuose 
Rūmuose boikotuoja.

Kaip su Sinclairu? Jis, 
kadaise pažangus, “Džiung
lių” autorius, dabar nuo vi
sokio socialinio protesto il
gokai nutolęs. Jis dabar 
pilnai sutapęs su valdančia 
klase ideologiniai ir dvasi
niai. Aš nesakyčiau, kaip 
tai sako Mislinčius, kad 
Sinclairas “protiniu požiū
riu dar gana judrus.”

Draugiškai,
R. Baranikas

Lietum statyboms
Nauji ir nauji užsakymai 

plaukia į Alytaus metalo 
konstrukcijų gamyklą be
veik iš visų Lietuvos mies-, 
tų.

Antano Butkaus, Alfonso 
Urbono vadovaujamos bri
gados pagamino Kaune ir 
Kapsuke statomiems kom
binuotų pašarų kombina-. 
tams po 50 tonų sverian
čias metalo konstrukcijas, 
Alytuje augančiam medvil
nės kombinatui-milžinui ga
minamos jų šachtos, paka
binamos lubos.

' , t
Gamyklų produkcija taip 

pat gabenama į Klaipėdą, 
Kėdainius, Rokiškį.

Gerbiama Redakcija, 
leiskite visų pirma Jums 

Jūsų šeimoms ir laikraščiui 
palinkėti ’ visokios sėkmės 

[1968 metais.
Kreipiuosi į Jus gal su 

nevisai įprastu Jums reika
lu. Esu 28 metų amžiaus, 
ekonomistas, Vilniaus Uni
versiteto dėstytojas. Mano 
“hobby”—klasikinis ir mo
dernus menas bei muzika. 
Todėl norėčiau paprašyti 
Jūsų prie progos perduoti 
kam nors mano adresą — 
tam, kas domėtųsi panašiais 
dalykais. Galėtume drau
giškai susirašinėti ir kai 
kokiomis knygomis ar 
plokštelėmis apsikeisti. Ga
liu rašyti ir skaityti ang
liškai, taipgi ir laiškus man 
puikiausiai galima rašyti 
angliškai. Be knygų ir 
plokštelių, kolekcio n u o j u 
meninę atvirutę, t. y. atvi
rutes su dailininkų darbų 
reprodukcijomis.,

Aš, savo rupžti, galėčiau 
siųsti lietuviškas ir tarybi
nes knygas, plokšteles, su
venyrus, pašto ženklus, at
virutes. Būtų ir šiaip įdomu 
Jungtinėse Valstijose turėti 
korespondentą, su kuriuo 
būtų galima draugiškai su
sirašinėti.

Tikiuosi, kad šis mano 
prašymas Jūsų perdaug 
apsunkins.

Mano adresas: 
; USSR, .Lietuva

Vilnius 24.
P. O. Box 20 
Pladis Romas 
Linkiu viso geriausio.

IŠ K u '
nelių, savų tėvelių ir sesutės 
Elenos.
> Velionis paliko liūdinčiu 
žmoną Bronislavą Sidaravi- 
čiūtę - Simonavičienę, du 
sūnus, dvi dukteris, du anū
kus ir dvi seseris, viena 
JAV. Vytautas buvo pa
žangus žmogus, visų myli
mas ir su visais sugyvenc 
Iraugiškai.

Po pirmojo pasaulinio ka 
ro, Lietuvai atgavus nepri 
klausomybę, jis tarnavo 
Lietuvos kariuomenėje ir 
pirmutinis buvo įsteigėjas 
elektros stoties Eržvilke. Iš 
amato buvo stalius - dailidė 
•r dirbo kolūkyj.

Iš prisiųstų laidotuvių 
paveikslų pasirodo, kad gra
žus l:7”vs draugų, pažįsta
mų ir giminių palydėjo jį į 
kapines—į< amžinus namus. 
Taipgi buvo atvykę jo gert] 
draugų iš Kapsuko ir Vil
niaus palydėti velionį į ka
pines. į

Toks jau gamtos patvar
kymas: kas gimė, tas turi 
ir mirti.'< Upės, jūros, kal
nai nestovi vietoje, keičiasi 
nematomų tempu.

Gaila broliuko ir jo šei
mos, netekusios duonpelnio. 
Lai būna tau, broliuk, leng
va Lietuvos žemelė tarp sa
vųjų. Ilsėkis per amžius!

Mano nuoširdi padėka vi
siems tiems, kurie atjautė 
mano broliuką ir palydėjo 
jį į kapines—-į jo amžinus 
namus. O likusiai šeimai 
reiškiam širdingą užuojau
tą ir ramiai pradėti taikin
tis prie naujo gyvenimo.

B romūs ir Kotryna 
Simona vičiai

°rovidence, R. I.
’.968 m. sausio 20

ne

Atviras laiškas
Gavau laišką iš Lietuvos 

nuo Kosto Krisčiukaičio, 
kuriame rašo, kad mano 
brolis Vytautas Simonavi- 
čius, Eržvilke, vos peržen
gęs 70 metų, nuo sunkios 
ligos sausio 4 d. mirė. Pa
laidotas sausio 6 d. Eržvil
ko kapinėse, tarp savų se-

Apie mažai žinomą 
Jemeno respubliką 

Jemeno Arabų Respubli- 
ka šiuo metu pergyvena ci
vilinį karą. Imperialistų 
remiami rojalistai nuolat 
kariauja, kad sunaikintų 
•espubliką ir atsteigtų mo- 
archiją.

Jemeno respublika ran- 
'asi Afrikoje. Jos sausu- 
ios sienos nėra tiksliai nu
statytos, jos teritorija 195 
Pūkštančiai kvadratinių ki
lometrų. Gyventojų skai
čius apie 5 milijonus. 97% 
salies gyventojų sudaro 
arabai. Pagrindinis užsiė- 
nimas — žemės ūkis, kuris 
labai atsilikęs. Pramonės iš 
esmės nėra. Beveik visi Je
meno gyventojai skirstosi į 
gentis. Šalies sostinė—♦Sa
na.

1962 m. rugsėjo 26 d. Je
meno armijos dalys nuver
tė monarchiją ir paskelbė 
Jemeno Arabų Respubliką.

Pagerbtas keturių 
komunistų atminimas
Kauniečiai pagerbė ketu

rių komunistų — Karolio 
Požėlos, Juozo Greifenber- 
gerio, Kazio Giedrio ir Ra
polo Čarno atminimą. Pa
žymėti 41-ųjų jų žuvimo 
metinių Istorinio muziejaus 
sodelyje susirinko miesto 
visuomenės atstovai, buvę 
pogrindininkai, keturių re
voliucionierių giminės ir ar
timieji.

Kauniečiai gėlėmis ir vai
nikais papuošė keturių ko
munistų memorialinę sie
ną.

Vainikai ir gėles taip pat 
buvo padėti keturių komu
nistų žuvimo vietoje Petra
šiūnuose, prie VI forto.

Slovakijos laikraštis 
apie Lietuvi

Slovakijoje vengrų kalba 
’eidžiamo laikr a š č i o ’ *Uj 
szo” (“Naujas- žodis”) vy
riausias redaktorius Fran- 
tišekas Denešas šią vasarą 
lankėsi Lietuvoje, dalyva
vo liaudies meno ir sporto 
"ventėje.

Grįžęs laikraščio “Uj szo” 
puslapiuose F. Denešas pla
nai papasakojo apie Lietu
vos istorinę praeitį, darbo 
žmonių gyvenimą, laimėji
mus Tarybų valdžios me
tais. Autorius šiltai atsi
liepia apie karnavalinę eise
ną Vilniaus gatvėmis, apie 
meno šventę Vingio parke, 
spor t i n i n k ų pasirodymą 
“Žalgirio” stadione. “Lie
tuvos Lidicė” —- taip F. De
nešas pavadino straipsnį 
apie Pirčiupio kaimo trage
diją. ? . ,

Naujos konstrukcijos 
dviračiai

Dviračiai, kurie netrukus 
pakeis Šiaulių “Ereliukus” 
ir “Kregždutes,” žinomus 
daugiau kaip 5(kyje pasau
lio valstybių, dar neturi pa
vadinimo. Tačiau jų gimi
mo “liudijimas” jau išrašy
tas.

Šiuos dviračius suprojek
tavo konstruktoriai Alfre
das Džiuvė ir Liudas Dikta- 
nas. Naujieji dviračiai daug 
pranašesni už savo pirm
takus. Pakeitus ikai kurias 
konstrukcijas, jais galės 
važinėti 7-15 metų mergai
tės ir berniukai, o “Ere
liukai” ir “Kregždutės” bu
vo skirti tik 10-14 nfetų 
vąikaihs. Patogesnis ‘ Vai
ras, balnas, pedalai. Rat
lankius numatyta gaminti 
iš diuraliuminio. Todėl dvi
ratis bus lengvesnis.

Įmonėje baigiama pasi
ruošti naujų dviračių ga
mybai.

JAV teikia paramą 
Rodezijos rasistams
Tanzanijos laikraštis 

“Nguramo” rašo, kad JAV 
centrinė žvalgyba teikia fi
nansinę paramą Rodezijos 
rasistinei valdžiai, kuri nuo
lat palaiko terorą prieš af
rikiečius.

Centrinė žvalgybos valdy
ba depozitavusi pinigus P. 
Afrikos , viename banke, iš 
kurio 
misija 
Smito 
lūs.

Rodezijos prekybos 
ištraukė ir už juos 
režimas pirko gink-

Areštuoja opozicijos vadus
Lisabonas.—Portugalijos 

diktatorius Salazaras įsake 
savo policijai areštuoti opo
zicijos vadus. Tarp areš
tuotų yra liberalinis katali
kų kunigas P. S. Tavares ir 
socialistų vadas Mario So
ares.

RUDENS MEDKIRTYS
Rugsėjis apkarpė dienas — 
Naktims pridėjo ilgumo. 
Dainuoja vėjas dainas 
Per naktis iš nuobodumo.
Paraudo šermukšnių veidai 
Iš meilės gimtajai žemei. 
Geltonais delnais klevai — 
Atrodo — debesis remia.
Paskendo miškų skambesys 
Į rūką, darganas, lietų. 
Rugsėjis —

rudens medkirtys, 
Geltonu dažu aplietas.

Stasys Laidys
Kaunas r
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V. NEKRASOVAS i ap-

Ką duos Anglijos svaro 
sterlingų devaluacija?

Kapitalistinė ekonomika 
pergyvena smarkią karštli
gę. Į skubius posėdžius ren
kasi vyriausybės. Finansų 
ministerijose, fondų biržo
se, kitose ekonominėse 
įstaigose vyrauja įtempta 
atmosfera. Milijonai žmo
nių atidžiai seka laikraš
čių, radijo, televizijos pra
nešimus, bandydami įsivaiz
duoti, kokius naujus sunku
mus jų gyvenime atneš va
liutos krizė, nauja jėga pa
sireiškusi kapitalo šalyse.

Didžiulei daugumai žmo
nių anglų svaro sterlingų 
devaliuacija (tai yra ver
tės sumažinimas), kuri, at
rodo, pradėjo nesveikų fi
nansinių poslinkių laikotar
pi kapitalizmo stovykloje, 
buvo staigmena. Tačiau bū
tų klaidinga manyti, kad ji 
kilo visiškai netikėtai. Eko
nomikos specialistai jau se
niai jautė artėjančią aud
rą.
Lemiama diena buvo lap

kričio 14 d., kai paaiškėjo, 
kad vien tik per spalio mė
nesį Anglijos užsienio pre
kybos deficitas pasiekė mil
žiniška sumą — 300 milijo
nų dolerių. Dabar tik ryž
tingos priemonės galėjo iš
gelbėti Londoną nuo bank
roto. Lapkričio 18 d. Vilso- 
no vyriausybė ryžosi žings
niui, kurio galimumą ji vi
są laiką neigė, — svaro 
sterlingų vertė dolerio at
žvilgiu buvo sumažinta 
14.3 procento. Tas nutari
mas, lyg elektros smūgis,

įmperializmo stovy kloję. 
Veltui anglų propaganda 
diena iš dienos stengėsi įti
kinti savo klausytojus, kad 
JAV ir kitos imperialistinės 
valstybės skubėjusios į pa
galbą Londonui, suteikda
mos naujas paskolas. Jos 
visiškai neskubėjo.

Valiutos krizė Anglijoje, 
<aip pažymi Londono laik
raštis “Times,” sukėlė “di
džiulį sąmyšį ir chaosą” ka
pitalistinių šalių finansi
nėse rinkose. Kokią reikš- 
nę ji turės tolesnei įvykių 
ngai pasaulyje?

Nors iš pradžių tai gali 
atrodyti paradoksalus daly
bas, tačiau didžiausią neri
mą ši krizė sukėlė šiuolaiki- 
hio imperializmo citadelės— 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų finansiniuose ir politi
niuose centruose. Svaro 
sterlingų devaliuacija įvyko 
Amerikos doleriui labai 
“nepalankiu” momentu. 
Mokėjimų balanso defici
tas—būdingas ir JAV eko
nomikos šiuolaikinės padė
ties bruožas.

Washingtonas jau imasi 
pirmųjų apsaugos priemo
nių. JAV federalinė rezer
vinė valdyba paskelbė apie 
savo diskonto normos su

mažinimą. Tokiu būd 
sunkinamas naujų kapitalų 
išvežimas iš Jungtinių 
Valstijų. Bet tuo pačiu me
tu dar labiau sulėtinami 
JAV pramonės 
augimo tempai,

lygis, ruošiamas to 
nedarbo augimas.

lieka 
oginio

'esnės 
stirnų

smunka 
darbo žmonių pragyvenimo 

lesnis 
I r vis 

dėlto, kaip tvirtina Ameri
kos spauda, doleris 
“pažeidžiamas psichol 
puolimo metu.”

Laukiamas dar ašt: 
kovos tarp imperial]
valstybių už reali z a v i m ą 
rinkų laikotarpis. E" 
mikos smukimo sąly 
kilusi svaro sterlingų 
paaštrina visus krizės pro
cesus kapitalistinėje ękono-

Ikono- 
gomis 
krizė

Jau dabar Anglijo 
biausiai krizės pah 
šalyje, taip pat Jungt. 
rikos Valstijose, Vok 
Feder. Respublikoje 
tose šalyse prasideda 
ruošiamas naujas puolimas, 
siekiant sumažinti 
žmonių pragyvenimd lygį, 
kurio sąskaita monopolisti
nis kapitalas tikisi i 
noti iš savo sunkumų. Tuo 
pat metu reikia laul 
naujų imperialistinių 
tybių mėginimų susti 
ekonominį ir politinį 
kį besivystančioms šalims.

Paslėptos griaunamosios 
kapitalistinės ekonomikos 
jėgos šiomis dienomis pasi
reiškia labai aštriai.

mis rodo jį gyvenime. Ta
čiau dar stokoja pripaži
nimo universale taisykle 
laikytis duoto žodžio, punk
tualumo, taupyti laiką • sau 
ir kitam. Bent aš susidariau 
tokią nuomonę perskaitęs 
J. Baltušio knygą “Tėvų ir 
brolių takais” ir. tikiu, kad 
todėl ir tik todėl, jis tą 
(punktualumą) patyręs 
Amerikoje (kas prilygsta ir 
Kanadoje), su užgyrimu 
kartoja per visą knygą, kad 
įgyvendinti tą gerą ir nau
dingą paprotį ir jo, visa 
širdžia, mylimoje Lietuvoje.

Kitas dalykas, man atro
do, vertas stipraus dėmesio 
jo knygoje “Tėvų ir brolių 
takais”, ryškiai keliamas 
klausimas, tai, būtent, čia 
Amerikoje “aukštas žmonių

Ųe> gyvenimo lygis”. Pereitą 
ėstoj e vasarą laike Ekspo-67, ka-
Ame-

ir ki-
arba

darbo

šsipai-

<ti ir 
vals- 

iprinti 
povei-

Nauji raštai

Perskaičius Baltušio knygą
“Tėvų ir brolių takais

sukrėtė visą kapitalistinio Įžymusis ir karštai skai- 
pasauulio valiutos sistemą, tytojų pamylėtas Tarybų 
nės( iki šiol svaras vis dar Lietuvos rašytojas J. Baltu- 
yra viena pagrindinių valiu- x;" ™
tų pasaulinėje prekyboje.

Leiboristinės vyriausybės 
lyderiai veltui bando įrody
ti, kad dabartinę svaro kri
zę ir jo devalįuaciįą sukėlę 
svarbiausia atsiti k t i n i a i 
veiksniai ir kad tai tiesiog 
nėra susiję su britų ekono
mikos padėtimi.

Dabartinė valiutos krizė 
sutapo su eilinio bendro 
kapitalizmo ekonomikos 
smukimo pradžia. Iki 1966 
metų .daugelyje kapitalisti
nių šalių buvo pastebimas 
tam tikras gamybos augi
mas. o 1967 metu būdingas 
bruožas yra bendras kapi
talistinės ekonomikos vys
tymosi 1 tempu smukimas.

Be to, dabartinei padė
čiai yra būdinga, kad smu
kimas prasidėjo ne vienu 
motu. Anglijoje ir Vokieti-

> joje Federatyvinėje Res
publikoje jie prasidėjo dau
giau kaip prieš metus; Ja
ponijos, Italijos, Prancūzi- 

' jos ekonomika tuo metu 
dar vystė savo tempus, o 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose dar vyko intensyvus 
gamybos augimas, skati
nimas karinės karštligės. 
Tuo būdu dabartiniu metu 
Anglijos ekonomika pasiro
dė esanti silpnesnė už kitų 
imperialistinių vai s t y b i ų! 
ūkį.

1966 metų vasarą, kai 
britu finansų sistema buvo 
atsidūrusi nedaug geresnė
je padėtyje, kaip šių metų 
rudeni, kitos kapitalistinio 
pasaulio šalys, sudarančios 
stipriausių valstybių dešim
ties grupę, bendromis pa
stangomis suteikė jai pagal
bą paskolomis, kuri buvo 
reikalinga, norint išvengti 
devaliuacijos.

‘3t)abar smukimo sąlygo
mis' aštrėja prieštaravimai

šis 1964 m. lankėsi Jungti
nėse Amerikos Valstijose 
kaip turistas. Grįžęs atgal į 
tėvynę parašė knygą, pava
dindamas ją vardu, ištryš
kusiu iš širdies gelmių troš
kimų. Jo paties žodžiais, 
“kai vaiko žvilgsniu lydėjai 
į jį (Amerikos kraštą) ne’ 
vieną šeimos tėvą, vyresnį
jį brolį ar sesę..., kad da
bar “pasekti jų pėdomis, 
nužvelgti nueitą kelią, o su
tikus juos paspausti ranką, 
stipriai apkabinti ir pasa
kyti: tėvynė neužmiršo jų- 
sų, myli ir glaudžia prie 
širdies, likimo išblaškytus 
savuosius sūnus ir dukte
ris”.

Žinoma, J. Baltušis atva
žiavęs į JAV, aplankė ne 
vien lietuvius, nors kiek lai
kas ir aplinkybės leido, 
kiekvieną progą išnaudojo 
lietuvių susitikimui, nepas- 
kūpejo šiltų žodžių tų susi
tikimų aprašymui. Todėl jo 
ir knyga “Tėvų ir brolių ta
kais” kalba ne vien apie su
sitikimus su lietuviais, bet 
ir abelnai apie įgytus įspū
džius garsiojoje Amerikoje. 
Tuo ji darosi dar patrauk
lesnė, įdomesnė skaityti ir 
galingesnė supažindinimui 
ir suartinimui išeivijos lie
tuvių su savo gimtuoju 
kraštu—su Tarybų Lietuva.

Tiesa, mes Kanados ir 
dalinai JAV lietuviai, o 
Montrealo lietuviai ypatin
gai, pereitą vasarą ryšium 
su Ekspo-67, turėjome daug 
svečių iš Tarybų Lietuvos, 
todėl buvo ir progų susitik
ti, arčiau susipažinti, dau
giau suartėti vieniems su 
kitais. Deja, toli gražu ne 
pilnai. Didžiausias stabdys 
— laiko stoka. Nors daug 
buvo svečių, bet dar dau
giau smalsuolių su jais su-

sitikti, bent trumpais žo
džiais pasidalyti įspūdžiais. 
Turėjai būti gana drąsus, 
landus, kartais net agresy
vus, kad galėtum kitą nus
tumti į šalį, o pats atsisto
jęs su svečiais kalbėtis. O 
to, pav., pas šiuos žodžius 
rašantįjį, stoka—didelė sto
ka. Todėl daugeliu atvejų 
prisiėjo pasitenkinti vien 
'rankos paspaudimu, susipa
žinimui vardo pasisakymu. 
Taip buvo ir daugeliui kitų.

Tas, reikia būti atviriem, 
kartais net įnešdavo, nors 
ir nežymių, bet vistiek ver
tu paminėti, nesusipratimų. 
Vyriausiai, kad vieni kitus 
per mažai pažinojome, ma
žai bekreipėme dėmesio i ne 
nuo mūsų — visų—priklau
sančios aplinkos: mes vieti
niai, iš vienos pusės, nebu
vome “nekalti avinėliai”, 
kartais reiškėme, jei taip 
būtų galima pasakyti, prie
vartos norą, kad svečiai bū
tų su mumi, o ne su kuo ki
tu, visai neatsižvelgdami į 
jų troškimus kuo daugiau 
ir visokių lietuvių susitikti. 
Iš kitos pusės, svečiai, nors 
žadėję, visai neatėjo, arba 
atėjo žymiai pavėlavę, ne
pranešdami, kad vėluosis ar 
visai neateis (nors išimtis, 
ypatingai turistams, reikia 
pripažinti, nes turistas, kur 
tu nevažiuosi, tampi laiko 
ir aplinkumos belaisviu, ir 
ne viską gali pakreipti, kaip 

, tu nori).
Pas mus, bent kaip pas 

kuriuos, toks, nors mažiau
siai pasireiškęs, lengvas žo
džio davimas ir jo neišlai- 

, k y m a s, nepunktualumas, 
laiko nevertinimas, buvo 
imamas paprastu nerūpes- 

. tingumo ženklu, nors kam 
i teko arčiau susipažinti, ta- 
i rybiniai žmonės, taigi ir 
• Lietuvos, turi išsiauklėję 

labai aukšto lygio rūpestin
gumą ir visomis savo jėgo-

da čia lankės daug svečių iš 1 
Tarybų Lietuvos,, buvo ga
lima pastebėti, ir tą ypatin
gai praktikavo tarybinės 
Lietuvos oponentai, tempda- 
miesi svečius pas save į na
mus “pasisvečiuoti’’ ne tiek 
iš meilės, kiek, kad parody
tų, “pasižiūrėkite, štai ve 
kaip mes gražiai gyvename, 
o ką jūs ten turite ‘rusų 
okupuoto j Lietuvoj’?”, ma
nydami, kad su tuo jie ati
dengia “baisią” paslaptį Ta- 
rvbų Lietuvos žmonėms. 
Tuo tarpu J. Baltušis ne 
tik pirmiau už juos atiden
gia tą jų “baisią” paslaptį 
(skirtumas tik tame, kad 
jis parodo abi “paslapties” 
puses, ką visi žinome, įskai
tant ir tarybinės Lietuvos 
oponentus, kad nei Ameri
koje, nei Kanadoje toli gra
žu ne visi žmones gyvena 
puošniuose namuose, net ir 
ne dauguma; dauguma gy
vena — lūšnose), bet ją dar 
plačiau išryškina, kas buvo 
daug anksčiau ir visas lai
kas žinoma jam ir visiems 
Lietuvos žmonėms, kad 
Amerika, kaip ij* Kanada, 
šitaip turtingos, techniškai 
iškilusios šalys, virš 100 me
tų nemačiusios ir ant savo 
pečių nepanešusios karų (o 
tokio baisaus, viską naiki
nančio, kaip antras pasauli
nis karas — niekad), visai 
natūralu, turi daug ko dau
giau, ne tik gerų, gražiai 
išpuoštų gyvenamų namų, 
ko Lietuva dar neturi. Jis 
savo knygoje ne tik neban
do to nuslėpti, bet, priešin
gai. aukštai iškelia Ameri
kos atsiekimus, kad paaks- 
tinti Tarybų Lietuvos žmo
nes dar energingiau ir su 
dar didesniu atsidavimu 
dirbti, kad pasiektų kuo 
aukščiausijį gyvenimo lygį.

Ir J. Baltušio nę tušti žo
džiai, Tarybų Lietuva, su 
pagalba kitų broliškų tary
binių respublikų, jau yra 
daug ko savo gyvenimo ly
giui atsiekus. O atsieks — 
dar daugiau!

Bendrai paėmus, J. Baltu
šio knygą “Tėvų ir brolių 
takais” meistriškai parašy
ta, gražiai iliustruota, leng
vai ir patraukliai skaitosi. 
Verta ir labai verta pers
kaityti. Juo labiau — pers
kaičius, kitam paduoti, kas 
jos dar neturi ir neskaitė.

J. Lesevičius

DAR 143 INŽINIERIAI
Kauno Politechnikos in

stituto Vilniaus filialo aktų 
salėje rektorius profesorius 
M. Martinaitis įteikė diplo
mus 143 inžinieriams,. bai
gusiems šios aukštosios mo
kyklos stacionarinį skyrių.

Per šešerius metus insti
tuto Vilniaus filialas paruo
šė daugiau kaip tūkstantį 
inžinierių.

MIAMI, FLA.
LDS 75 kp. koncertas
Sekmadienį, sausio 21 d., 

Miamio Literatūros Drau
gijos kuopos koncerto ir ! 
oietų surengimas pavyko ' 
visu šimtu procentų. Pub
likos turėjo perpildytą salę. i 
Bent man tai atrodė, kad 
šis antras, daugumu publi
kos, miamiečių parengimų 
istorijoj: pirmasis tai lygiai 
toks gausus buvo atidarant 
jų Sociali Klubą prieš ke
letą metų (kai teko praves
ti atidarymo mitingą adv. 
St. Masytei.).

Pietus davė pirma kon
certo ir tai dviem pamai
nom. Drg. Meisonienė man 
aiškino, kad salėje telpa 
vienu kartu valgant 250 
žmonių ir ant “steičiaus” 
dar du stalu prirengė, tad 
atrodė, pirmoje “pamaino
je” turėta svečių per 260, 
antroje — neteko sužinoti. 
Bendrai, atrodo, turėta virš 
300.

Kadangi Klubas turi ne 
permažą “prapertę,” net vi
so bloko ilgio ir “parking 
lotas” išcementuotas per vi
są bloką, tai šiuo kartu at
rodė, kaip biznio parkini- 
mo vietovė. Tiesa, dabar 
Floridoje pats sezonas sve
čių, turistų iš “nortų.” Ma
tėsi automobilių ir iš sve
timųjų steitų “pleitų.” Iš 
toliausių teko susitikti: Ka
lifornijos Čekiu; iš Toron
to, Ont. Kanados, Pempiais; 
iš Čikagos Daubaru ir Mi
lerių. Iš Worcesterio buv. 
Janulienę. Bet didžiuma jų 
pačių — floridiečių, iš ma
žesniųjų kolonijų: Stinart, 
Medeliai; iš Vero Beach, 
Žilaitis, o iš St. Petersburgo 
su choru atvyko jų draugų- 
rėmejų per 50 žmonių.

Abiejų chorų debiutas
Bent man atrodė, kad šį 

kartą abu chorai: Miamio 
“Aidas” ir St. Petersburgo 
“Dainos Mylėtojų,’ ’lyg ir 
lenktyniavo vienas prieš 
antrą, gausios publikos 
klausovų, tėmytojų.

Pirmuoju išstojo St. Pe
tersburgo “Dainos mylėto
jai” su savo žvalia kaip 
“vijurkas” mokytoja Adele 
Pakalniškiene. Sudainavo 5 
liaudiškas dainas ir pabai
gai, “Jungt Tautų Himną,” 
kuris pasisekė labai skam
biai sudainuoti.

Dabar išstoja Miamio “Ai
do” solistai: Mikitienė, Vai
neikis, Gabrėnienė ir pats 
mokytojas choro muz. Nek
rašas duetą su Gabrėnienė. 
Visas choras sudainavo, ro
dos, 4 dainas, paskutiniąją 
“Vilniuj žydi liepos” pusė
tinai gerai; moterys—“ve
dėjos,” vyrai tik priedais 
atliko.

Beje, Vaineikis sudaina
vo “Vakaro varpas,” tai 
nauja daina, kurią išvertė 
iš rusų kalbos, muz. Nekra
šas ir jo sumokinta.

Ir vėl išstoja, antru at-, 
veju St. Petersburgiečiai. 
Šiuo antruoju išstojimu, tai 
tikriausiai didžiuma pripa
žins garbę Adelei Pakal
niškienei už jos choro or
ganizuotai - “disciplinuotai” 
choro sumokinimą ir “gy
vai” dirigavimą. Tai tikra 
aktorė scenoje. Jos buvi
mas scenoje prieš chorą ir 
publiką atrodė, lyg jos nuo
latinis darbas, gyvenimiš
kas. Be to, peterburgiečiai 
taipgi naują dainą, jų su
kurtą, pagarbai Floridos 
gamtos, sudainavo skam
biai, išgirtinai. Bravo!

Rochester, N. Y.
Iš LLD 110 moterų 

kuopos veikimo
Sausio 14 d. įvyko 

sirinkimas. Draugių daly
vavo daug, nors oras buvo 
labai blogas: snigo, lijo ir 
šalo; slidu, kad negalima 
paeiti. Tai mūsų darbščio
ji draugė K. Žemaitienė vi
sas surinko, suvežiojo į su
sirinkimą ir išvežiojo į na
mus jam pasibaigus. Mes 
esame jai labai dėkingos.

Visos narės jau užsimo
kėjo duokles už 1968 metus. 
Apsvarsčius bėgamus rei
kalus, paaukojo taikos rei
kalams $10.

Nutarėm minėti Tarptau
tinę Moters dieną su ban
ketu kovo 10 d. Turėsime 
pietus ir bus prakalbų. 
Pelnas bus darbui už taiką.

Rochesteryje yra labai 
daug veikiama tarptautiš- 
kai. Daug darbuojasi stu
dentai, renka parašus ir pi
ketuoja. Vienas universite
tas išvarė 23 studentus, 
tai, kad jie maršavo prieš 
karą. Tuomet visi studen
tai išėjo į streiką reikalau
ti, kad sugrąžintų į univer
sitetą pavarytus studentus, 
taipgi kad pašalintų iš dar
bo to universiteto pirminin
ką.

Mūsų ligoniai
L. Totorienė jau seniai 

serga, o dabar visą supa
ralyžiavo. Ji guli ligoninėje 
be žado. Serga H. Stanči
kienė jau labai ilgas laikas. 
G. Labeikienė yra ligoninė
je. Serga A. Galinaitienė. 
Pas mus dabar labai daug 

’ serga ta “flū” ar gripu. 
’ Paskiausiu laiku susirgo A. 
1 ir M. Arlauskai ir F. J. 
’ Konteniai. Visiems linkime 
greitai pasveikti.

su-

rėš dviejų mėnesių per
trauką, vasario ir kovo mė
nesiais susirinkimų nebus 
dėl blogo oro. Nutarta at
spausdinti 50 mokesčių kny
gelių (per “Vilnį”).

Knygų peržiūrėjimo ko
misija M. Karsokienė ir M; 
Machuta raportavo, kad 
viskas tvarkoj.

Sekantis moterų susirin
kimas įvyks balandžio 11 d. 
Draugės prašomos įsitėmy- 
ti datą, kad nepadarytumėt 
klaidos.

Sunkiai serga Antanas Sa- 
rulis; gruodžio 19 d. pasi
davė į ligoninę.

Gerbiami draugai ir drau
gės, kurie dar tebesame 
sveikesni, aplankykime ser
gančius. Kur negalima as
meniškai, tai nors kortele 
suteikime jiems nors biskį 
gyvumo. Leiskime drg. Sa- 
ruliui suprasti, kad jis turi 
draugų ir atjautos. Jo na
mų adresas: A. Sarulis, 
4290 Noble Rd., Cleveland, 
Ohio 44121.

Sveiki būdami jie lankė 
mūsų pažmonius ir davė 
paramos mūsų organizaci
joms. Mes negalime jų pa
miršti. Linkime ligoniui 
greit sustiprėti ir vėl būti 
su ftiumis.

53 
pa- 
pa- 
lai-

Streikuoja Roches t e r i o 
busų darbininkai jau 
dienos. Reikalauja algų 
kėlimo ir darbo sąlygų 
gerinimo. Streikieriai
kosi vieningai, nėra streik
laužių, nėra mieste ir buso. 
Streikieriai reikalauja po 
22 centus per valandą mo
kesčio priedo, kompanija 
duoda tik 16 centų. Abieji 
laikosi savo reikalavių; 
nežinia, kada bus pabaiga,-o 
mes turim pėsti vaikščioti. 
Miesto krautuvėms daug 
biznio sugadino. Jau visi 
pradeda zurzėti, o kiti ir 
atvirai reiškia pageidavimą, 
kad miestas paimtų į savo 
rankas visą busų darbą ir 
biznį.

L. Bekešiene

Cleveland, Ohio
Iš C. L. M. klubo

Susirinkimas įvyko sausio 
11 dieną, 1 vai., paprastoj 
vietoj. Nares nebuvo skait
lingos. Klubo pirmininkė 
A. Palton atidarė susirinki
mą, ji buvo ir tvarkos vedė
ja.

Nutarta surengti mūsų 
klubo 30 metų veiklos ir 
Motinos dienos minėjimą, 
abu vyks viena diena. Tam 
darbui apsiėmė draugės A. 
Stankus, M. Martin, M, Ma
chuta ir J. Bekenas. Šis 
banketas vyks gegužės 19 d. 
Salė paimta ant vietos, di
džioji.

Nutarta ir kitas banke
tas: tas bus anksčiau, pa
gerbimui mūsų gerbiamo 
draugo Juliaus Krasnicko. 
Į komisiją apsiėmė draugės 
M. Brazaitienė, A.Salin, J. 
Bekenas.

Šie tarimai padaryti anks
ti dėl to, kad moterys tu-

Chicago, Ill
Pranas Kirka-Gutauskas
Po ilgos ligos, sausio 18 

d. mirė Pranas Kirka-Gu
tauskas. Velionis buvo gi
męs ir augęs Lietuvoje, 
Utenos rajone, Vaitekūnų 
kaime.
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą, nenorėdamas tarnauti 
caro armijoje. Tačiau ir 
šio jėz'šSlyje teko nuo karo 
tarnybos slapstytis ir būti 
persekiojamu.

Velionio gyvenimas nebu
vo rožėmis klotas. Jam te
ko pergyventi įvairių su
krėtimų. Prieš 20 metų jis 
pergyveno labai rimtą, sun
kią operaciją. Bet po 20 
metų liga pasikartojo, ku
ri ir pakirto jo gyvybę.

Pranas buvo išmokęs 
spaustuvininko darba. Bu
vo sugabus laikraščio lau
žytojas. Jis dirbo net ke
liose lietuviškų laikraščių 
spaustuvėse. Bet gal ilgiau
siai dirbo dienraščio “Vil
nies” spaustuvėje, nes jam 
šio laikraščio idėja buvo 
prie širdies.

Velionis mėgo meną. Il
gą laiką dainavo LKM cho
re. Taipgi dainavo ir daug 
rūpinosi Gintarų Balsų an
sambliu. Buvo LMS 1-os 
apskrities komiteto pirmi
ninku Priklausė prie Dai
lės ir Dramos klubo ir bu
vo direktorių tarybos nariu, 
o kiek anksčiau pirmininku. 
Taipgi buvo nariu LDS 53 
kp. ir LLD 19 kp. ir kitų 
pažangių organizacijų.

1956 metų vasarą buvo 
nuvykęs į Tarybų Lietuvą 
ir ten aplankė dar gyvenan
čius brolius Antaną ir Ra
polą ir kitas gimines. Jis 
taipgi turėjo mirusio brolio 
vaikus šioje šalyje, kurie 
gyvena Garden Grove,Ka
lifornijoje, Philomena Gu- 
tauskaitė ir Villiamas Gu
tauskas, taipgi Antanas 
Warna. Ir tolimesnę gimi
naitę Moniką Rudis, kuri 
gyvena Čikagoje, ir kiti gi- 
giminės gyvena Kanadoje.

Julia M.

Į šią šalį atvyko

Havajuose mirė Duke Ka- 
hanamoku, olimpiadų plau
kimo čampionas, sulaukęs 
77 metų amžiaus.
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KUNIGO ŽMONA
(Pabaiga)

“Sėskit!”—įsakmiai šū 
ja. “■--------- _ '
išraudusi pasakė: “Tęsi 

Aš atsisėdau. Niekada 
pasaulyje negerbiau taip, 
galėjau nepaklausyti. Sudėdamas suole, 
jutau, kaip smilkiniuose 
kaip dusliai plaka širdis 
tė rašomųjų darbų sąsiulvinius ir paėmė 
iš krūvos vieną. Pasakė 
sėje bus perskaitytas p 
rašto darbas. Skaitysiąs 
šaukė jį prie lentos n 
vinį. Janovas ėmė skaityti.
mo sakinio supratau, kad čia mano na
mų darbas, ir nuleidau galvą, nes kažin 
kodėl man buvo gėda. lĮCai Janovas pa
baigė, ji liepė jam ska: u

dėlėj o mokyto- 
Sėskit!” — pakartopo ji vėl. Po to 

ne pamoką...” 
jokio žmogaus 
kaip jos,—ne-

tvinksi kraujas, 
Ji lėtai pavar-

ikad dabar kla- 
ats geriausias 
Janovas. Pa- 
padavė sąsiu-

Jau iš pir-

tyti dar kartą. 
Skaitykite raiškiau, kid gerai pajus

tumėte, kaip rašto darbai rašomi. Jums 
vis nesiseka jie ir nesiseka.” Pabaigusi ji 
pasakė autoriaus, tai yra—mano, pavar
dę ir pridūrė, kad kiekvienas galėtų di
džiuotis tokiais gabuma 

Man buvo numestas š 
nusitvėriau.

Per pertrauką Janovč
nęs ir atsiprašė. Aš pasakiau, kad nėra 
ko atsiprašinėti. “Tu t
~^aš tikrai neturiu pinų^ų. Aš elgeta. O 
taip pat reikia įsivežti iš 
ko darbininkų, to neužd

dienį mokykloje 
•us, nes senasis, 
dėl ligos išėjo į 
į salę rytmetinei 

mokykla, ir šį 
jvavo naujas mo- 

Giedant choralą, kaukėme ir 
murkėme kaip katinų ruja, nes nekentė- 
me juodaskvernių; veidmainiški ir išti
žę, jie atrodo rūsčiame gyvenime tarsi 
kokie prašalaičiai. Bet 
nieko negirdįs ir nesu 
nesijaudinantis, nepikt^

s. Net ir ji. 
audelis, ir aš jo

s priėjo prie ma-

eisus,—kalbėjau,

; Lenkijos ir lau- 
rausi.”

Paskui vieną pirmai 
atsirado naujas pastor: 
dęstęs mums tikybą, 
pensiją. . Pirmadieniais 
maldai rinkdavosi visa 
kartą ceremonijai vado 
kytojas.

ra pašto -

naujasis dėjosi 
prantąs. Ramus, 
s...

Palauk,—galvojom lines,- 
moką, tai jau pažiūrėsime

Buvome parengę visokių gudrių klau
simų, nes pats šventraštis teikė jų dau
gybę. Manėme, kad jis, kaip ir jo pirm
takas, bejėgiškai sapa] 
mus ir tikėjimo tiesas.

Bet naujasis pastorius mus visus įvei
kė iš karto ir visiškai 
stangų. Mes net nespėjome pasipriešin
ti jo staigiam puolimui, 
sisveikinęs, pasakęs trjadicinį “sėskitės, 
jis pareiškė, kad šventraštis esąs tik 
gražių, didelės literatūrinės vertės le
gendų rinkinys ir kad 
kančios žmogų teising 
esą ir viskas. Bet mu

" liečiams, išsilavinusiems žmonėms, rei
kia žiūrėti daug giliau ir iekoti visų reiš
kinių šaknų. Ar mes žiną, kas esąs “aš” 
ir kas esą “daiktai anapus mūsų”? Ar 
mes žiną, ką apie tąi sakęs Platonas? 
Ką sakę kiti didieji z

Nieko mes nežino j c 
tarsi apstulbę. Paskui jis išdėstė idea
listinės filosofijos tikrai pavyzdinę pa
moką. Atrodė, kad jo 
galinis ir mokslai neis 
sigirdus skambučiui, 
klasėje stojo slogi ty __ _____ ___
skubino išeiti. Paskui kažkuri mergai
čių aiktelėjo: “O kaip buvo žavu! Vis 
manau, kad tikyba tai kažkas... nesu
virškinama.”—“Tai žąsis, — tarė vienas 
berniukų. -4 Jis turi tik lankstų liežuvį,

mus, gim
tai nutarė 
jei latvių 
iš darbo.

ateisi į pa-

ios apie prisaky-

be ypatingų pa-

Įėjęs į klasę, pa-

šios legendos mo- 
ai. gyventi — tai 
ms, būsimiems pi

monijos protai?
me. Mes buvome

iškalbingumas be- 
semiami. Kai, pa- 

pastorius išėjo, 
a, ir niekas nesi-

berniukų. -4- Jis turi 
o po visoinis gudrybėmis vis tiek slypi 
šventraštis.” Vos nej 
nes atsirado karštų 
gynėjų. Į . . .

Kodėl aš visa tai 
šakoju? Kad tu sup 
įvykius, kad suvoktum^ kaip galėjo atsi
tikti, jog mano gražioji, išmintingoji 
mokytoja tapo šio pastoriaus žmona. 
Matai, nieko nėra len *viau kaip teisti ir 
vertinti kito žmogaus gyvenimą. Aš to 
nedarysiu. Esu. gilia} įsitikinęs, kad jai 
taip pat yra buvę 
pakanka mažiausio 
telėjimo, kad nueituih visai kitu keliu 
Bet nieko panašaus r 
ną dieną jau buvo po 
nia pastorienė! Ar 
kaip giliai tas įžeidė 
būčiau apvogtas, ir vjisa dvasios jėga aš 
nekenčiau to jos per gudraus, apsukraus 
vyro. Ji buvo man per daug gera pa
dariusi, kad galėčiau kitaip galvoti ir 
jausti.

rasidėjo muštynės, 
naujojo pastoriaus

taip smulkiai pa- 
astum tolimesnius

kių momentų, kai 
prisilietimo, stum-

eatsitiko, ir ji vie- 
nia pastorienė. Po- 
galima apsakyti, 

nane, atrodė, tarsi

Bet gyvenimas ėjo savo ruožtu, ir atė
jo laikas, kai susikūrė tarybų valdžia. 
Tai buvo didžiulio pakilimo dienos, ir aš 
net pamiršau pagalvoti apie tai, kas su 
kuo susituokęs, nes ėmiausi visokių dar
bų ir pareigų, kurioms reikėjo daug lai
ko ir energijos. O savo mokytojos nema
čiau nei liaudies demonstracijose, nei 
mitinguose. Jos ten nebuvo... Gal būt, 
todėl, kad neprijautė naujajai santvar
kai? Niekai! Toks doras, tokios tyros 
sielos žmogus tomis dienomis negalėjo 
būti kokioje kitoje stovykloje, kaip tik 
drauge su liaudimi. Bet ji buvo pasto
riaus žmona, ir tai surišo jai rankas, 
nes jos aktyvumą kiekvienas suprastų 
kaip padlaižiavimą naujajai valdžiai, 
kaip veidmainiškumą. Atsimenu—kom
jaunimo apskrities komitete vienas 
draugas pasakė, kad ji atleidžiama iš 
mokytojos pareigų. “Kaip gali pasto
riaus žmona auklėti mūsų jaunimą? Ko 
ji gali išmokyti?” Aš puoliau visu įnir
šiu ginti savo mokytoją. Draūgas man 
pasakė, kad aš nieko nesuprantąs apie 
klasių kovą—ją esą reikia skatinti, o ne 
slopinti, kaip aš darąs. Iš tikrųjų aš la
bai maža ką nutuokiau iš teorijos, iš vi
sa to, nauja; iš džiaugsmo apsvaigęs, 
vadovavausi greičiau jausmais, negu 
protu: gal būt, manyje prabilo daugelis 
tų nemigo naktų, praleistų lentpiūvėje 
ir stotyje, gal visas kankinantis, rūstus 
darbininko gyvenimas, gal net senolių 
kraujas — tų, kurie buvo gimg ir mirę 
vergais, — nemoku net apsakyti, bet la
bai gerai jaučiau, kas yra prie:’ 
draugas. Ir aš žinojau, kas y 
riaus žmona.

Paskui atsitiko dar visokių kvailys
čių. Sužinoję apie šiuos svarsty 
nazijos komjaunuoliai vienbals 
streikuoti ir neiti į pamokas, 
kalbos mokytoja bus atleista
Reikėjo įsikišti partijos1 komitetui, kad 
riuramintų įkaitusius protus.’ Ji, supran
tama, pasiliko mokytoja, nors daug iš
gyveno. Ir kokių karštakošių tada bū
ta! ' i i

Po tų diskusijų daugiau negalvojau 
apie mokytoją, nes, tur būt, p 
ra nieko nedėkingesnio kaip 
Tik laikui einant, karo metu 
vis dažniau ir dažniau prisimi 
pastoriaus žmoną, nes vis aiškiau jau
čiau ir supratau, kiek daug 
mano gyvenime, kokį didelį 
man įdavusi į kelią. Po ka 
apskrities miestelį, ten jau besusitikau 
jos. Man papasakojo, kad pastorius dar 
pirmaisiais karo metais buvęs 
kažkur kitur, ir ji išvažiavi 
Kur—to niekas negalėjo pasakyti.

Ir štai pagaliau pamačiau j 
buvusi mano mokytoja pavėlavusi įėjo į 
kultūros namų salę, ir vienas jaunuolis 
užleido jai vietą atsisėsti. Ga 
čia atėjo taip vėlai?
pastebėtų, jog ir pastoriaus 
vusi tokiame pasaulietiškam^ vakare.

Atėjo mano eilė kalbėti ir 
keletą eilėraščių. Kaip pasi 
nimas — ar tuomet, prieš dv 
tų, aš galėjau pagalvoti, kad sėdėsiu ryš
kiai apšviestoje scenoje prezi 
tysiu eilėraščius, ir kaip pap 
sytpja salėje bus ir mano mokytoja, ku
rią aš laikiau žmogaus tobulybe, idea
lu, kurio man reikia siekti 
kuris vis dėlto niekada nepasiekiamas? 
Ar aš galėjau apie tai pagalvoti, parkri
tęs tamsiame vagone ant akipens anglių 
krūvos?

Kalbėdamas pajutau, kad 
ri tyros, pilkos akys, kurioise atsispin
di protas ir gilus žmoniškumas. Aš gan
džiau pagauti tų akių žvilgsnį, ir vienu 
akimirksniu pasirodė, kad tai pavyko, 
nes ji, tarsi atsakydama į pasveikinimą,

pasakyti? Mokytoja papurtė galvą. — 
EĮsu senė.. Bet juk teisybė, kad suaugę 
žmonės taip nesikeičia. Tik jauni...”

Norėjau sužinoti, kaip jai sekasi. Štai 
jau visi metai, kaip mokykloje nebedir
banti. Vyras sunkiai sergąs... Kaulų 
džiova. Gulįs namie lovoje. “Ir dabar 
iš tikrųjų pasidarė tikintis, šventraščio 
neleidžia iš rankų ar prasideda diena, ar 
baigiasi. Nervingas, irzlus, pyksta dėl 
kiekvieno nieko... Atėjau čia jam ne
žinant.”

Jos besiklausydamas, aš imu galvoti 
apie ligotą, sudžiūvusį vyrą, savo būdu 
kažkuo panašų i Andrejaus Upyčio se
nąjį Ruobežnieką, kuris dabar guli lo
voje ir kuriam gyvenimas išblukino vi
są grakštumą ir švytėjimą, kitados turė
tą, palikdamas jį tokį, koks iš tikrųjų 
yra, galvojau, kad šis žmogus priešišku, 
į taringu, žvilgsniu seka kiekvieną ma
no mokytojos žingsnį, ir norėjau jai pa
sakyti tai, ką, tur būt, kiekvienas pa
sakytų manim dėtas: kas jus sieja su 
šiuo žmogumi? Ką jūs turite bendra su 
juo? Vis dėlto netariau nė žodžio, nes 
ji juk neprašė mano patarimo, be to, tai 
sakyti dabar būtų veltui. Šie žodžiai bū
tų tikę tada, kai į mūsų mokyklą atėjo 
naujasis pastorius, tada juos reikėjo pa
sakyti ...

Kai pertrauka baigėsi, ji padavė man 
ranką atsisveikindama. Atsakiau, kad 
dar niekur neisiu,’ o liksiu čia ir klausy- 
siuos programos su ja—čia pat juk lais
va kėdė. t “Aš esu pastoriaus žmona,— 
tarė ji su kartėliu balse,—jums bus ne
patogu sėdėti greta manęs...” — “Ko
dėl man būtų nepatogu? — tariau aš.— 
Juk jūs esate mano mokytoja.” Ji neat
sakė nė žodžio, bet iš džiugios šypsenos, 
kuri kaip saulės spindulys nuskriejo jos 
veidu, nujaučiau, kad savo atsakymu iš
sprendžiau kažkokį skaudų klausimą, 
kuris šį vakarą kankino tą dorą žmogų. 
“Ar jūs prisimenate tą savo rašomąjį 
darbą, — tarė ji, kai mes atsisėdome, — 
kurį tada Janovas skaitė klasei?” Tai 
tarusi, ji tyliai nusijuokė, ir prisimini
mai kaip šilta banga vėl užplūdo mane.

Taip, aš prisiminiau, tik antraštę pamir
šau, apie ką ten buvo rašyta. Ji pasa
kė antraštę ir pirmuosius sakinius, ku
riais prasidėjęs rašomasis darbas.

Buvau sujaudintas ligi širdies gelmių. 
Ji atsiminė—ir po tiek nietų... Tūks
tančius rašomųjų darbų per tą laiką ji 
perskaitė, buvo šimtai auklėtinių, bet 
vis dėlto atsiminė...

Viena mokinė scenoje skaitė eilėraš
čius. “Kaip daug skaitytojas prideda 
savo, — tarė mano mokytoja. — Kitam 
skaitant, tai būtų visai kitas eilėraštis. 
Kiek skaitytojų, tiek eilėraščių, nors 
posmai būtų tie patys. Ar jums taip ne
atrodo?” — “Iš tikrųjų!” — užkluptas 
pritariau aš, nes niekada apie tai nebu
vau galvojęs, man tik atrodė, kad vie
nas skaito geriau, o kitas — prasčiau. 
Juk, tur būt, ir mano kriterijus būtų tik 
tas, kaip aš pats skaityčiau, jei galėčiau. 
“Aš taip pat rašau eilėraščius,—po va
landėlės nedrąsiai tarė ji. — Apie žmo
nes, apie dUrbą. Tik niekam nerodau. 
Gėdijuosi...”

Poetas tylėjo. Degė maža lemputė, 
kambarys skendėjo prieblandoje. Taurė
se geltonai tvieskė vynas. Už lango au
šo nauja diena, primindama įsave tyliais, 
dar miegūstais ryto garsais: nuvažiavo 
koks vežimas, karkė pakirdusi višta, ant 
žvyruoto kelio sučežėjo žingsniai.

—Tai ir viskas,—galop tarė jis.—Atsi
sveikinant mums kiekvienam įteikė po 
septynias puikias gladioles, palinkėjo 
sėkmės, laimingos kelionės. Ir dabar esu 
čia.

Gladiolės? O vaza juk tuščia. Vadi- 
■ naši, žiedai šiąnakt puošia kitą kambarį. 
Ir koks tulžingas pastorius įtaringai 
klausinėja juos parnešusią: “Sakyk — 
kur juos ėmei? Kur šį vakarą buvai? 
Dievas viską mato...” Bet ji neatsako. 
Visą naktį ji sėdi prie stalo ir mąsto. 
Mąsto apie vieną nepavykusį gyvenimą. 
Apie tą gyvenimą, kurio negalima pra
dėti iš naujo.

Iš latvių kalbos vertė
B. Savukynas

asauly nė- 
jaunimas. 
ir vėliau, 

ndavau šią

ji- reiškusi 
bagažą ji 

ro grįžęs į

perkeltas 
si drauge.

ą. Kitados

būt, ji ty- 
Kad įmonės ne- 

žmona bu-

paskaityti 
keitė gyve- 
idešimt me-

diume, skai- 
rasta klau-

ir siekti ir

į mane žiu-

lengvai linktelėjo galva.
Paskelbė pertrauką, po kurios turėjo 

prasidetį koncertas. Nulipa 
žmonių spūsty susiradau ją.

“Hitlerininkų laikra š č i a: 
jūs esate nušautas, — tarė ; 
tuo netikėjau.” ‘“piktžolės 
neišnyksta,”

,u į salę ir

rasė, kad 
i, — bet aš 
;aip lengvai

atsakiau aš. Paskui tylė
dami žiūrėjome vienas į kitą. Mačiau, 
kaip jos lūpos keistai virpa 
nusisukus, ji tarė: 
si jus gatvėje, kažin ar būči 
jūs taip pasikeitęs.” — “O a 
čiau. Jūs esate tokia pat, 
met. Tik truputį...” Ji

• baigti. “Truputį senesnė ;

Valandėlei 
Jei būčiau sutiku- 

au pažinusi, 
š jus pažin- 
kaip ir tuo- 
neleido man 
ūs norėjote

Chicago, III.
Apie NiČkį Pakalniškį
Sausio. 18 d. mirė nuo 

širdies smūgio Niek Pakal
niškis, vos sulaukęs 56 me
tus amžiaus. J Šio jauno 
žmogaus mirtis mus visus 
skaudžiai sukrėtė. Ypač 
“Vilnies” pers o n a 1 a s tai 
skaudžiai pergyveno ir štai 
dėl ko: •/'

Sausio 17 d. Niek Pakal
niškis linksmas, gerai nusi
teikęs, atsilankė į dienraščio 
“Vilnies” įstaigą, pasimo
kė j o duoklę į LLD 19 kp., 
apdovanojo dienraštį ir ap
mokėjo už įdėjimą apmoka
mo prisiminimo jo uošvio 
Antano šešelgio mirties. Po 
to su visais atsisveikino pa
spausdamas kiekvienam de
šinę ir nuvyko į Mildą. Ten 
taipgi su visais atsisveikino 
ir parėmė Mildos reikalus 
ir su sūnumi grįžo į namus. 
Po tokio malonaus atsisvei
kinimo ir palinkėjimo 
mums toliau tęsti tą svar
bų darbą, sahsio 18 d. ryte 
užgirstame, kad Niekis mi
rė nuo širdies -smūgio. Nors 
pas visus matosi ašaros 
akyse, bet vis dar nesinori 
tam tikėti.

N. Pakalniškis buvo gi
męs šioje šalyje, Brooklyn, 
N. Y., bet dar mažas būda
mas su tėvais. išvyko į Lie
tuvį ir pačią gražiąją jau
nystę bei vaikystę praleido 
Lietuvoje. Grįžęs į šią ša
lį, stojo į pažangų judėjimą 
ir jame veikė kiek galėjo. 
Gražiai darbavosi “Laisvės” 
įstaigoje, taipgi tūlą laiką 
dirbo “Vilnies” spaustuvė
je. Buvo nuolatinis judėji
mo rėmėjas ir jam ištiki
mas iki mirties.

Vedė Frances šešelgytę, 
kuri irgi buvo pažangi 
mergina, gražiai tėvų iš
auklėta. Ji ilgokai dirbo 
LDS centro raštinėje.

Jiedu * išauklėjo sūnų

. Vibruojantieji 
minaretai x

Achmedbado mieste (In
dija) yra įdomus statinys, 
pastatytas 1450 metais — 
mečetė su dviem vibruojan
čiais minaretais. Jo aukš
tis — 23 metrai.

Šis architektūros kūrinys 
unikalus tuo, jog vienas 
žmogus gali priversti mina
retus vibruoti. Žinomas in
dų architektas Sidis Baši- 
ras suprojektavo ir pastatė 
bokštus tokiu būdu, jog vie
no iš jų vibracija tučtuojau 
perduodama kitam.

Daugiau kaip 5 00 metų 
žmonės kasdien bando šią 
stebėtiną minaretų savybę 
ir iki šiol negali atskleisti 
jų paslapties.

6 kg. pelenų plaučiuose
Šiais metais tarptauti

niame gydytojų suvažia
vime Austrijoje bu
vo daug kalbama apie 
rūkymo žalą. Chroniškų 
bronchitų specialis tas iš 
Vienos doc. Kaiblas padarė 
įdomų pranešimą apie dū
mų sudėtį. Pasirodo, kad 
vienos surūkytos cigaretės 
dūmuose yra 80 mln. mik
roskopinių kietų dalelyčių. 
Vidutinis rūkorius per 20 
metų jų įtraukia į organiz
mą apie 6 kg. Organizmas 
atkakliai kovoja su tabako 
pelenais, bet ateina momen
tas, kai jo jėgos išsenka.

Niek, kuris ir dabar gyve- nio prižiūrėtojas, Stanley
na su tėvais.

Phieš kiek laiko mirė ve
lionio uošvis Antanas Še- 
šelgis, po jo—Niekio brolis 
Pranas. Tos artimų žmo
nių staigios mirtys, mato
ma, pusėtinai palietė jo 
sveikatą taip, kad jis buvo 
ištiktas širdies smūgio jau 
kiek pirmiau ir nuo to jam 
teko atsisakyti nuo dauge
lio pareigų. Nežiūrint, 
kiek jis stengėsi ramiau už
silaikyti, bet širdies liga jį 
lydėjo ir buvo jo mirties 
priežastimi.

Baloni.
Posėdžiui užsibaigus, bu

vo duota užkandžių, pasi
tarta, visi klausė, kada ki
tas toks didelis susirinki
mas bus. Visi nariai turė
tų skaitlingiau lankyti su
sirinkimus pagy v i n i m u i 
draugijos.

A. Lipčius

Milžiniška vandenų kirmėlė 
x Betyrinėjant vandenyno 
gelmes, 4,700 metrų gylyje 
aptikti nežinomo gyvūno 
pėdsakai. Jie nufotografuo
ti dumblėtame dugne. Kir
mėlė yra daugiau kaip met
ro ilgio ir juda spirale.

Panašios spiralės atras
tos įvairiame gylyje Atlan
to, Indijos ir Ramiajame 
vandenynuose. Moks Ii n i n- 
kams tebėra mįslė, kaip 
gležnas gyvūnas ištveria 
didžiulį vandens slėgimą be
veik 5 km. gylyje.

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Vilnietė

Chester, Pa.
Iš pašalpinio klubo

Praeitas metinis susirin
kimas buvo sėkmingas, at
silankė apie 60 narių. Dau
guma užsimokėjo duokles 
už visus metus, 
skyriaus 70 narių 
kėjo duokles.

Pirmininkas L. Arlauskas 
pranešė, kad pereitais me
tais mirė 7 nariai. Jų pa
gerbimui paprašė, kad at
sistotume.

Ligonių lankytojas pra
nešė, kad du nariai serga.

Direktorių raportas rodo, 
kad pereitais ’’trimis mėne
siais biznis buvo silpnokas, 
bet perrinkta valdyba pasi
žadėjo darbuotis pakėlimui 
biznio, kad draugija būtų 
tvirta, visi trūkumai būtų 
atitaisomi. Tvirtoje drau
gijoje visi nariai geriau 
jaučiasi bet visų narių yra 
pareiga lankyt klubo su
sirinkimus ir prisidėti dar
bu draugijos gerovei.

Šiems metams valdyba: 
pirm. F. Navickas, pava
duotojas A. Lipčius, proto
kolų rast. W. Pazer, finan
sų rašt. J. Ūselis, ižd. J. 
W i t k o s k i, direktoriai J. 
Markiaučius ir J. Mitrik, 
namo gaspadorius, viso biž-

Į Social 
užsimo-

Nauja knyga apie Lietuvą
Paraše “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba
1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie

tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą iš 287 pusla
pių, kurios turinys yra sekamas:

Pratarmė
1. Prąmonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

Apie Lietuvos rašytojus \
Apie Lietuvos moterį šiandien

12. Paminklų apsauga—Kraštotyra 
žvilgsnis į kai kuriuos miestus

14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ii* laisva

10.

13,.

turinio matote, kaip svarbu yra perskaitytiIš
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygos kaina $2.50
Gaunama “Laisvės” knygyne

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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(Ątkelta iš I-mo psl.)

DĄ GAUTA SEKAMAI:
čius (kiek žinoma) smarkiai palietė “24 hr. virus” ir 
“flū” j— persirgo ir Valys ir jo žmona, kuri jam pa
gelbsti vajaus reikalais. Spėjame, kad ir kiti mūsų va- 
jininkai “paragavo” tos ligos. Linkėtina jiems sustiprėti.

Connecticut valstij 
žiai pasidarbavo su a naujinimais.

Mūsų geras rėmėjas “Miamietis: 
spaudą. Jis prisiuntė _
taipgi atnaujino 88 prenumeratas Lietuvon, ir tris Jung
tinėse Valstijose. Punktus skiria ’ Valilionienei, Miami, 
Fla. Didelis dėkui jam už tokią gražią paramą!

So. Bostono vajininkas S. Rainard prisiuntė tris 
naujas prenumeratas 
gelbėjo su naujomis prenumeratomis (3) Lietuvon B. 
Keršienė. Ačiū jai. E

R. Barauskas, Rochester, N. Y., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnauj 
nimais ir K. Kilikeviči

os vajininkė M. Svinkūnienė gra-

-” gražiai parėmė
4'naujas prenumeratas Lietuvon,

ir atnaujinimų. Sako, jam pa-

. Repšienė prisiuntė atnaujinimų.

nimų. Jam pagelbėjo su atnauji-
nimais ir K. Kilikevičius, iš Toronto.

George Shimaitis, Brockton, Mass., taipgi pri
siuntė naują preAumeifatą ir atnaujinimų.

I. Kamarauskas pi 
ir V. Taraškienei, San 
numerata.

J. K. Alvinui, Yucs
nauja prenunmerata liva Mizarienė.

Punktais pakilo su atnaujinimais M. Ž 
shua, N. H., ir Alice Jonikienė, Chicago, Ill.

gelbėjo vajininkėms V. Sutkienei 
Francisco, Calif., su nauja pre-

,ipa, Calif., padaugino punktus su

i atnaujinimais M. Žiedelis, Na-

var- 
kad 

'aleisti Naujųjų Metų parengimą. 
)jo: 
and

San Francisco-OakSand, Calif., aukos, surinktos 
dan drg. Ievos Mizarienės. 
ji negalėjo su mumis p 
Čia randate $127. Auk

LLD 198 kp., Oak
Adomas Dagis ..
LLD 153 kp., San 7rancisco
M. Baltulionytė ........... .
Telda King..........................
Josephine Anscott ..............
Valerija Sutkienė
F. Balčiūnas ....
K. Karosienė ...
K. Mugianienė ..
Šias aukas atvežė

Ji pereitą savaitę dalyvavo Washington, D. C., ir New 
Yorke. Ačiū jai už paslaugą.

Mes apgailestaujame,

$25.00 
25.00 
20.00 
15.00 
12.00 
12.00 
10.00 

.. 3.00 
. 3.00 
. 2.00 

iš San Francisco K.B. Karosieriė.

M. Valilionienė, Miami, Fla., prisiuntė $123. 
ko jo:

LLD 75 kp. ..........
J. Paukštaitis ..
Teklė Dominaitier
M. Clee .........
J. Daugirda .....
Po $1: J. Krupp, M. Buzas, Chas. Aimont.

ė

Au-

$100.00
. 6.00
.. 6.00
.. 6.00
.. 2.00

Nuo kitų gauta sekamjai: 
LLD 145 kp. (per 

Los Angeles, 
A. Sapiega, Troy, 
J. Gittzus, Bedford, Mass. ..... 
John 1 Lozowsky, New York City 
Mrs. J. Naudžius, 
Joseph Palukaitis 
J. K. Šarkiūnas, ' 
Ona Giraitienė, V 
M. Simonavičius, ' 
Ben Brown, Miariii, Fla...................... .. .
Paul Johns, Miami, Fla......... .................. .........
A. Thomas, Broad Brook, Conn....................
J. A. Kauliniai, Huntington Sta., N. Y.........
Ona Raskevich, Bjellevue, Canada.................
Mary Tamalienė, 
Uršulė Gužonienė,

; A. Sikorskis, Brockton, Mass. ..... 
A. D. Veličkai, Albertson, N. Y. ... 
Frank ir Elizabet i Yoshonis,

Dearborn, Mich.............................
Anna Daukus, Detroit, Mich..............
Joseph Stanley, Short Hills, N. J. .. 
M. Plečkaitienė, Chicago, Ill.............
S. Seronas, Lynn, 
Nettie Slegris, Gai’dner, Mass. ...
I. Kamarauskas, Oakland, Calif. .' 
A. Trepkus, Colon: 
Elizabeth Katinis, 
V. Zavišius, Mont:
J. Čeponis, Montreal, Canada' 
Paul Vaitekūnas, 
J. Rozukas, Downjsview, Canada
Po $1: M. B. Luįcshes, Woodhaven, N. Y.; J. Ka- 

Mrs. Mickiewicz, Trenton, N. J.;

I. Mizarienę) 
Calif............

Pearl River, N. Y.
Yucaipa, Calif. ..

Sly, Minn.................
ethersfield, Conn. . 
Brooklyn, N. Y. ...

Gloucester, N. J

$35.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 

. 6.00 
. 6.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 5.00

Mass.

Easton, Pa. 
*eal, Canada

Brockton, Mass.

5.00 
4.00 
3.66 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

minskas, Chicago, Ill.;
J. iRastynis, Nashua, N. JL; J. Shukaitis, Miami, Fla.;
K. Mažeikienė, Jersey City, N, J.

<4-

LAISVfi

Pastebėjote, kad mūsų gerasis prietelius Miamietis 
atnaujino 88 prenumeratas gyvenantiems Lietuvoje. 
Yra daugelis tokių Lietuvoje, kurie norėtų gauti laik- 

Tie, kurie išgali, užrašykite jiems kaip 
. Mes jums pranešime, kam siuntinė-

raštį “Laisvę.”
dovaną laikrašt.
sime. Nepamirškite ir savo giminių ir draugų Jungtinėse
Valstijose.
vanų.

ikraštis yra viena iš naudingiausių do-

“Laisvės’* Administracija

Sau Francisco, Cal
jrobflemos
as, kaip San

šiandieninės
Jau tūlas laiki 

Franciske paskelbtas abiejų 
dienraščių — “C 
Examiner” — streikas. Šiuo 
tarpu visa komercinė veik
la bei krautuviiį ir super 
marketų savini: 
verkia, kad jų 
šia pavojus. Jie gausiai 
rūpinasi, kad pirkėjai gau
na apie užsilikusias prieš
kalėdines bei n 
numaž i n t o m:
prekes. Ypating ai šiuo me
tu komercinė spauda būna 
užpildyta įvairi 
lamomis, siūly: 
nėms, kad jie 
duktus sekančių kalėdų do
vanomis. Tiesa, 
ateina pagalbon 
lu.

Net mūsų m 
sis majoras J. 
laikraščių streikieriams sa
vo tarpininkai 
dar nesigirdi jokių derybų 
streikui baigti.

Tik neseniai i$an Francis
co simfonijos 
užbaigė savo 
streiką.

hroniele” ir

akai verkte 
bizniui gre-

aujametines 
s kainomis

ų rūšių rek- 
mais žmo- 
pirktų pro-

tele vizija 
šiuo reika-

esto nauja- 
Alioto siūlo

imą, Deja,

muzikantai

taiSekanti problema, 
miesto pagrindinė gatvė 
šiuo tarpu aukš 
apversta ir tr 
ir visas plačios 
jimas paralyži 
miesto širdy.. 
je bei gatvėje 
žeminė miesto ] 
way.” O tas sudaro didelę 
kliūtį šiandieniniam išsiplė
tusiam miesto i 
trafikui.”

Šioj miesto dč 
mo įstaigos turi 
pėsčių, nes, 
požeminės važi 
darbas tęsis iki

Ir apie tą p< 
dama baigti povandeninio 
tunelio darbą, 
dėl to nukentė 
je mažųjų įsta 
kai.

O labiausiai 
miesto pareigu ius jaudina 
dažnos ir skait 
te ir jo apylinl 
rinės demonst: 
čia jie suka gal 
viską pašalinti.
licijos puolimai, demonst
rantų sumušima i, areštai ne 
kiek negelbsti.

tyn kojomis 
■ansportaeija 
gatvės judė- 
i uotas, ypač 
Šioje srity- 
kasama po

pini j a—“sub-

udėjimui —

ly prekiavi- 
nemaža rū- 

sikoma, kad 
iotės linijos 

1970 metų.
tį laiką ža-

Be abejo, 
is daugumo- 
gų savinin-

kai kuriuos

Ingos mies- 
<ėj prieška- 
"acijos. Ot, 
vas, kaip tą 

Įvairūs po-

Sausio pradžioje įvyko

5 pusi.

plaukė $452.66. Anksčiau gautaĮ fondą šį sykį si 
$9,735.49. Viso gauta S10,188.15. Reiškia, jau peržengta 
fondo kvota su $188.15. Tai labai gražus atliktas darbas. 
Dar ne viskas. Turime dar daugiau — rezultatai bus 

^pranešti kita proga. u
Didelis ačiū mūsų pneteliams, už jų nuoširdžias 

j dovanas laikraščiui. Nepamirštame ir mūsų nenuilstan-

Tai labai gražus atliktas darbas.

I čių veteranų-vajininkų

LLD ir LDS kuopų susirin
kimas darbščiosios Agotėlės 
Norkienės rezidencijoj. 
Veik visi nariai atsilankė ir 
pasimokė j o metines duok
les.

Tarp kitų tarimų, nutar
ta paaukoti $50 Moterims 
už taiką, kurios tuo tarpu 
ruošėsi vykti į Washingto- 
ną. Paskirta $20 “Laisvei,” 
tai Ievutės Mizarienės var
du, kuri buvo pasiruošus 
atvykti pas mus. Deja, dėl 
nelemtos miglos jai nebuvo 
galima mūsų miestą pa
siekti. Atsirado aukų “Lais
vei” ir nuo pavienių asme-
nų.

Minimą mūsų posėdį gau
bė liūdesio banga, nes nete
kome ilgamečio abiejų or
ganizacijų nario Benedikto 
Sutkaus. Skaudu ir gai-- 
la, nes velionis Sutkus visą 
savo brandų gyvenimą pa
šventė organizacijų bei vi
suomenės labui. Prie to, ve
lionis Sutkus veikiausia nė
ra apleidęs susirinkimo ar
ba ir bile organizacinių su
eigų, apart to, kada jis jau 
visiškai negalėjo pakilti iš 
lovos. .

Antanas ir Domicėlė Ša
tai atvyko iš Leandro, Ca
lif. Jiems greitai pavyko 
susirasti patogų butą ir ar
timų- draugų kaimynystėj.

Linkėtinai abiem Šatam 
sveikatos ir ^sėkmės naujoj 
vietoj.

A. Šatas yra pirmiau bu
vęs ilgametis San Francis
co gyventojas.

Tel Aviv.—Izraelio Gy
nybos ministras Moshe Da
yan mano aplankyti JAV 
nuo vasario 19 iki 25. Tai 
daro pagal prašymą Izra
elio premjero Levi Eshkol.

Dayanas susitiks su nau
ju Gynybos sekretorium 
Clark Clifford ir su buv. 
McNamara. Jis taipgi ma
no dalyvauti United Jewish 
Appeal Fund ruošiamuose 
pareng i m u o s e Niujorke, 
Los Angeles, Chicago.

Norwood, Mass.
Per šalčius žiemos metu 

žmogui sunku išvengti, kad 
negautum susirgti žiemine 
sloga, arba, kaip čia ją va
dina, azijine influenza.

Per keletą paskutinių sa
vaičių daug kam Norwoode 
prisiėjo sunkiai pasirgti šia 
liga. Kuomet ji įsigauna į 
žmogaus krūtinę, tai kosu
lys žmogų baisiai prikanki
na.

Pirmiausia buvo pasiga
vus J. Sadauską ir L. Tra
kimavičių, vėliau M. Kra
sauskienę ir Olgą Zarūbie- 
nę ir kai kuriuos kitus. 
Vieni jų jau pasveiko, kai 
kurie dar tebeserga.

Mary Sadauskienė daug 
skausmo pergyvena nuo 
artričio, kuris ją vargina 
jau senas laikas.

M. Uždavinis taipgi serga, 
bet ne nuo “flū.” Sausio 
8 d., 10 valandą ryte, jam 
buvo padaryta Norwood li
goninėje operacija. Dakta
ras J. Burke jam išpiovė 
tūmorį, kuris buvo atsira
dęs ant jo kaklo. Po ope
racijos tą pačią dieną jis 
grįžo iš ligoninės į savo na
mus. Atrodo, taisosi ne
blogai.

Turėjom ir mirimų. Sau
sio 4 d. mirė Saide Survi- 
lienė, būdama Medfill State 
nervų ligoninėj, sulaukusi 
84 metų amžiaus.

Sausio 9 d. mirė Vincas 
Misevičius, sulaukęs 80 me
tų amžiaus. Kuomet jo 
žmona Mary mirė 1962 m. 
suasio 11 d., tai Vincas po 
jos mirties persikėlė gy
venti į Connecticut vals
tiją pas savo giminaičius ir 
ten išgyveno dar 6 metus. 
Jam netekus sveikatos, bu
vo atiduotas į nursing 
home, kur ir baigė savo pas
kutines gyvenimo dienas. 
Vincas buvo laisvų minčių 
žmogus. Kada gyveno Nor- 
wobde, skaitė “Laisvę,” pri
klausė prie LLD 9 kuopos. 
Kada mirė jo žmona 1962 
m., jis ją palaidojo laisvai, 
be bažnyčios.

Bet Vincą giminės palai
dojo su bažnytinėmis apei
gomis.

Sausio 11 d. mirė Anna 
Borowka, LDS 3 kuopos na
rė, sulaukusi 75 metų am
žiaus. Per kelis paskutinius 
metus buvo atiduota į se
nelių namus Maple Grove 
Manor, ten ir mirė.

M. Uždavinis
Atvyko buvęs Atėnų 

meras
Į JAV atvyko George 

Plytas, buvęs Atėnuose me
ras. Jis ieškosiąs pagalbos 
Graikijos karaliui Konstan
tinui, kuris dabar gyvena 
tremtyje Romoje.

CHICAGO, ILL.

PAKALNIŠKIS (Pakali)
— ir —

PRANAS KIRKA-GUTAUSKAS
Abu mirė š. m. sausio 18 d.

NICK

me giliausią užuojautą velionio Pa- 
,įnonai Frances, sūnui Niek, Jr., ne-

Reiškia, 
kalniškio ž 
tekusiems mylimo vyro ir tėvo, taipgi ir gimi 
nems. Niki 
lyvavo cho 
tuose choro darbuose.

odemas buvo Aido Choro narys, da 
ro pastatymuose, koncertuose ir ki

Velįonio Kirkos-Gutausko giminėms taipgi 
reiškiame užuojautą. Jis buvo plačiai žinomas 
menininkai Gaila netekus dviejų gerų draugų.

Aido Choro valdyba ir nariai 
—Ozone Park, N< Y.

Male & Female

1st TRENTON
NATIONAL

BANK
Needs

EXPERIENCED 
KEYPUNCH 
OPERATORS

— Apply in Person —

PERSONNEL DEPT.

1 West State St.
Trenton, N. J.

An Equal 
Opportunity
Employer

(7-9)

KITCHEN HELP
Dishwashers, men or women.

Cold meat man
Exp necessary

Kit. Steward. Warwick
Trudie Muller. PE 5-3800.

Hotel,
Ext. 89.

(7-9)

MEN & WOMEN, over 21 for drive
in-restaurant. No exp. necessary. Good 
starting salary. Periodic raises. Full 
or part time schedule arranged. Day 
or evening hrs. Apply in person. 
Manager, Steer Inn, 462 Easton Rd., 
Glenside. (7-13)

Help Wanted Female

COMPTOMETER OPERATOR
Full time, 5 day week with fast 

growing food chain. Easy access 
from Pa.. Tpke. Apply in person.

7-11 OFFICE 
2711 Easton Road 
Willow Grove, Pa.

OS 2-5711
(6-12)

HOUSEKEEPER

5 days a week. Board, room and 
salary. Experienced with references.

Call 696-0657 or WA 3-2852

Help Wanted Male

ATTENTION. Excellent opportu
nity. Collector salesmen, men want
ed to collect hard goods route in 
NJ. Pref, man living in Cumberland 
or Salem Co. Steady empl., excell, 
oppor., salary plus comm, for hard
working man with good transporta
tion. Call JEFERSON SALES, 316 
N. Market St., Wilmington. Call coll. 
302-658-7331. (3-12)

CREDIT. Leading National Co. in 
dealer and consumer credit offers 
a challenging opportunity for the 
“Office Career Woman.” Selected 
employes will be trained in “On the 
Job Company Procedures.” This po
sition requires typing and telephone 
contact with dealers-customers. Good 
starting salary, pleasant working 
working conditions, good employe 
benefits. For appt, call GR 7-3517 
or GR 7-0680. APPLIANCE BUY
ERS CREDIT CORP., Phila., Pa. 
An Equal Opportunity Employer.

(7-13)

PLASTICS EXTRUDER. Excellent 
opportunity for experienced person. 
All benefits. Excellent wages. Plant 
situated in country like setting near 
desirable residential area. Phone or 
write Adam Spence Corp., 3856 Park 
Ave., Edison, N. J. 08817 201-494- 
1900. (1-8)

HOUSEKEEPER
Exp. to sleep in 5 days a week. 

For Doctor’s family in Cherry Hill. 
Own room and bath. 3 school age 
children. Call KI 5-1740. Weekdays 
10-5. (7-8)

Pranešimas
BROCKTON, MASS.

Draugijų ir kuopų mėne
siniai susirinkimai įvyks se
kamai :

ALDLD 6 kuopos susirin
kimas Vasario-Feb. 5-tą d. 
(pirmadienį). Pradžia 7-tą 
vai. vakare.

Liet. Taut. Namo susirin-, 
kimas įvyks antradienį, Va
sario-Feb. 6-tą d., 7 v. vak.

LDS 68 kuopos susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, 
Vasario-Feb. 8 d. 

f

Visi minėti susirinkimai 
bus laikomi Liet. Taut. Na
mo kambariuos, 8 Vine St.

Švento Roko draugystės 
mėnesinis susi rinkimas 
įvyks i trečiadienį, Vasario- 
Feb. 7-tą d.

Lietuvių Piliečių Klubo 
mėnesinis susi rinkimas 
įvyks Vasario-Feb. 8-tą d., 
ketvirtadienį.

Abiejų draugijų susirin
kimai bus laikomi Liet. Pi
liečių Klubo salėje, 128 

llAmes St.

500,000 JOBS
For trained Computer Technicians, 

U.S. Dept, of Labor. Train now for 
the Computer world of your future. 
Computer programming, date pro
cessing. Call or write for free sample 
aptitude test and booklet describing 
opportunities in the Computer Field 
and how you can qualify.

INSTITUTE OF
COMPUTER TECHNOLOGY 

OF TRENTON
W. State St., Trenton, N. J. 

609 EX 6-0808.
Schools in Major Cities.

(2-8)

15

ADV. GEN. HELP. Heat spell is 
what you feel when Xmas bills 
come due.

$3.10 hr. cooling trend when we 
pay you for full or part time. Age 
over 19 yrs.

Call Mr. Mitchell. 725-9400.
(3-7)

MAN — interested 
in learning Meat Business.

Excellent Future.
Good Fringe benefits^

MA 7-4885
(6-10)

CHIEF ENGINEER
Excellent opportunities for exper

ienced person to take complete charge 
of 250 bed hospital. Top salary with 
excellent benefits. Apply in person 
or send resume. Personnel Dept. Me
tropolitan Hospital, 300 Spruce St., 
Phila., Pa., 19106. MA 7-8310—Ext. 
216. (7-10)
iruii'-

General Help
100 MEN WANTED NOW. The 

2nd largest business of its type in 
U. S. Now expanding to become No. 
1. Salary plus bonus. $63—20 HR. 
WK-EVES. $125—40 HR. WEEK. 
$200 A WK POSSIBLE WITH—O.T. 
We need men age 19 to 30. In SALE 
& SERVICE DEPT. SUPERVISORS, 
STORE MANAGERS.
Permanent prestige Insurance plus 
benefits.

Call MR. BOSWELL 
RA 5-9400 or 

RA 5-7551
(7-13)

SLIP COVER 
SEAMSTRESS

Steady employment. Pleasant work
ing conditions. Apply in person. 
GASSAWAY & RILAND, 151 N.

Cameron St., Hbg.
717-234-3933. (7-8)

REAL ESTATE
6000 Blk, of Olney (North) house 

for sale. 3 bdrs., inc w/w carpet. 
Garb, displ. Eye-level oven, alum, 
storm w/d. Gas ht. Open porch and 
garage. House in excl. condition. For 
app. Call HA 4-7621. Eves. 7-9 or 
Sunday morn. Near shopg Center, 
Sch. and subway.

500,000 JOBS 
For trained 

COMPUTER TECHNICIANS 
U.1 S. DEPT. OF LABOR 
TRAIN NOW FOR THE 
COMPUTER WORLD OF 
YOUR FUTURE

Computer Programming Data 
Processing.

Call or write for free sample apti
tude test and boqklet describing op
portunities in the Computer Field 
and how you can qualify.

INSTITUTE OF COMPUTER 
TECHNOLOGY OF TRENTON 

15 W. State St. EX 6-0808. Schools 
in Major Cities.

(7-11)

BUSINESS GUIDE — PLATER 
SUPPLIES

GEO. V. MORRIS
Polishing—Plating Equipment and 
Supplies—Rapid Electric Rectifiers 
—Abrasives — Belt and Grinding
Wheels.
2109 Nedro Ave., Philadelphia, Pa.

GE. 8-0377 (6-7)

I ~

New Orleans — Policija 
buvo areštavusi Ernest N. 
Morial, pirmąjį negrą už
imantį valdišką v i e t ą", už 
“atsisakymą žengti toliau” 
(refusal to move on) ir už 
vartojimą nešvarios kalbos. 
Dabar policija, per policijos 
viršininką Joseph I. Girnus- 
so, atsiprašė, sakydama, 
kad tai buvo nepamatuo
tas areštas.

TOOL & DIE MAKER. Would you 
like to be your own boss, make your 
own decision? We need one man 
with excellent machine shop exper
ience and mechanical knowledge to 
maintain our dies, jigs, fixtures & 
molds, as well as contacting job 
shops on repairs. Excellent opportu
nity offering liberal benefits and 
wages. We are an equal opportunity 
Employer. Reply: FIBRE METTAL 
PRODS. CO., 5th & Tilghman Sts., 
Chester, Pa., 19016. After 7 PM call 
KI 3-4835, LO 6-7091 or EL 6-2461.

(7-13)

. SALES
Rowland LA .1-8000 
Manufacturing Co.

Intelligent, minimum * 2 yrs. col
lege, some business experience, mar
ried, draft exempt. Good potential. 
Expense plus new car plus $7200.

(7-8)

BATCHWEIGHERS — AND 
MILLHANDS WANTED FOR
PRINTING INK COMPANY 

PERMANENT POSITION 
DAY AND NIGHT SHIFT.

355—3800. (6-8).
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Visokių žmonių yra 
šiame pasaulyje

Mano žmonos priežodis: 
“Visokių žmonių yra; viso
kių ir reikia.” 0 aš jai at
sakau: “Reikia ar ne, bet 
jų yra.”

Bet ne taip žmonės 
mislino praeityje, ypatingai 
lietuviai. Pas lietuvius bu
vo išsipopuliarizavusi net 
ir daina: “Šiokis tokis ber
nužėlis, bile artojėlis.” Ta 
mintis reiškė tą, kad kas ne 
kas, bile tik artojėlis, nes 
jis reikalingiausias, iš jo 
pastangų duoną valgysi.

Toks supratimas reiškė 
tą, kad artojėliai reikalin
gi ir naudingi. Kitų ne
reikia, arba artojėliams ne
lygūs. O vienok sviete da
bar dalykai susidarė taip 
tūlųse šalyse, kaip, pavyz
džiui. Jungtinėse Amerikos 
Valstijose, kad artojėlių li
ko tik saujelė, palyginus su 
kitų užsiėmimų žmonėmis 
Ir reikia stebėtis, kad ir 
tokiame artojėlių sumažėji
me ir šioje šalyje visi bū
tų greičiau persivalgę, o ne 
nedavalgę, jei šalies politi
nė ekonomija būtų visuo
menei tinkamesnėje tvarko
je.

Kadangi dalykai taip vys
tosi, tai kartais prisieina 
susidomėti ir “nereikalin
gais” žmonėmis, kurie su
siranda būdus daryti sau 
pragyvenimą.

Vienoje savo laidoje “The 
New Yorker” žurnalas iš
spausdino savo bendradar
bio John McPhee raštą apie 
Hornaday Fieldingą, kuris 
rašo ir rašo, gal ir kas me
tas, naują knygą, kurioje 
jis aprašo tas vietąs — vieš
bučius, valgyklas, krautu
ves, — kurias Amęrį^os 
turistai turėtų aplanKyti, 
arba kuriomis jie turėtų 
pasinaudoti, kai jie lankosi 
Europoje praleidimui savo 
atostogų.

Fieldingas^gaJ ir viena
tinis tokis rašytojas, prieš 
kurj daugelis ano kontinen
to biznierių galvą lenkia ir 
visokeriopai pat a i k a u j a 
tam rašytojui, nes jis jiems 
tapo arba laime, arba tero
ru. Laimė, jei jis tarė ge
rą žodį apie tą ar aną 
vietą — viešbutį, valgyklą, 
krautuvę, arba pasilinksmi
nimo užeigą. Bet jei Field-
ingas tarė prastą žodį prieš 
bile vieną tokią vietą, tai 
tokiai vietai nelaimė, pra
pultis. ..

Gana aišku, kad Fieldin- 
go pasisekimas rašyboje yra 
tas, kad jo nekontroliuoja 
biznieriai. Matosi, kad jis 
remiasi ant knygos par
davinėjimo, o ne ant patar
navimo biznieriams už su
lygtą kainą. ‘ Todėl jis ii 
gali kalbėti savo knygoje 
tą, ką jisįnori — girti ar 
peikti, jei reikalas. Kaip 
McPhee sako, tai Fieldingas 
tik per vieną mėnesį išpar- 
davęs vieną šimtą tūkstan
čių vienos savo knygos, ku 
ri gal kainuoja tik porą do 
lerių. O per visus metus ga'Į 
jis išplatina net ir visą mi 
lijoną jų.

Vienok Fieldingas turėję:; 
net 40 prieš jį užvestų bylų, 

, tik vieną prarasdamas. Iš 
jo reikalauta net 20 milijo
nų dolerių.

Tą vieną bylą jis prara
dęs todėl, kad iš pykčio ji 
savo 1951 metų knygoje iš
vadinęs Bruselio taksių vai 
ruotojus aršiausiais vagi
mis visoje Europoje. Jie 
taip jam nusidėję. Susita - 
kęs už apie ketvertą tūks 
tančių dolerių.

A; Gihnan

8

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tus žmones ten žudyti ir 
patiems ten žūti.

Kariavusių prieš hitleriz- 
mą sąjungininkų teismas 
Niurenberge nūs p r e n d ė , 
kad hitlerininkai, sukūrę 
pasaulinį karą, išžudę de
šimtis milijonų žmonių, yra 
kriminalistai ir turi už sa
vo kriminalinius darbus 
atsakyti.

B. Spockas skaito, >kad 
jo šalis, Jungtinės Valstijos, 
Vietname atlieka kriminali
nį darbą ir todėl jis tam 
darbui priešingą^, pasiruo
šęs visais galimais būdais 
prieš tai kovoti.

‘ •1

Anglijos Darbo Partijos 
vadovybės vyriausybė daro 
viską, kad neužp y k d y t ų 
turčių. Dabartiniai jos žy
giai nieko bendro neturi su 
socializmu, apie kurį nema
žai kalba Darbo Partijos 
suvažiavimuose, konferen
cijose.

Parlamente p r e m j ,e r o 
Wilsono paskelbtas vyriau
sybės išlaidų mažinimas — 
“juoda diena Anglijai ir 
darbininkų judėjimui,” 
skelbia Anglijos komparti
ja. “Vyriausybė aiškiai ka
pituliavo visiems bankinin
kų ir konservatorių reika
lavimams savo šalyje.”

Darbo partijos vadovybė, 
darbininkų parama įėjusi 
valdžion, ištikimai tarnau
ja darbo žmonių išnaudo
tojams. Tai tikra išdavys
tė!

Vėžio ligų tyrinėtojai su
randa, kad tos ligos ne vie
nodai visur veikia. Ve ko
kius jie pavyzdžius paduo
da:

Burnos ir gerklės vėžys 
smarkiau veikia Indijoje, 
Burmoje ir Gųamoje, ma
žiau įsigalėjęs Jungtinėse 
Valstijose ir Anglijoje.

Krūties vėžys pirmauja 
Vakarų Berlyne, Anglijoje 
ir Jungtinėse Valstijose, 
mažiau įsigalėjęs Japonijo
je ir Lenkijoje.

Vidurių vėžys pirmauja 
Japonijoje, Tarybų Sąjun
goje ir Islandijoje, mažiau 
įsigalėjęs Jungtinėse Valsti
jose ir Vietname.

Vėžio ligos iŠpiauna mi
lijonus žmonių. Bet kol kas 
mažai atsiekta, kad toms li
goms pastoti kelią. Žmoni
ja laukia tos laimingos die
nos, kada vėžys bus sulai
kytas, kaip difterija, raup
lės ir daugelis kitų praei
tyje buvusių baisių ligų.

Sasebo, Japonija—Sausio 
22 d. įniršusi masė 3,000 ja
ponų apspito apie 22 taksių, 
kuriuose važiavo JAV jūr
eiviai. Jie mėtė jūreivius 
akmenimis ir grasė jiems 
kumščiais. Tai protestai 
prieš JAV karinius laivus, 
kurie sustoję Sasebo uoste.

NEPAPRASTAI PIGIOS KAINOS

KELIONEI
Į LIETUVĄ
ir kitas SOVIETŲ SĄJUNGOS dalis 

KAINA TIK —
$518.00 I VILNIŲ IR ATGAL 

$16.00 asmeniui už dieną — privatus kambarys su vonia 
(2 asmenys kambaryje)

RAŠYKITE arba SKAMBINKITE 
Mes parūpiname kelionei bilietus asmenims, kurie atvyksta iš 

Lietuvos čia aplankyti savo gimines.

COSMOS TRAVEL BUREAU
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 

Telefonas: CI 5-7711

Washington—Valdiški ra
portai nurodo, kad Michi
gan ežeras pavojuje nuo 
užteršimo. [Raporte sako
ma, kad 87 miestai ir 118 
industrijų verčia išmatas į 
ežerą. Atrodo, kad ežerą 
gali paversti į tokį nešvarų 
kaip Erie.

Aido choro žinios
os viĮžymioji Kalifornij 

suomenininkė Ks. Kdrosie- 
nė, dal y v a v u s i Jeanette 
Rankin Brigados taigos de
monstracijoje Washingto
ne, užsuko ir į New Yorką. 
Apsistojus pas draugus B. 
ir W. Keršulius, įteikė Aido 
chorui $25 nuo buvusio 
newyorkiecio Adomo Da
gio.

Adomas New Yorke bu
vo labai veiklus meno dar
buotėje. Malonu, ka 
prisimena mūsų Aidd cho
rą ir dosniai jį apdov 
Dėkui.

ii jis

anojo.

daly-

New Yorko Moterį klu
bas pakvietė Aido Moterų 
chorą, Moterų kvartetą ir 
solistę N. Ventienę 
vauti Tarptautinės Moterų 
dienos paminėjimo pramo
goje, kuri įvyks kovo 10 d 
“Laisvės” salėje. Aidietės 
maloniai sutiko dalyvauti.

•>

Ilgą laiką gyvenęs Brook- 
lyne Nikis Pakalniškis labai 
aktyviai dalyvavo meno dir
voje. Jis dainavo ir vaidino 
Aido choro koncertuose bei 
operetėse, jis vaidino ir 
Liaudies Teatro pastaty
tuose veikaluose. Gyvenimo 
sąlygos privertė jį persi
kelti į Chicagą, kur jis taip 
pat daug dirbo meno sri
tyje.

Praėjusią savaitę 
mirė. Jis paliko tarp 
gų gražų atminimą, 
niekuomet neišdils, 
choras reiškia užuojautą jo 
artimiesiems.

Nikis 
drau- 
kuris 
Aido

Aidas buvo pakviestas da
lyvauti Suomių ir Estų 
koncerte, kuris turėjo įvyk
ti kovo 17 dieną, bet ka
dangi tą pačią dieną įvyks
ta “Laisvės” dalininkų su
važiavimas, tai mūsų cho
ras atsisakė dalyvauti. Ren
gėjai pakeičia parengimo 
datą ir būtinai kviečia Ai
dą dalyvauti jų koncerte. 
Apie tai bus pranešta vė
liau. 

• • •
Tikimės, kad mūsų aidie- 

čiai jau povaliai sveiksta. 
Tikimės, laukiame jų atsi
lankymo į sekančias pamo
kas. Jau laikas subrusti ir 
pradėti darbus užsibrėž
tiems planams.

Aido koresp.

Skridimas j Mėnulį
Cape Kennedy, Fla. — 

Nepaisant, kad įvyko moto
rinių trūkumų tuojau po 
paleidimo į Mėnulį laivo iš 
Cape Kennedy sausio 22 d., 
erdvės agentūros oficialai 
mano, kad nereikės bandy
mo daryti iš naujo. Sako, 
bus galima tęsti dabartinę 
laivo kelionę, kuri vyksta į 
Mėnulį be žmogaus ištyri
mui, ar bus galima vykti 
žmogui.

Iš Lietuvių motery 
klubo susirinkimo

Sausio 17 d. vakare “Lais
vės” salėje įvyko pirmas 
šių metų New Yorko Lie
tuvių moterų klubo susirin
kimas. Posėdį pravedė klu
bo pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė.

Klubo valdyba pateikė 
metinį raportą. I. Mizarie- 
nė raportavo, kad 1967-ais 
metais klubas turėjo 9 su
sirinkimus ir 3 parengimus. 
Visi buvo sėkmingi, klubui 
davė gražios paramos.

Valdyba padėkojo klubie- 
tėms už gražų kooperavi- 
mą. Prašė, kad ir šiais me
tais visos dirbtume organi
zuotai, kad palaikytume 
mūsų klubą gerame stovy
je. Taipgi priminė, kad 
1967-ais. metais mirė dvi 
klubietės. Mirusios pagerb
tos minutės tyla.

Finansų sekretorė V. Ne- 
vinskiehė pranešė apie fi
nansų bei narių stovį. Vi
so klubas turi 2 4 3 nares. 
Finansų stovis taipgi geras. 
Pranešė, 67-ais metąis klu
bas paaukojo $500 pažan
gaus judėjimo reikalams.

Šiame posėdyje klubas pa
skyrė $50 pažangiajai ame
rikinei spaudai.

Tarptautinės Moterų die
nos — Kovo 8-osios — at- 
žymėjimas įvyks kovo 10 
d. “Laisvės” salėje, 2 vai. 
po pietų Parėngimo komi
sija pranešė, kad programa 
bus įvairi — su prakalbomis 
ir dainomis; bus ir užkan
džių.

Ieva Mizarienė papasako
jo savo įspūdžius iš apsi
lankymo Kalifornijoje. Sa
kė, susitikau su pažangiais 
lietuviais 1 keliose 1 vietose, 
draugiškai pasikalbėjome 
apie mūsų pažangią veik
lą. Matyt, jos apsilanky
mas kaliforniečius gerai nu
teikė. Tai parodo josios 
apr a š y m a “Laisvėje” z ir 
saliforniečių graži parama 
mūsų spaudai. Taipgi Ie
vutė įrašė į mūsų klubą ka- 
lifornietę Onutę Pukienę, ji 
pasimokė jo $5 ir tapo amži
na klubo narė. Garbė tau, 
Ievute.

Klubietė Viktorija Bal
kus pasimokėjo $5 ir tapo 
amžina klubo narė. '

Narė K. K. padovanojo 
klubui $1 ir svarą kavos.

Ačiū joms visoms!
Susirinkime turėjome 

viešnią, plačiai žinomą pa
žangos veikėją kalifornietę 
Ksaverą Karosienę. Ji su
stojo New Yorke grįždama 
iš Washingtone, kur čįaly- 
vavo prieškarinėje demonst
racijoje sausio 15 d. Ji pla
čiai papasakojo apie di
džiulę moterų demonstraci
ją, vadovaujant buvusiai 
pirmajai moteriai Kongre
so narei Jeanette Rankin. 
Demonstrančių, amerikie
čių moterų kovotojų už 
taiką,: buvo apie 7,000, vi-
sos apsiarengusios juodais 
rūbais. Komisija iš 15 de- 
monstrančių, su Jeanette 
Rankin priešakyje, įteikė 
taikos peticiją Kongresui 
per senatorių Mike Mans
field, reikalaujančią baigti 
karą Vietname ir sugrą
žinti mūsų vaikus į namus.

Gimdymo kontrolės 
pavojai

Washington — Speciali 
ekspertų komisija, suside
danti iš medikų, pranešė 
Valgio ir Vaistų administ
racijai, kad gimdymo kont
rolės metodos, nors turi 
šiek tiek rizikos, visgi turi 
savo vertę.

Komisija sakė, kad viso
kie kontrauptai, kurie nau
dojami moterų viduriuose, 
neša šiek tiek pavojaus už
sikrėtimo gimdymo kanale, 
bet labai mažai.

Taip pat ir su gimdymo 
kontrolės pilėmis. Yra šfek 
tiek pavojaus uždegimo ve
nų ir susidarymui kraujo 
krešulių ( t h r o mbophlebi- 
tis).

Manoma, kad ne mažiau, 
kaip šeši milijonai JAV 
moterų naudoja gimdymo 
kontrolės piles.

My postcards to 
Mrs. Johnson and 

Eartha Kitt
I mailed the following 

two cards — one to Mrs. 
Lyndon B. Johnson and the 
other to actress Eartha 
Kitt — concerning their 
confrontation at the White 
House luncheon. It has 
been in papers and caused 
considerable commotion.

To Mrs. Johnson I wrote:
Dear Mrs. Lyndon

B. Johnson:
; I greatly appreciate what 

you have done in the way 
of beautifying the country 
and other things, but the 
most important thing right 
now is to end the war -in 
Vietnam and bring our boys 
home. I hope you use your 
influence on < your hus
band — our President — 
that this' wish of mine and 
of millions of other Amer
icans will find realization 
very soon.

Sincerely:
Use Bimba

. To actress Eartha Kitt I 
wrote:

I would like, you to know 
that I agree wholeheartedly 
with you concerning your 
confrontation with Mrs. 
Johnson. Not only I but 
millions of others are hap
py that you spoke so im
pressively against the 
Vietnam war.

Sincerely:
Use Bimba

Send your card today to: 
Mrs. L. B. Johnson— 
White House 
Washington, D. C.

To:
Eartha Kitt— 
1230 Lacollina 
Beverly Hills 
California

CHICAGO, ILL.
Mirus buvusiam “Laisves” bendradarbiui

Nikodemui Pakalniškiui
S

Mes, “Laisvės” kolektyvas ir kiti, reiškiame 
gilią užuojautą jo žmonai Francei, sūnui Nikiui 
ir kitiems velionio giminėms bei draugams —

P. M. šolomskas 
A. ir I. Bimbai 
Ieva Mizarienė 
W. ir B. Keršuliai 
P. ir N. Bukniai 
Bill Malin 
J. ir V. Gasiūnai 
S. Večkys

Tarp lietuvių
Užpereitą savaitę išvyko 

į Floridą brooklynietis Mo
tiejus Simonavičius ir ozon- 
parkietis Jonas Lazauskas. 
Jie važiavo automašina. Pa
kelyje buvo sustoję pernak
voti labai gražioj vietoj — 
Rocky Mount, North Caro
lina. Nugirsta, kad* jie da
lyvavo ir koncerte, įvyku
siame sausio 21 d., Miamė- 
je. Tikimės, kad Jonas pa
rašys apie savo' viešnagę. 
Jis apsistojęs pas dukrą ir 
žentą Lillian ir Bill Paul
son. Jo labai laukė atvyks
tant anūkai Julytė ir Jonu
kas.

Nugirsta, kad neužilgo 
išvyks į Miamį Josephine 
Augutienė, gyvenanti Cliff
side Park, N. J., kuri šiuo 
laiku apsistojus pas savo 
draugus brooklyniečius Ma
ry ir Jerry.

Praleiskite gerai, smagiai 
atostogas, ir grįžkite sveiki 
į namus.

Apvogė
Pirmadienio rytą apvogė 

White Horse Tavern, 86-16 
Jamaica Ave., Woodhavene. 
Pranas Bručas, savininkas, 
pasakojo, kad prieš 6-tą vai. 
ryte, atėjo valytoja į užei
gą, ir prieinant prie durų, 
pastebėjo, kad už barozyra 
svetimas vyras. Ji tuoj išbė
gus iš koridoriaus į gatvę 
pradėjo šaukti policiją ir 
grįžus atgal skambino Bru- 
čui į butą. Bručas atbėgo 
žemyn ir nepaspėjo sugriebę 
ti vagį, nes jis greitumu bė- 
go į užpakalinę salę, ir iššo
ko per langą, o tuo laiku 
Bručienė bute paskambino 
policijai. Bručai gyvena vir
šuj užeigos.

žalos Bručui padaryta — 
sudaužytas registeris (pini
gų paimtą sumą neteko su
žinoti) , cigarečių mašina 
sudaužyta, 1 sudaužyta Pin 
Ball mašina, paimta jo ran
kinis laikrodėlis ir žiedas, 
ir daugiau žalos padaryta. 
Matyt vagis gerokai ten ap
sidirbo.

Sako, kad matė, jog švie
siaplaukis jaunas vyrukas 
bėgo iš salės.

L. K—te

Daktaras Frank Corri
gan mirė sulaukęs 86 me
tų. Jis buvęs netik daktaru, 
bet ir diplomatu. Roosevel- 
to laikais buvo Venezueloje 
ambasadorium. Jis buvo pi
onierius kraujo transfuzi- 
jos išradime.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks sausio 

29-os vakaro 7 vai., “Lais
vės” salėje. Turime Antano 
Bimbos parašytą knygą — 
“Klesti Nemuno Kraštas,” 
gausite ją. Yra reikalų 
svarstyti. Visi nariai da
lyvaukime. Valdyba (6-7)

J. Siurba
Anne Yakstis
Carol Baretela
V. V. Bunkai
Dr. A. ir M. Petrikai
L. Kavaliauskaitė
S. Sasna
E. ir M. Liepai

Parengimų kalendorius
Vasario 4

Kovingo darbininkų va- - 
dovo Wm. Weinstone gimi
mo 70 ir veiklos 50 metų ' 
minėjimo pobūvis.

Kovo 10 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės 
salėje, 2 vai. po pietų. Bus 
meninė programa, užkan
džių ir kitokių įvairumų.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

“LAISVES”
DIREKTORIAMS

. V . , 'Prašau nepamiršti atvyk
ti į posėdį šio pirmadienio, 
sausio 29-os, vakarą.

Sekretorius (6-7)

MIRĖ
Sausio 24 d., savo namuo

se, Woodhavene, mirė 
Matilda Kazlauskienė, buvo 
apie 70 m. amžiaus. Kūnas 
pašarvotas, Šalinskų koply
čioje, 84-02 Jamaica Ave. 
Laidotuyės įvyks sausio 27 
d., 10 (vai. ryto, po bažny
tinių apeigų, Cypress Hills 
kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Motiejų, dvi dukras ir 
žentus — Lillian ir Anta
ną Yakstis, Vicky ir Neil 
Murphy; anūkes — Susan 
Yakstis ir Lorin Murphy. 
Taipgi vieną seserį, nežino
ma kur ji dabar gyvena. >

Šią liūdną žinią pranešė 
Marcelė Yakštienė.

• • • M

Domas žvirblis, 61 m am
žiaus, mirė sausio 14 d. Gy
veno 846 President Street, 
Brooklyne. Palaidotas 
Evergreen kapinėse. Pali
ko nuliūdime žmoną Maria 
(Jasiukynaitę), seserį Ur
šulę Žvirblytę ir daugiau 
giminių.

Velionis turėjo kapitono 
laipsnį laivyne, laike II-jo 
pasaulinio karo, ir buvo ap
dovanotas prezid e n t i n i u 
medaliu už jo budrumą ra
dijo srityje.

Šią žinią pranešė velionio 
žmonos sesutė Natalija Ja- 
siukynaitė, žinoma daili
ninkė, gyvenanti Greenwich 
Village, N. Y.

Ray Edwin, redaktorius 5 
savaitinio žurnalo “Editor 
and Publisher,” rastas ne-^ 
gyvas savo apartmente sau- \ 
šio 21 d. Jis buvo 62 me
tų amžiaus. Edwin visą sa
vo gyvenimą dirbo laikraš- 
tinį-žurnalistinį darbą.

'Ottawa — “Bank of Ca
nada” pakėlė mokėjimą už 
santaupas nuo 6% iki 7%. 
Tai daro bandydami sulai
kyti išplauką pinigų iš ša
lies.

PARDAVIMAI
Parduodame mažą ūki, Miami mie

ste, 1 akras žemės. Trys pastatai, 
penkios šeimos gyvena. Gerą rendą 
įneša. Parduosiu prieinamai. Prie
žastis— senatvė, čia yra labai ge
ra proga jaunai porai. Kreipkitės: 
Paul Kraucs, 8050 N.W. 13 Court, 
Miami, Fla. 33147. (5-12)

REAL ESTATE
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevator!* 
% block to 2 subways. Balconies, 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. From 
only $166. Prospect Towers 9th St.f“ 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. See 
agent or call 763-0624.




