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KRISLAI
Išsigandusi Amerika 
Gyvename krizėje 
Nauji žmonijai pavojai 
Kviečia vieningai kovoti 
Puiki “Laisvei” parama

ė

Rašo J. Gasiūnas
“Amerika išsigandusi”. “Dėl 

savo saugumo Amerikos žmc- 
nės pergyvena krizę”. “Baim 
dominuoja amerikiečius”.

Tokios ir dar kitokios išgąs
tingos antraštės puošia ko 
mercinę spaudą.

Kas darosi su Amerika? Ar 
jai teks pergyventi dar dides
nių krizių, 'kurių jos gyvento
jai' labai bijo?

Kokios tos krizės? Kokia iš 
jų išeitis?

Valdiškieji tyrinėtojai ske - 
bia ve kokius duomenis:

82 procentai amerikiečių ne
ramiai miega savo kambarius 
užsirakinę, bijodami plešik j 
ir kitokių kriminalistų.

37 procentai amerikiečių sž- 
vo namuose apsaugai turi gir- 
khis.

16 procentų amerikiečių va
karais pasilieka namuosę, ne 
bijo į gatvę išeiti. Bijo sus 
tikti užpuolikų, kurie nepasi 
gaili ir žmogaus gyvasties.

s

Prez. Johnsonas, kalbėda
mas kongresui, taipgi atžymė
jo, kad Amerika nusigandusi 
dėl beaugančio kriminalizme;

1 Bet tai ne vienatinė baimė. 
Karas Vietname yra daug d - 
desnė baimė ne tik Amerikos 
gyventojams, bet ir visam pa
sauliui. Karo plėtimas į Kair- 
bodiją, į Laosą .šiurpuliais 
krato žmoniją. Nauja provo
kacija prieš Šiaurės Korej| 
veda prie dar didesnės krizės.

. “New York Times” savo ve
damajame už sausio 29 d. tei
singai atžymi, kad Jungtini 
Valstijų žvalgybinio laiv<j> 
“Pueblos” incidentas yra ar
timai susijęs su Vietnamo kž 
ru, kuris pavojingai plečiama 
ir kuris gali tapti pasaulini
karu, jeigu laiku nebus sulai
kytas.

Užkurti naują karą gali bet 
koks valdžios viršūnėje sėd 
maniakas, kaip Hitleris. O to
kių pasaulyje nestoka. Visokį 
gaivalai jau dabar visa gerkb 
Šaukia: bombarduoti Šiaurį 
Korėją, 
^uojamas šiaurės Vietnamas.

Vadinasi, šiuo metu men 
pergyvename dar didesnį pa
saulinio karo pavojų.
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kaip dabar bombaf-

Aną dieną televizijoje klau
sėmės Miss Joan Baez liau
diškų dainų, kurias ji pati įpu- 
lydi gitarų. Tose dainose gu
lima buvo jausti, kad ji myj 
žmoniją, kad ji'_ 
rui.

Dabar skaitau laikraštyj j, 
kad Miss Baez prieškarinės e 
demonstracijose ir piketuose 
aktyviai dalyvauja ir sa\ 
savo dainomis pakelia kovoto
jų dvasią.

Už tai jai tenka dažnai 
kalėjiman pakliūti.

, kad ji my i 
priešinga kA-

o

ir

Miss Baez spaudos reporte
riams pasakė, kad tik vienin
gai visiems kovojant prieš k 
rą galima žmonių skerdyne 
sulaikyti.

Milijonai amerikiečių, mi
j^nai kitų šalių taiką mylin
čių žmonių gali karo pavo. 
sulaikyti.
^Gana įplėšti karą. Laik is 
šaltai pagalvoti ir prie derybų
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Johnson pateikė $186 
bilijoną biudžetą

do, kad jis bus gana smar
kiai apkarpytas.

MLAISVES” VAJUS Amerikos lėktuvai/7

budžetas, 
pateikė

Tai 
kokį 
koks

pasidarytų 20 
tad prezidentas

Washington — Johnsonas 
pateikė kongresui budžetą 
186.1 bilijono dolerių, 
didžiausias 
kada nors 
prezidentas.

Deficito 
bilijonų,
reikalauja pakelti taksus, 
kad sumažinus deficitą 8 
bilijonais dolerių.

Budžetas viršija praėju
sį $10.47~bilijono. Budžeto 
trečdalis skiriamas karo 
reikalams.

Kongresas “šaltai” žiūri į 
prezidento budžetą. Atro-

Pittsburghe eksplozija
Pittsburgh, Pa. — In

gram dalyje dujų kompa
nijos darbininkams beieš
kant dujų prakiurimo prie
žasties, įvyko eksplozija.

Užmušti 5 vyrai ir dvi 
moterys nesurandamos. 16 
žmonių patalpinti ligoninė
se.

Visa eilė dviejų aukštų 
s e buvo 
vės, pa-

namelių, kuriuo 
įvairių rūšių krauti 
liko tik skaldos.

Kubos Komunistų partijoje
Havana — Pagal nevisai 

aiškias žinias JAV komer
cinėje spaudoje, Komunistų 
Partija Kuboje išmetė iš sa
vo eilių apie 40 narių už 
“pro-sovietinį nusistatymą.” 

Kol kas tikrai aiškių ži
nių nėra. Tiek galima pa
sakyti, kad pagal Kubos 
partijos laikraštį “Gran- 
ma,” atrodo, kad ryšiai su 
Tarybų Sąjunga laikosi ne
blogai. , .

Kubon ruošiasi atvykti už 
kelių savaičių naujas Tary
bų. Sąjungos ambasadorius 
Aleksandr A. Soldatov, ku-

ris pirmiau buvęs ambasa
dorium Anglijoje. Tarybų 
Sąjunga ir Kuba dabar ve
da derybas pasirašyti trejų 
metų komercinę sutartį.

Iš kitos pusės,-laikas nuo 
laiko, Kubos Castro ir kiti 
valdžios pareigūnai manda
gioje formoje išmetinėja 
Tarybų Sąjungai, kad ji 
Lotynų Amerikoje neužteiu 
karnai duoda paramos revo
liuciniam judėjimui.

Tikimės, kad už kelių die
nų bus daugiau ryškesnių 
žinių šiuo klausimų.

Šaukia studentų streiką
Chicago — 700 delegatų, 

atvykusių į Studentų mobi
lizacijos komiteto naciona
linę konferenciją, veik vien
balsiai nutarė šaukti “tarp
tautinį studentų streiką” 
ateinantį pavasarį protes
tui “prieš karą Vietname, 
rasistinę opresiją ir draf
tą.”

Delegacijoje buvo stu
dentų nuo virš 150 kolegijų 
ir vidurinių mokyklų (high 
schools) iš 28 valstijų. Kon
ferencija įvyko Čikagos uni-

stalo išrišti tarptautinius nesu
tikimus.

versitete ir Čikagos Collise- 
ume.

Šiame mitinge buvo su
organizuota juodųjų kokusė 
“Nacionaline juodųjų prieš 
karą/prieš draftą unija.”

John Wilson, pirmininkas 
šios naujosios organizaci
jos, pranešė, kad 
šaukiamas kaip “a 
ningumo prieš : 
opresiją juodųjų Ameriko
je, rasistinę JAV 
prieš Vietnamo žrho 
prieš pažeidimą ž m 
teisių Azijoje, Afrikoje 
Lotynų Amerikoje dėl 
politinio nusistatymo.”

streikas 
ktas vie- 
rasistinę

agresiją 
ones ir 

i o n i ų 
ir 
iu

daužo Saigoną
Saigonas. — Pirmą kartą 

Amerikos lėktuvai paleido 
bombas ant Pietų Vietna
mo sostinės Saigono, kur 
partizanai įsitvirtino. Lėk-

7284 
5732 
4872 
4350 
4208

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

Pittsburgh, Pa............
V. Sutkienė - V. Taraškienė 

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

Binghamton, N. Y. ’.....
J. Stanienė, Baltimore, Md...... 1020
I. Klevinskas, Scranton, Pa...... 804
Chicago, Ill................................. 712

Baltimorietis Juozas Deltu
va rašo “Laisvės” iknygvedei 
Lilijai Kavaliauskaitei:

“Su šiuo laišku prisiunčiu 
savo ir sayo mirusios žmonos 
serus. Tai šie keturi Šerai bus 
‘Laisvei’ dovana”. Tai L. Na
mo Bendrovės šėrai.

Už tokią brangią dovaną 
širdingai ačiū draugui Deltu
vai. Jūsų parama, kaip ir dau
gelio kitų darbininkiškos 
spaudos patriotų, sutvirtina 
už taiką kovojančią spaudą, 
prisideda prie bendros kovos 
prieš karą.

Rašytojai ir redaktoriai 
nemokės taksų karui plėsti

Kadangi “Amerikos įsivė
limas Vietname yra mora
liai neteisingas,” 448 rašy
tojai ir redaktoriau prane- 

New York 
i šakys 
uždėtus 
Dabar- 

:% taksų

O dabar visi pagalvokime, 
kaip geriau pasitikti “Laisvės” 
suvažiavimą, įvyksiantį kovo 
17 dieną.

Tikimės, kad šis suvažiavi
mas bus vienas geriausių. Jau 
dabar galvokime, kaip suva
žiavimą pasveikinti, kad jis 
dar labiau “Laisvę” sutvirtin
tų, jos gyvenimą užtikrintų 
ilgiems metams.

še skelbime “ 
Post,” kad jie ats: 
mokėti bet kokius 
taksus karui tęsti, 
tiniu laiku apie 23 
mokesčių eina finahsavimui 
karo Vietname, o ] 
tas reikalauja už 
10% daugiau.

Šis pareiškimas užėmė vi
są puslapį “New York Pos
te,” kuris, sakoma, kaina
vo $2,640. Skelbimas taip
gi tilpo “New York Review 
of Books” ir “Ramparts” 
žurnale. Aštuoni j dienraš
čiai atsisakė priimti skelbi
mą.

preziden- 
;dėti dar

dabar sustiprino puolimą 
ant partizanų, Iš abiejų pu
siu nuostoliai užmuštais ir 
sužeistais labai dideli.

Saigono valdžia paskelbė 
karo stovį visame Pietų 
Vietname.

Vietkongo radijas šaukia 
Pietų Vietnamo žmones su
kilti prieš amerikiečius ir 
padėti juos išvyti iš Pietų 
Vietnamo.'

Amerikos reporteriai pri
pažįsta, kad Vietkongo par
tizanai gauna daug pagal
bos iš civilinių gyventojų, 
ypač maisto.

GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo spalio 1, 1967, ir tęsis iki vasario 15,1968 

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai 

8084
tu vai bombarduoja partiza
nų įsitvirtinimus.

Savo ofensyve prieš ame
rikiečius partizanai buvo 
užėmę Amerikos ambasa
dą, bet amerikiečiai, po di
delių mūšių, atsiėmė.

Daugelyje miestų, mieste/? 
lių ir kaimų partizanai įsf 
tvirtino. Jie iš ten išmušė 
amerikiečius. Amerikiečiai

3952
3400
3304
2828

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y..........
Connecticut valstija ..........................
M. Valilionienė, Miami, Fla.............
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. . 
New Jersey valstija ........................
So. Boston, Mass. .. ...........................
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė, 

Haverhill, Mass.......................
R. Braus, Rochester, N. Y.............
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ...
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ...

2674 Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 664 
2024 Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 
1996! J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif 
1992: M. žiedelis, Nashua, N. H.......

O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 
Mary Smalstis, Ludington, Mich.
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass. .......
K. Naravas, Shenandoah, Pa.
L. Tilvikas, Easton, Pa..............
C. K. Urban, Hudson, Mass.

1812

1512

1096

586 
564 
552
516 
492 
492

492
340
300!
156

Valys Bunkus pridavė atnaujinimų,jam pagelbėjo su 
(Tąsa 5-tame pusi.)

Naujas marksistinis
... ^dienraštis
Sekmadienį įvyko platus Worker.” Manoma, kad šis 

pasikalbėjimas įvairių dar- naujas dienraštis pasirodys 
bo, civilinių teisių ir taikos 
organizacijų atstovų, ku
riame buvo nutarta leisti 
naują marksistinį dienraš
tį, kuriam vardas duotas 
“The Daily World.”

“The Daily World” užims 
vietą “The. Worker” ir se
niau ėjusio “The Daily

apie gegužės 1.
Laikraštį leis Long View 

Publishing Co., Inc. Šios 
organizacijos valdybon įei
na William L. Paterson, 
prezidentas; Simon W. Ger
son, vice prezidentas; Her
bert Aptheker, sekretorius; 
John Abt, advokatas.

Kaltinami už suokalbį 
gelbėt drafto priešams

Bostonas—Daktaras Ben
jamin Spock, kunigas Willi
am Sloane Coffin Jr., M. 
Ferber, M. Goodman ir H. 
Raskin kaltinami už “suo
kalbį gelbėti jauniems vy
rams išsisukti iš drafto.”

Teisėjas Francis Ford pa
leido visus po $1,000 užsta
to kiekvienam ir abi pusės 
(valdžia ir kaltinamieji) 
turės prisirengti stoti į teis
mą į 50 dienų.
Kaltinamieji gali būti nu

bausti iki 5 metų kalėjimo 
ir $10,000 piniginės baudos.

Publika nebuvo leidžiama 
į teismabutį, bet prie fede-

ralinio teismo pastato 
1,000 žmonių piketavo.

apie

New York — Manhattan 
Center salėje,kuri buvo per
pildyta virš 4,000 publikos, 
kalbėjo daktaras Spock ir 
M. Ferber. Jie atskrido iš 
Bostono po jų apkaltini
mo teismo.

Šimtai žmonių klausėsi 
gatvėje, kur buvo perduo
tos kalbėtojų kalbos per 
garsiakalbius.

Daktaras Spock savo kal
boje pareiškė, kad “karas 
Vietname neteisėtas (nele
galus) iš visų taškaregių.”

Dvasiškiai vyks į Washingtoną
Vasario 5 ir 6 dd. “Dva

siškių ir pasauliečių, susirū
pinusių Vietnamu,” grupė 
vyks į Washingtoną reika
lauti Kongresą ir Administ
raciją baigti karą Vietna
me.

Ši grupė mano “aplan
kyti kongresmanus šiais 
<politiniais> metais ir pakaL 
bėti su jais apie vis didė
jančią opoziciją karui Viet
name. Taipgi pareikšti sa-

vo rūpestį padėtimi tų jau
nų vyrų, kurie sąmoningai 
negali vykti kariauti Viet
name.”

Po šaukimo pasirašymu 
matyti vardai atstovų iš 
įvairių tikybų.

Pragyvenimas pakilo 8%
Washingtonas. — 1967 nj. 

pragyvenimo kainos paki
lo 8.1%, maždaug tiek, 
kiek pakilo 1951 metais.

Dingo povandeniniai laivai
Prancūzijos povandeninis 

laivas “Minerve” dingo šeš
tadienį kur nors Tarpžemio 
jūroje. ’ “Minerve” — 850 
tonų laivas ir pastatytas at
laikyti spaudimą iki 1,700 
pėdų gilumoje.

“Minerve”' ieško 30 Pram 
cūzijos laivų ir desėtkai 
lėktuvų.

Izraelio povandeninis lai
vas “Dakar” irgi dingęs 
Tarpžemio jūroje. Šis 1,280 
tonų laiva’s su 69 vyrais 
dingo sausio 25 d.

Maskva — Kalinino pro
spekte atidarytas naujas 
“supermarketas,” kuris ve
damas taip, kaip JAV-ose 
“self service s u p e-r m a r - 
kets.”

Kaip ir čia, daugiausia 
parduodami maisto produk
tai. Tarp visokių vietinių 
produktų, yra ir importuo
tų. Galima pirkti tašytos' * 
kiaulienos iš Kinijos, šaldy
tų, braškių iš Rytų Vokie
tijos ir apelsinų sunkos iŠ 
Algerijos. • ••

Pakels automobilių apdraudę
Albany — Niujorko vals

tijos Senatas nubalsavo bi- 
lių, kuris pakels minimumą 
automobilių apdraudos 
dviem ir puse milijono ma
šinų savininkams.

Dabar bus pakelta mini
mumas apdraudos už sužei
dimą nuo $10,000 iki $15,- 
000 vienam asmeniui, o dau
giau nei vienam $20,000 iki 
$30,000.

Bilius eis į valstijos At
stovų butą.

Jei šis bilius praeis At
stovų butą, tai bus pakel
tos kainos ant automobilių 
apdraudos; pav., Manhat- 
tane nuo $117 iki $124, Suf
folk County nuo $71 iki $75.

20 JAV dezertyrų 
Švedijoje

Stockholmas. — Šiuo me
tu Švedijoje apsigyveno 20- 
as Jungtinių Valstijų de
zertyras, atsisakęs kariauti 
Vietname.

Gynybai $79.8 bilijonai
Washington — Budžete 

reikalaujama $79.8 bilijono 
gynybai. Tai trimis bilijo
nais dolerių daugiau, negu 
buvo praėjusiais metais.

Vienok, prezidentas John- 
sonas mano, kad gali būti 
per mažai, ir jis sako, gal 
reikės praleisti daugiau,

jeigu Korėjos incidentas 
tęsis toliau.

Vengrijoje turizmas auga
Budapeštas. — Per pir

mus 1967 m. mėnesius pus
ketvirto milijono turistų 
Vengrijoje lankėsi, o 1966 
m. buvo 3 milijonai.

Dr. Barnard
Popiežius Paulius VI pa

sveikino daktarų Christian 
N. Barnard, Pietų Afrikos 
“širdies persodinimo” pio
nierių.

Pagal suteiktas informa
cijas, 20 min. konferenci
ja išėjo gerai. Nebuvo pa
keltas klausimas moralių 
problemų, kurias pirmiau 
kėlė Romos teologas, kun. F. 
Lambruschini, rašyd amas 
Vatikano savaitiniame laik
raštyje “’LOsservątor della 
Domenica.”

pas PopiežiŲ
Washingtonas. — Prezi

dentas Johnsonas susirūpi
nęs, kad Šiaurės Korėja jo 
neklauso, nepaleidžia laivo 
“Puebla”. Jis nieko nelai
mėjo ir Jungtinėse Tautose. 
Dabar skelbia šauksiąs 
naujus rezervus.

Cincinnati—Cyruso Kato
no anūkės vyras James 
Wessner, 22 metų amžiaus, 
rastas kaltu už atsisakymą 
vykti į militarinį draftą. 
Jis atsisakė lipti į busą, ku
ris vežė draftuotus jaunuo
lius į drafto centrus.
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KAS KĄ RAŠO IR SAKO
Penktadienis, Vasario (February) 2, 1968

IŠ LAIŠKU

Ruoškimės suv žiavimui!
s aiškinti, kaip svarbūs yraNEREIKIA laisviečia

Laisvės Bendrovės dąlininkų metiniai suvažiavimai. Jie 
labai reikalingi ne tik laikraščio reikalams aptarti, bet ir 
jį medžiaginiai sustiprinti.

Šiemet suvažiavimas įy
17 dieną. Tikimės, kad tuo laiku oras jau “žmoniškes
nis,” tai bus lengviau dalini ikams iš toliau atvykti.

Iš Direktorių Tarybos pusės daroma viskas, kad 
šis suvažiavimas būtų vienas iš gausiausių dalyviais.

Viena labai graži tradicija, tai prisiuntimas arba 
atvežimas suvažiavimui sveikinimų su doleriu kitu aukų. 
Praeityje kai kurios kolonijos suruošdavo 
pasveikinimui kokią nors 
priemonę plačiausiai panai 
vią Literatūros Draugijos 
tuo pasirūpinti. Laiko dar

Visi stenkimės vienoje 
me dalyvauti.

yks kiek vėliau, būtent kovo

suvažiavimo 
sueigą. Reikėtų ir šiemet tą 
doti. Labai prašomos Lietu- 
cuopos ir kitos organizacijos 
yra.
ar kitoje formoje suvažiavi-

Blaivaus proto kelias
VIS dar kai kam ne vijskas aišku su konfliktu Šiau- 

tikrųjų buvo su žvalgybiniu 
kad jis pakliuvo į Šiaurinės 
kad laivo kapitonas prisipa- 
į š. Korėjos vandenis ir tuo 

tatus. Bet mūsų vyriausybė 
laivas buvo tarptautiniuose

rinėje Korėjoje. Kaip gi iš 
Amerikos laivu “Pueblo,” 
Korėjos rankas? Sakoma, 
žino, kad jis buvo įsiveržęs 
sulaužė tarptautinius nuos 
dar vis tebetvirtina, kad
vandenyse ir kad korėjiečiai neturėjo nei teisės, nei pa
grindo jį kliudyti. Todėl laivas ir jo įgula turį būti pa- 
leistiir sugrąžinti ameriki

Tuo tarpu Š. Korėjos 
kad “Pueblo” sulaužė jos 
žengė, šnipinėjimo tikslais įsibriaudamas į Š. Korėjos 
vandenis ir t. t. Tuo būdu ji turėjo ne tik teisę, bet ir 
pareigą, kaip valstybė, laivą paimti. Ji sako, kad laivo 
įgula bus teisiama, kaip ąriminališkai nusidėjusi Šiau
rinei Korėjai.

Taip dalykai ir stovi.

sčiams be jokią ceremoniją, 
vyriausybė griežtai tvirtina, 
šalies teises, sunkiai prasi-

Iš abiejų pusių argumentai 
liejasi spaudoje. Vieni žmonės tiki vienais, kiti kitais.

Vienas dalykas tačiau aiškus, būtent, kad ne tik 
“Pueblo” buvo pasiųstas į Š. Korėjos apylinkę prieš ją 
šnipinėti, bet kad toks šnipinėjimas jau seniai buvo in- 
tensyviškai vedamas, kac. atvejų atvejais Š. Korėjos 
vyriausybė ne tik protestavo prieš Amerikos tokius ne
pateisinamus ir neleistinus žygius, bet ir grūmojo, jog 
ji imsis reikalingų žygių apsigynimui. Bet, pasirodo, į 
tuos Š. Korėjos protestus nebuvo kreipiama jokio dė
mesio.

Įdomu, kad net toks konservatyvus kapitalistą laik
raštis kaip “Wall Street t burnai” primena incjdentą su 
Amerikos žvalgybiniu lėktuvu “U-2, kuris buvo pašau
tas ir paimtas Tarybą Sąjungoje. Girdi, kai Amerikos 
valdžia siuntė lėktuvą, ji puikiai žinojo, kad ji rizikuoja 
(aukoja) tiek lėktuvą, tie 
nereikalavo skelbti Taryb 
lėktuvo. Taip ir dabar Amerikos valdžia turėjo žinoti, 
kad, siųsdama “Pueblą” į s/Korėjos vandenis, ji rizikuoja 
tiek laivą, tiek jo įgulą.

Kaip ten bebūtų, kare kurstytojų keliamas nesvietiš
kas triukšmas dėl šio incidento siekia sukelti mūsą ša
lyje baisią isteriją. Jau girdisi siūlymą, kad Amerikos 
visos karo jėgos būtų pa 
kad ji būtų puolama ir tĮombarduojama, kaip yra bom
barduojamas Š. Vietnam 
daryta ir t. t. Bet tikėh 
viršų, kad tiesa ir šviesa 
viduotas diplomatiniu keliu, kad ginkluoto konflikto bus 
išvengta. .Visi mūsą vyriausybės pravedami militari- 
niai pasiruošimai ginkluotam konfliktui yra nepateisi
nami ir labai pavojingi.

ournal” primena incjdentą su

k lakūną. Bet tuomet niekas 
ų Sąjungai karą dėl netekimo

leistos darban prieš Š. (Korėją,

is, kad jinai būtą iš jūrą ūž
ime, kad blaivus protas paims 
laimės, kad incidentas bus lik-

Naujas marks
AMERIKOS Komu

BARA TUOS, KURIE 
SUSIPRANTA

Iš kanadiečių dipukų “Ne
priklausomos Lietuvps” su
žinome, kad ją “lietuvių 
Fondui” labai prastai klo
jasi. Gauna į “kailį” tie, ku
rie neneša ir savo dolerią 
nekloja.

“Kaskart savo nusistaty
me jie darosi labiau ir la
biau užkietėję”, saįw laik
raštis. “Čia turima omeny
je visi tie, kurie tikjrai yra 
pajėgūs tapti Lietuvių Fon
do nariais. Jei pirmiąu toks 
asmuo atidėdavo įstojimą 
vėlesniam laikui, tai po ku
rio laiko arba visai nutyli į 
kreipimąsi ir neatsako arba 
pasisako turįs rimtą moty
vų kitaip pasielgti..

O visas dalykas yra tame, 
kad tie broliai lietuviai ka
nadiečiai pradeda įsitikinti, 
jog tiek tas “Lietuvių Fon- 

fondas” 
bei pa- 
ors pa-

nebejleisiąs, o kitoje vietoje 
taip griežtai tvirtina, kad 
tas pats “rusas” “praeitais 
metais iš turistą pasišiena
vo gerokai dolerių” ir labai 
pageidauja kuo daugiau tu
ristą !

Atrodo, kad vedamojo au
torius buvo ne visai išsipa
giriojęs.

>>

das”, tiek “Tautos 
tarnauja ne lietuv 
laikyti, bet kam 
tarnauti savo kišenės pasi- 
turtinti. Dar daugiau : jau 
kiekvienam žinoma, kad iš 
tą fondų ne vienas doleris 
nueina piktai propagandai 
prieš Lietuvą ir jos liaudį. 
“Veiksnių” prieš Lietuvą 
kurstymo politika tiek Ka
nadoje, tiek Jungtinėse Val
stijose pradeda žmonėms 
akis atidaryti. Iš tikrųjų, 
jie turi rimtų motyvų mi
nėtiems fondams savo dole
rių nebeaukoti.

lei-

GAL IR NEPADARĖ 
KLAIDOS

Colorados valstijoje 
džiamas kataliką bažnyčios
dvasininkijos * laikrąštis 
“The Register” paskelbė, 
kad Chicagos menševikų 
“Naujienos” “yra nepri
klausomas katalikiškas 
dienraštis”. Aišku, “Naujie
nos” bažijasi, kad jos tokios 
nesančios. Bet ideologiniai 
ir politiniai “Naujienos” 
taip pasivergė klerikalams, 
jog tarpe jų ir “Draugo” 
skirtumo nebesimato. Vi
sais pagrindiniais klausi
mais abudu dienraščiai lai
kosi kraštutiniai reakcinės 
pozicijos. Iš to, matyt, “The 
Register” ir padarė išvadą, 
kad menševikiškos “Naujie
nos” yra nepriklausomas 
katalikiškas dienraštis.

PATYS JAU JUOKIASI 
Iš TOKIO DIEVO

Neabejotina, kad kunigų 
“Drauge” (sausio 27 d.) po 
raidėmis “P. C.” rašo aukš
tas kunigas straipsnį “Ar 
dievas baigė pasaulį tver
ti ?7 Savo išvedžiojimus 
jis pradeda taip: \L

“Dievas, kaip aukščiau
sioji Būtis (Esybė), yra ku
riamoji Galia, sukūrusi pa
saulį plačiausia prasme.

Primityvios žmogaus 
samprotos Dievas yra labai 
sužmogintas. Jis, kaip žmo
gus kūrėjas, imasi daryti 
pasaulį per šešias savaitės 
dienas. O septintą ilsisi, lyg 
rodos būtų pavargęs po di
delio ir sunkaus darbo”.

Girdi, dabar jau dievas 
yra aiškinamas moksliš
kiau, nes juokingai išrodo 
visagalis dievas, kuris per 
šešias dienas pavargo ir 
septintą jau turėjo ilsėtis.

Bet kaip tik tokį, o ne ki
tokį, dievą vaizduoja Bibli
ja. Na, o Biblija gi “yra pa
ties dievo žodis”. Nejaugi 
vargšas “C, P.” siūlo Bibli
ją su jos tokiu dievu pasių
sti į gurbą, o sąvokos apie 
dievą ieškoti kituose šalti
niuose ? Bet? kodėl tų šalti
nių nepasiūlo?

Atmesk; ĘiįbĮiją ir jos die
vą, ir kas belieka iš viso ka
talikų bažnyčios mokymo?

Ir pats minėto straipsnio 
autorius nę^ųsigraibo, kas 
per sutvėrimas yra tasai 
“pasaulio sukūrėjas”. Čia 
jis “Dievas”, čia “Būtis”, 
čia “Galia”. Visus lygiai ra
šo iš didžiosios raidės.

je atstumą,, nerimauja dėl ga
limų (padarinių. JAV gynybos 
ministerija praneša, \kad “pa
mestų branduolinių įtaisų ieš
koma” ir jie “nesprogs”.

Tačiau argi tuo galima nu
raminti? Agentūra Asošieiįed 
pres pranašauja, kad katas
trofos metu pamestas bombas 
vargu ai’ pavyks surasti. To
je vietoje, kur, pramušęs 
dviejų metrų ledo sluoksnį, 
lėktuvas su keturiomis bombo
mis dingo šaltose šiaurės 
žvaigždės įlankos bangose, 
gylis siekia porą šimtų metrų.

Tačiau ne spėliojimais ir 
pranašystėmis “ras ar neras” 
užimtas dabar pasaulio visuo
menės dėmesys. Juk Penta
gono strategų įsakymu kas
dien, kas valanda nauji bom
bonešiai su branduoliniais už
taisais kyla eiliniam reisui. 
Jie,raižo Anglijos ir Turkijos, 
Japonijos ir Norvegijos,’ NA
TO valstybių dangų. Jie su 
mirties kroviniu budi, keldami 
nuolatinį ipavojų milijonams 
gyventojų. Todėl taip rūsčiai 
protestuoja prieš tokius “sar
gus” ypač tų šalių gyventojai, 
kuriose yra JAV karinės ba
zės.

istinis dienraštis
nistų Partijos vadovybė pa

skelbė, kad kampanija už sukėlimą lėšų naujam pažan
giam anglų kalba dienrapčiui eina labai sėkmingai. Jąu 

ią. Manoma, kad naujas dien- 
su š. m. gegužės 1 dieną. Tai 

būtą didžiausias pažangiąją Amerikos jėgą laimėjimas.
Naujasis dienraštis išeis vietoje dabartinio dukart- 

savaitinio “The Worker. ” Jo pavadinimas bus pakeistas. 
Naujasis dienraštis vadinsis “The Daily World,” Tai 
labai gražus ir tinkamas pavadinimas.
7 Pagal paskelbimą, naujasis dienraštis sieks atsto

vauti plačiausioms paža ngiosioms masėms. Jis stengsis 
tas mases suvienyti. Joq T 
jaja kaire.” 
kiną kapitalistine santv 
lietine santvarka. •“ ‘

NEBESUSIKALBA
SU SAVIMI

Vienas laikraštis parašė 
ilgą vedamąjį (editorialą) 
apie amerikiečių lietuvių 
važiavimą į Tarybų Lietu
vą. Laikraštis spėja, kad 
ateinančią vasarą norinčių 
važiuoti į Lietuvą būsią dar 
daugiau, negu buvo pernai, 
o pernai buvo gana daug.

Bet čia editoriąlo rašyto
jas ir nebesusikal ba su sa
vimi. Vienoje vietoje jis 
teigia, kad galimas daiktas, 
jog dabar “rusas” Lietuvos 
duris užtrenks ir nieko jon

PASAULIO VISUOME
NĖS DĖMESIO CENTRE

Vilniaus “Tiesoje” (sau
sio 24 d.) skaitome:

Prieš porą metų JAV strate
ginio lėktuvo su branduolinė
mis bombomis avarija Ispani
joje ties Palomareso miesteliu 
sukrėtė visą pasaulį. Laimingo 
atsitikimo dėka — tada gel
bėjo tik paskutinis saugiklis— 
nesprogo bomba, kurk būtų 
šimtu kilometrų spinduliu su
naikinusi viską ištisai. 300 ki
lometrų nuotolyje nuo sprogi
mo centro viskam, kas gyva, 
grėsė mirtina radioaktyvumo 
dozė. Tai buvo 13-oji JAV 
branduolinį ginklą nešančio 
įtaiso avarija. Po to sekė dar 
viena, kita.,. Ir štai dabar 
Amerikos bombonešis “B-52”, 
nešantis keturias vandenilines 
bombas, vėl patyrė avariją 
(žiūr. sausio. 23 d. “Tiesą” Nr. 
18). šį kartą Grenlandijos va
karų pakrantėje. Dabar jau 
Kanados, Norvegijos, Danijos 
gyventojai matuoja žemėlapy-

TAIP MES VISADA 
SAKĖME

Jau ir smetoninkų “Dir
va” (sausio 22 d.) pripažįs
ta, kad Vietnamo karas yra 
faktinai amerikiečių karas 
prieš Pietų Vietnamo liau
dį, kad Saigono valdžia yra 
tik Amerikos ginklų palai
koma ir tt.

Skaitome:
Nors paskutiniu laiku viet

namiečių armija perorgani
zuota ir 
kautynėse, 
ro naštos 
čiams ir 
amerikiečiai iš 
sitrauktų, per vieną savaitę 
ten karas būtų baigtas Saigo
no vyriausybes nenaudai.

Kad Vietkongas turi gyven
tojų paramą, nėra jokios abe
jonės, nes kaip kitaip paaiš
kinti tuos netikėtus puolimus 
(prieš amerikiečių bazes kraš
to gilumoje, kaip gali jų bū
riai iš šimto ir daugiau žmo
nių nepastebimai prasiskverb
ti į užnugarį, kaip gali atsiga
benti minosvaidžius net į Sai
gono centrą?

1967 m. vasarą buvo pa
skelbta, kad Quang-Ngai rajo
ne pavyko įgyvendinti pacifi- 
kaciją ir visiškai nusikraty
ti Vietkongu. Už dviejų mė
nesių Vietkongo pulkas puolė 
miestą ir išlaisvino 1200 be
laisvių, atsitraukdamas be di
delių nuostolių.

Tai tik patvirtina mūsų 
seniai reiškiamą nuomonę, 
kad šis karas yra neteisin
gas ir nelegalus, kad jis yra 
nukreiptas prieš Vietnamo 
tautą. Reikia, kad jis būtų 
kuo greičiausia nutrauktas 
ir kad Amerikos ginkluotos 
jėgos iš ten išsitrauktų, pa
likdamos Vietnamo žmo
nėms patiems išspręsti savo 
likimą. <

armija 
aktyviai dalyvauja 
vis dėlto 90% ka- 
•' tenka amerikie- 
visi pripažįsta, jei 

Vietnamo at-

Rašytojas Aug. Gricius 
poetui Juoz. Mikuckiui

Sveikas gyvas!
Ačiū už laišką. Nesi- 

griebiau tuoj pat atsakyti 
į jį, kad buvau iškeliavęs 
pavandravoti.

Apie paties žmonos mir
tį man jau parašė Santva
ras. Giliai už jaučiam patį 
dėl tos nelaimės. Tik visa 
bėda, kad jokios užuojau
tos,. pačios giliausios, nie
kados nepalengvina neteki
mo skausmo.

Na, o dėl to Jeronimo Ci
cėno... (Naujieną Antroji 
Dalis, 19 67 m. Nr. 868). 
Ima juokas prisiminus, kad 
jis kadaise buvo Lietuvoj 
laikomas labai pažangiu, 
kairiu (Pabraukta Aug. 
Griciaus) žmogumi. O da
bar — mat ką jis gieda, 
Toks naivumas! Ir koks 
ašaringas stilius: “pamiš
kėj baluojančius kaulus su 
rusišku durklu širdies ląs
toj”. ..

Žinoma, buvo visko, ne 
maža tą kaulą pamiškėse 
ir kapinėse. Tačiau jei ra
si durklą širdies ląstoj, tai 
rečiausia — rusišką. Daž
niausia — vokišką, ir įsmei
gė jį lietuviška, broliška 
ranka.

Važinėjau po provinciją. 
Kapinėse randi sulaidotas 
greta ištisas šeimas. Kas 
jas išžudė? Kaimynai, tie 
patys lietuviai, nesusivai- 
kydami, kas čia dedasi, ku
rie vyksta procesai, kurš-i 
tomi Amerikos ir kitokią 
balsų: “žudykite! Mes už 
jus melsimės!”

Keleris metus ėjo Lietu
voj brolžudiškos skerdynės. 
Ir. jei. jau žiūrėsi, kieno 
durklas širdies ląstoje, tai 
rasi, kad ne vienas buvo 
nukreiptas iš tokių Jeroni
mų. Šitą tiesą Jeronimai 
kažkodėl nutyli. Istorija 
nepaglostys Jero n i m ų už 
tuos kurstymus.

Yra tik viena Lietuva. Ir 
tarnauti Lietuvai tegalima 
tik gyvenant Lietuvoje — ir 
kančiose varguose kartu su 
ja — ir džiaugsmuose kar
tu su ja.

Antanas Miškinis viena
me savo eilėraštyje sako’

Gerai, kad aš
. neemigrantas, 

Čia mano
duona ii’ daina.

Gavau iš J. Petrėno laiš
ką, rašo gavęs Paties nu
vežtas fotonu ot.r aukas. 
Ačiū!

Žmona siunčia geriausius 
sveikinimus. Visi Patį pri
simena gerai, visą pirmiau
siai Mikuckį poetą.

Buk sveikas. Rašyk.
Augustinas Gricius

rėto telev i z i j o j e “inter
view.” Į jam statomus klau--k 
simus, įskaitant ir Vietna
mo karą, Sinkleris atšaki- 
nėjo visai blaiviai. Tas pa
rodo, kad jo protas nėra su
trikęs ar pasenęs, kad* jis 
yra judrus. Laikymas U. 
Sinklerio, kaip tai daro R. 
Baranikas, “protiniai ne
judriu” tik dėl to, kad jis 
vienu kitu klausimu turi ki
tokią nuomonę, — yra nai
vus ir nelogiškas.

Mislinčius

i

n anglą kalba dienraf 
esą sukelta 250,000 doler 
rastis dar gali pasirodyt

dabar bendrai vadinamos “nau- 
Čia įeina 4isos grupės, kurios nebepasiten- 

irka ir siekia ją pakeisti socia- 
Tolių grupių yra daug, ypač jau

nime ir studentijoje. Naujajame dienraštyje jos galės

kalbėti ir savo nuomonę laisviausiai išreikšti visais grei
taisiais ir tolimiausiais klausimais.

Gerai, kad naujojo dienraščio kūrėjai savo didelį 
pasimojimą paskelbė ne tik spaudoje, bet ir per radiją.

Dar galima pridurti, kad “The Daily World” nebus 
lokalinis New Yprko bei jo apylinkės laikraštis. Jis 
stengsis pasiekti 
rasime pažangią 
niai sočiais jiemi teikiamu komercinės spaudos maistu. 
Jie nori teisingų žinių, teisingos informacijos visais 
mūsų be galo sudėtingo gyvenimo. reikalais. Tokiu laik
raščiu bus ją pačią leidžiamas naujasis dienraštis..

Dienraštį leis naujai sukurta Long View Publishing 
firma, kurios prezidentu yra įžymus senas veikėjas ir 
kovotojas William Patersonas.

visus šalies kampus, nes visur šiandien 
amerikiečių, kurie nebesijaučia dvasi-

ėtingo gyvenimo, reikalais. Tokiu laik- 
įčią leidžiamas naujasis dienraštis. .

Oswaldo našlę kviečia 
tyrinėjimui

New Orleans, Miss.—Pro
kuroras Garrison šaukia 
Oswaldo Lee našlę Mariną, 
dabar ištekėjusią už Rich- 
ardsono, liūdyti tyrinėjime, 
kas užmušė prez. Kenedį,

Garrison teigia, kad War- 
reno komiteto raportas nė
ra tikslus. Garrison sako 
turįs pakankamai įrodymų, 
kad ne vienas Oswaldas už
mušęs prez. Kenedį, kad tai 
buvęs keleto žmonių suokal
bis.

Apie protinį judrumą
š. m. “Laisvės” Nr. 7 R. 

Baranikas savo laiške re
dakcijai nesutinka su mano 
pavadinimu Upton Sinkle- 
rio pažangiu rašytoju ir 
pasakymu, kad jis yra “pro
tiniai gana judrus.”'

,U. Sinkleris nėra prole
tarinis rašytojas, bet nėra 
nei reakcininkas. Jis yra 
pažangus rašytojas. Tas 
tris rašytoją kategorijas 
dabar pripažįsta ir T. Lie
tuvoje. Neseniai rašytojas 
A. Venclova žurnale “Per
galė” gana šiltai vertino 
U. Sinklerį kaip pažangų 
rašytoją. Jo tris knygas iš
leido LLD.

Kai dėl U. Sinklerio “pro
tinio judrumo,” tai galima 
spręsti iš jo neseniai tu

Artojo mūza
Ignalina. Artojų, žvejų, 

dainininkų kraštas...
Vaišniūnų kaime prie pat 

gauruoto pušyno stovi Jono 
Milašiaus pirkia. Vėlų va
karą, kai žemįn nusileidžia 
tamsa ir pasieniais braižo-* 
si vėjai, Jonas Milašius ima 
baltą popieriaus lapą... Jamr 
patiki savo džiaugsmą ir 
liūdesį, nerimą ir viltį...

Apie save jis sako: “Esu 
artojas, ne rašytojas. Ir 
mano rašymas — kaimiš
kas”. ..

Ne vien poetiška Ignali
nos žemė jį supo ir bran
dino. Aštuonerių metų bū
damas, išklydo su tėvu ieš
koti laimės į tolimus kraš
tus... Nerado. Grįžo vėl 
no tėviškės dangumi. Bet 
ir čia daugiau buvo liūdesio, 
negu džiaugsmo. Ignalinos 
kraštas kentė ponų Lenki
jos okupaciją... Už drą
sesnį žodį Joną Milašių bu
vo pasodinę į Lukiškių ka
lėjimą. .. Tada ir gimė šios 
eilutės:

“Ir šaipėsi ponai, ' 
ir chamais vadinu

Užkrovę mums
samdinio dalią^ 

Vien vargą ir skriaudą 
artojas pažino,

Purendamas juodą 
žemelę.”

Daug metų praėjo. Kito
kius žodžius šiandien vin
giuoja Jono Milašiaus ran-, 
ka:

/

Tapai tarsi sodas, 
mana Ignalina,

Skalauta tik
laiko verpetų.

' Kiek ašen pasenęs, 
tiek tu pajaunėjus

Po daugelio 
priespaudos metų.”

O ežerai — tokie skaid
rūs, tokie perregimi. Ran
ka vėl prašyte prašosi 
nlunksnos:

“Supasi Lūšis.
vilnija Dringiš, 

Salelių kilimais 4
taškuotas, 

Aplenkdamas žvitriai 
pusiasalių vingius, 

Teškena irklais
žvejo luotas.”

Tiesa, šen ir ten sušlu
buoja nepaklusnus rimas ir 
ritmas. Jokių eilėdaros 
mokslų Jonas Milašius juk 
nėjęs. Bet gal ne tai svar
biausia. Jam kur kas svar
biau, kad vienas po kito 
gimsta posmai apie Lietu
vos praeitį ir apie nūdieną, 
pušynų mėlį ir ežerų skaid
rumą. .

Bronius Paukšte

Jungt. Autom. Darbininkų 
Automobilių Darb i n i n k ų 
Unijos vadovybė ruošiasi 
paskelbti daug aštresnę 
Vietnamo karo klausimu 
rezoliuciją, kokia buvo pir
miau priimta.

New Y o r k o narkotikų 
problemai įstaiga išleido 

• knygutę, aiškinančią esartfe
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Iš atsiminimų

Garsiųjų Zarasų padangėje
Gimnazijoje man didelį 

poveikį padarė gamtos 
mokslai. Suabejojau tiky
ba; Griežtai nusistačiau 
nelankyti bažnyčios. Galvo
jau: “Negražu veidmai
niauti.” Pagaliau mane su
žavėjo ir kalnas—marksiz
mas. Už tokį mano nusi
statymą 1929 m. gan daž
nai puolė kapelionas. Todėl 
pažangioje spaudoje pa
skelbiau: jis prievarta bru
ka moksleiviams reakcine; 
pasaulėžiūrą, juos persekio
ja. Pasirašydavau slapy- 
vardėmis: “Plienas,” “Hid
ra,” “Kalvis.”

Netoli tėviškės dažnai 
vasarodavo F. Kirša. Poe
tą mėgdavau klausti apie 
rašytojus:

— Kas Rogūza? Jis ra
šo apie progresyvius rašy
tojus?

—Ancevičius. Jis mem 
sieja su politika.

— O Korsakas?
— Gan gabus kritikas. 

Bet jis įsivėlė į politiką. 
Atsidūrė kalėjime.

1931 metais vasario mė
nesi Korsakas, tik išėjės iš 
kalėjimo, iš savo tėviškės 
Pašvitinio man rašė: “Ma
tyt, Faustui Kiršai patiko, 
kad “Praduose ir žygiuose” 
išgyriau jo poemą “Pele
nus.” Bet tuo savo straips
niu esu nepatenkintas. Da
bar parašyčiau iš marksis
tinių pozicijų ryškiau. Tai]) 
buvo mano vienas pirmųjų 
dalykų.

Apie P.Ancevičių
Rodos, 1929 m. į mano 

rankas pakliuvo emigrantų 
jaikraštis. Jame bendra
darbiavo P. Apce v i č i u s . 
Vaižgantas fašistinėj? 

^spaudoje paskelbė, kad An
cevičius sulaužė garbės žo
dį. Mat, Vaižgantas jį 
ištraukęs iš kalėjimo, o 
tas pasižadėjęs daugiau 
politikoje nedalyvauti. Dėl 
to Ancevičius atsikirto 
spaudoje:' jei tautininkai 
šaudo Tauragės sukilimo 
dalyvius, tai jis turįs 
teisę tautininkus smerk
ti. Bet netrukus Ancevičius 
atsisakė nuo savo pažiūrų 
— nuriedėjo į pakalnę—pa 
reakcininkus. Daugiau i 
šios duobės jis neiškilo.

Mano domėjimasis rašy 
tojais didėjo. Dar 1927 n 
su azartu perskaičiau Vie 
nuolio raštų pirmą knygž 

1929 m. Zarasuose su ju 
susipažinau: jis pats man 
pakvietė į “Inteligentų klt 
*bą” pasišnekėti apie litera 
turą. Čia užsimezgė pažin 
tis ir su Cvirka.

sv š

p

Nelaimė su * archyvu
Iš pokalbio pajutau: jis 

prieš fašizmą yra nusista
tęs žymiai griežčiau, negu 
tatai atsispindi jo kūryboje. 
Gan smulkiai šį dialogą už
rašiau dienoraštyje. Dejž, 
kai mane atitvėrė nuo gyvo 
pasaulio, — mano šeiminin
kė sudegino mano literatū
rinį archyvą. Mat, moteriš
kė pabūgo, kad policija i * 
pas ją darys kratą. Tai]) 
žuvo mano rankraščiai, pui
kiųjų rašytojų laiškai (api? 
100), apie 7-nius sąsiuvi
nius (storų) dienoraščio.

Būga ir Boruta

?
Kas garsino Zarasus? 

Kas šioje padangėje gimė 
Zarasiškis Būga. Zaras 
kaimynas buvo ir Strazde
lį. Šitoje vargų padangėj? 
gimė ir Kaškaitis, ilgai gy
venęs Amerikoje. 1932 metų 
t^sarą Kaune aplankiau K .

Borutą. Jis mane sutiko:
— Tai Zarasai turi du 

rašytojus: tamstą ir Faus
tą Kiršą.

Boruta mane žinojo iš 
laiškų, kuriuos jam rašiau. 
Jis buvo perskaitęs ir ma
no rankraštį-apsakymą apie 
akmenskaldžius. Jis man 
patarė atsisakyti nuo pato- 
siškų sakinių.

Zarasuose baigiau šešias 
gimnazijos klases. Čia susi
pažinau su pogrindininkais. 
Man širdį skaudėjo: už ma
no kambario lango kalėji
mas. Čia kalino kovotojas. 
Dažnai iš tolo pažvelgdavau 
į jų išblyškusius veidus. O 
kartą joms pademonstra
vau ir tokį dalyką. Mokyto
jas dailininkas Janulis su
ruošė parodą. Ji pasibaigė. 
Mokiniai jo paveikslus ne
šė pro kalėjimą. Aš tyčia 
didelį piešinį atgręžiau į 
langą: tegu politinės kali
nės pasižavi. Tie kūriniai 
nebuvo revoliuciniai. Bet 
Janulio tapyba ir nūdien 
vertinama. 1930 m. gimna
zijoje labai daug šnekėjo 
apie 4-ių draugių ištrūkimą 
iš už grotų. Aš net trium
favau.

Drąsiosios moterys
Buvo 1933 m. Gegužės 

Pirmoji. Grįžau iš mokyk
los.

— zGirdėjai? Bolševikės 
pro grotas iškėlė raudoną 
vėliavą! Dainavo “Interna
cionalą”.

Toks surakintų moterų 
drąsumas nudžiugino var
guolius. 1933 m. Zarasuose 
susipažinau su kauniete — 
Raudon. Pagalbos CK na
re F. Zaraite. Nuvykom į 
Jakunčių kaimą.' L. Mieli- 
niui priminiau, kad jis su
kviestų valstiečius. Į susi
rinkimą atvyko 15 žmonių. 
Draugė padarė išsamų pra
nešimą. Jos kalba mane ža- 
vėte sužavėjo. Pagaliau ji 
man priminė:

— O gal ir tu prabilsi?
Aš artojėliams priminiau 

apie Marksą. Kai mane su
ėmė, dėl šio susirinkimo ma
ne kamantinėjo. O kariuo
menės teismo prokuroras 
Rudmi n a s kaltinamajam 
akte apie mane rašė: “Jis 
susirinkime kvietė nuversti 
esamą valdžią...”

Zarasų pogrindinink u s 
lankė J. Garelis, F. Lifši- 
cas, P. Stukas. 1915 m. nuo 
karo debesų per Zarasus 
keliavo Janonis. 1919 m. 
Zarasuose laimėjo darbo 
žmonės. Tuomet mane su
jaudino toks epizodas. Ga
niau. Kaimynė mane gra
sino rykšte. Jojo raudonar
mietis. Jis paklausė mote
riškės:

Kieno vaikas?
— Kaimyno.
— Ar turi teisę mušti 

kaimyno vaiką?!
Motinai triumfuodamas 

pasakiau:
— Toji ragana manes 

daugiau nelies! Mane už
stojo raudonarmietis.

Pažintis už grotų
Zarasų tėviškietis ir pa

saulinio garso karvedys I. 
Uborevičius. Jis nuo Dau
gailių. Jis mano motinos gi
minaitis. Kitas garsus kai
mynas — tai rokiškėnas la
kūnas šmuškevičius. Jis 
1938 m. Ispanijos padangė
je kovėsi su Hitlerio ir Mu
solinio oro piratais. Už tai 
jis gavo didvyrio vainiką. 
Zarasų padangėje švystelė
jo savo žygiais J. Gruodis. 

Jį fašistai 1929 m. nuteisė 
ligi gyvos galvos. Su juo ir 
susipažinau už grotų. Sta
lius. Kalėjime gerai išsila
vino. •

Kitas Gruodis — garsus 
karvedys, dar pilietinio ka
ro metais kovojo už saulę 
Iš zarasiškių ilgai kalėjo: 
Mielyniai, H. Levinas, Kro- 
maitė.

Kavolių kaimą fašistai 
vadino “Bolševikų kaimu”. 
Ten valstiečiai Smetonai 
neduodavo ramybės. Buvo 
1929 m. vasarą. Nuvykau 

■į F. Kiršos tėviškę. Poetas 
pasakojo:

— Mačiau, vedė policija 
areštuotus komunistus.

Taip, tuomet suėmė ke
liasdešimt antalieptiškių.

Ko jie troško? Jie troško, 
kad nuo Lietuvos padangės 
išsisklaidytų debesys.

Kalėjimas
Tuomet Zarasuose pers

kaičiau vieną egzempliorių 
ir “Priekalo.” Nuo to laiko 
įsidėmėjau P r a n s k a u s, 
Tautkaitės proletarinį žodį. 
1933 m. ruduo. Sužinojau: 
kaimynas šaulys nubėgo į 
Degučių policiją, manęs 
įskųsti. Supratau. Suims. 
Savo rankraščius užkasiau. 
Už grotų raminausi: “Grį
šiu — rasiu dienoraščius, 
eilėraščius, straipsnius, ra
šytojų laiškus”. O radau... 
pelenus.

Naktis. Mūrai. Grotuoti 
langai. Įvedė į vidų. Čia ra
dau 13 draugių. Kai jos 
vaikščiodavo kieme ratu, aš 
į jas žiūrėdavau. Jos pas
veikindavo mane galvos 
linktelėjimu. O su I. Segely- 
te ir susibičiuliavau. Ji daž
nai mane pro grotas šneki
no, labai meiliai nusišypso
davo, klausdavo:

— Ar nenuobodu?
— Truputėlį, — atsaky

davau pagražinęs. Juk man 
pirmoji kalėjimo diena vir
to ilgais, ilgais metais.

Jos plaukai — juodų siū
lų kamuolys. Veidas pail
gas. Baltas. Gražus. Drau
gėms pasiunčiau savo eilė
raščius. Kelis iš atminties 
atkūriau. Vieną ’ parašiau 
draugių šlovei. Jos atsakė: 
“Perskaitėme tavo eilėraš
čius. Patiko. Kai sėdėsi su 
draugais, Tau bus lengviau. 
Galėsi rašinėti ir savo kūri
nius išsiųsti į laisvę”. Ga- 
vau nuo jų 3 laiškus.

Viename laiške jos audė: 
“Mes nepiname vainikų, 
skirtų fašistinėms šven

POEZIJOS GĖLĖ
(Replika kibernetikams)

Žinau, kad jūs tikėti linkę 
Mašinų mąstančia galia.
O mes dar, žinot, prietaringi
Ir tikim, kad žolė žalia,

Ir tikim,' kad staiga pražysta 
Vidur žiemos žydra gėlė 
Trumpam eilėrašty. Kas drįstų 
Nustelbti ją ar nugalėt?

Žinau, jums paprasta ir lengva 
Užprogramuot kad ir bet ką. 
Tik ar turės lengvumo ženklą 
Ta tariamai lengva ranka?

Juk visa tai jau bus netikra
Ne tik esme, bet ir dvasia:
Kaip pabučiavimas per stiklą 
Arba skridimas sapnuose.

Tai kam jūs maivotės, keistuoliai, 
Su ta nušiurusia gėle?—
O mes dar, žinot, tikim žolei, 
Kad ji smaragdiškai žalia.

Mes kaip vaistžples surinksim 
Visus vienintelius žodžius, 
Kurie išreikš gyvybės riksmą, 
Kurie nevys ir nesudžius,

Kurie bus žmogui reikalingi
Kaip kad gyslotis prie žaizdos, 
Kurie budės, prie jo palinkę. 
Ir niekas jų nepavaduos!

Vyt. Rudokas

Jau prieš porą metų buvo elektrifikuo
ti visi Lietuvos kolūkiai ir tarybiniai ūkiai.' 
Vien žemes ūkis į metu® sunaudoja keturis 
kartus daugiau elektros enerigijos, negu 
1940 metais sunaudojo visa Lietuva, o elek- 
tos gamyba yra išaugusi 53 kartus, žem
dirbių rankas pavaduoja 75,000 elektros 
variklių. •

Lietuvoje pradėtas antrasis elektrifika
vimo etapas. Jubiliejiniais metais pastaty
ta apie 4,000 naujų aukštos ir žemos įtam
pos linijų. Kolūkiečių trobose papildomai 
įsižiebė apie 1 0 0,0 0 0 elektros lempučių. 
Elektrėnuose paleistas į darbą penktasis 
300,000 kilovatų pajėgumo energetinis blo
kas.

Nuotraukoje: grupė Lietuvos V RE sta
tytojų (iš kairės) : inžinieriai J. Bartkus, 
St. Šatkauskas, šaltkalvis J. Sinušas, inži
nierius V. Kulbokas, ei ek trosu virintoj as A. 
Kamuševičius.

M. Baranausko (ELTOS) nuotrauka

tėms. Jei sakytų, kad kalinį 
apkaltume pančiais — irgi 
atsisakytume. Jei tau siūlys 
dirbti raštinėje — atsisa
kyk ...” Jos turėjo ryšį su 
laisve. Joms slaptai laiškus, 
slaptą spaudą atnešdavo 
viena priėiūrėtoja. Draugės 
parašė zarasiškiams laišką 
apie mano areštą. Aš joms 
parašiau, kas mane įskun- 
dė.Taip pat pavaizdavau, 
kaip per tardymą Azefas 
mėgino mane paklupdyti. 
Joms parašiau: “Protokole 
užrašė: parodymus duoti 
atsisakiau ...” Draugės se
kančiame laiške paaiškino: 
“Kaltu neprisipažink. Bet 
parodymus duok. Jei ne
duosi — sau pabloginsi...” 
Gal praėjo savaitė, kai gy
venau po kalėjimiška pas
toge. Prie grotų, lyg kreg
ždė, pribėgo kalinė:

— Tave priėmėme į ko
lektyvą ! .

Taip su draugėmis pro 
grotus bičiuliavausi mėnesį. 
Vieną naktį išgirdau:

— Išeik!
Atvarė į raštinę. Pasiūlė 

grandines.
— Aš negalvažudys,—už

protestavau.
— Jėgą panaudosime, jei 

priešinsitės, — užsirūstino 
prižiūrėtojas.

Mane prirakino prie žu
diko. Sunkvežimyje i š g i r- 
dau:

— Sėsk ant dugno. Paju
dėsi — šausime.

Pažvelgiau į žvaig ž d e s. 
žvaigždės apsiverkė.

Prisiminiau kelis zarasiš- 
kius, kūne kovojo už saulę.

A. Liepsnoms
1966. IX. 8, Kaunas

Drafto kortų deginimas — 
ne prasižengimas

Washingtonas. — Aukš
čiausiajame teisme advoka-’ 
tas M. Karpatkin, ginda
mas D. O’Brien už drafto 
kortos deginimą, aiškino, 
kad drafo kortų degini
mas nėra joks prasižengi
mas, kaip kad nėra prasi
žengimas prieš karą pike
tuoti, demonstruoti.

Singapūras nepatenkintas
Londonas. — Singapūro 

ministras pirmininkas Li 
Kuan Ju, čia kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, pa
re i š k ė “nusivylimą” dėl 
Wilsono vyriausybės nuta
rimo išvesti Anglijos ka
riuomenę iš Singapūro iki 
1971 metų pabaigos.

NAUJOS KNYGOS
Išleista žurnalisto Antapo 

Marcinkevičiaus apybraiža 
“Nuo Lazduonos į Donba- 
są.” Autorius pasakoja nuo
stabų D o n b a s o kraštą, 
darbščius jo šachtininkus.

Garsus šveicarų drama
turgas ir romanistas Mak
sas Frišas romane “Homo 
Faber” aprašo “industrinės 
civilizacijos atstovo’’ inži
nieriaus Faberio gyvenimą.

Talentingas šių dienų estų 
rašytojas P. Kusbergas ro
mane “Kas atsitiko Andre- 
sui Lapeteusui” vaizduoja 
pokarinį Estijos gyvenimą, 
kelia žmogaus vertės ir 
garbės klausimą.

Apie lakūnus, pavojin
gus skridimus, žmogaus 
drąsą bekraštėje padangėje 
rašo Jonas Dovydaitis kny- 
g o j e “Aerodromo apysa
kos.”

Jaunas anglų zoologas 
Džeraldas Darelas literatū
riniame dienoraštyje “Per
krautas laivas” pasakoja 
apie ekspediciją į tropinių 
Kamerūno miškų gilumą 
Vakarinėje Afrikoje.

Išlieista tarybinio rašy
tojo Jurijaus Germano tri
logija “Aš atsakau už vis
ką.” Autoriaus geriausių 
kūrinių centre — asmeny
bės formavimasis ir vysty
masis ąocialistinėje visuo
menėje. Paskutinėje trilo
gijos dalyje ypač užakcen
tuojama tarybinio žmogaus 
atsakomybės tema.

K. Doveikia knygoje “Lie
tuvių tarybiniai rašytojai 
didžiajame Tėvynės kare” 
nušviečia labai svarbų ir 
reikšmingą tarybinės lietu
vių literatūros raidos eta
pą.

Kaip nakti iš žvaigždžių 
nustatyti laiką? Kaip su
rasti kai kuriuos žvaigždy
nus ir kuo jie įdomūs? Kaip 
išmatuojamas žvai g ž d ž i ų 
nuotolis ir dydis? Į šiuos 
klausimus atsako G. Kaka
ras knygoje “šimtas astro
nomijos mįslių.”

Išleista Vlado Mbzūriū- 
no “Lyrika.” Leidinys su- 
venvrinis. mažo formato.

Išėjo iš spaudos įdomus 
leidinvs “Tarybų Lietuvos 
rašytojai.” Jame apie sa
ve, savo kūrybinį darbą, pa
žiūras į literatūrą pasako
ja respublikos vyresniosios 
bei jaunosios kartos rašy
tojai.

Lenininės premijos laure

ato Eduardo Mieželaičio 
poezijos rinkinyje “Era” 
išspausdinti eilėraščiai iš 
ankstesnių poeto rinkinių, 
taip pat nauji eilėmis ir 
proza parašyti kūriniai.

Pirmą kartą lietuvių kal
ba išleista Vladimiro Ma- 
jakovskio poema “Gerai,” 
parašyta 1927 m., Didžiojo 
Spalio revoliucijos dešimt
mečio garbei.

Didžioji Spalio socialis
tinė revoliucija ir lietuvių 
literatūra” — stambus lite
ratūros mokslo veikalas, 
kuri parengė Lietuvos 
TSR Mokslų akademijos 
Lietuvių kalbos ir literatū
ros institutas.

Išleista ukrainiečių rašy
tojo G. Tiutiuniko (1920- 
1961) dviejų dalių roma
nas “Sūkurys.” Jo veiksmas 
prasideda paskutiniaisiais 
karo išvakarių mėnesiais ir 
nutrūksta sunkiais karo ir 
okupacijos metais, kurie 
lyg baisus sūkurys išplėšė 
žmones iš kasdienio, ra
maus gyvenimo.

Mažuosius skai t y t o j u s 
pradžiugins pakartotinai iš
leista rusų klasiko A. Puš
kino “Pasaka apie carą Šai
taną,” M. Vainilaičio poe- 
mėlė-pasaka “Ežio namas,” 
S. Maršako “Karuselė” ir 
V. Palčinskaitės “žirnių na
melis.”

Dailės mėgėjams — veng
rų menotyrininko Zoltano 
Farkašo apybraiža “Rode
nas” apie didžiojo skulpto
riaus meistro Ogiusto Ro- 
deno kūrybą, Antano Sa
muolio “Reprodukcijų ap
lankas” ir Algirdo Stepo
navičiaus spalvotų iliustra
cijų aplankas K. Kubilins
ko knygai “Varle karalie
nė.”

liftas ar tunelis?
Jei klausimas, kaip su

jungti Angliją su Europa, 
praktiškai jau išspręstas, ir 
greitai bus pradėtas staty
ti tunelis po Lamanšu, tai 
Turkijoje vis dar vyksta 
karšti ginčai, kaip Sujung
ti Europą ir Aziją Stam
bulo rajone. Tilto per Bos
forą planas, įtrauktas į 
Turkijos respublikos vysty
mo antrąjį penkmečio pla
ną. turi daug priešininkų.

Turkijos visuome n i n i ų 
darbų ministerija pradėjo 
nagrinėti turkų ekspertų ir 
eilės užsienio firmų pasiū
lymus statyti.tunelį po Bos
foru. Galima manyti, jog 
šis pasiūlymas bus sutiktas 
palankiau.

Milijonas pensininkų 
turi pasirašyti

Washingtonas. — Social 
Security administracija iš
siuntinėjo laiškus milijonui 
pensininkų, raginant kad 
jie pasirašytų, ar nori dak
taro apdraudos prie medi
care.

KLAIDŲ ATITAISYMAS 
“Laisvės” num. 8, sausio 

30 d. laidoje, koresponden
cijos iš Brockton, Mass., ir 
Stoughton, Mass., sumaišy
tos.

Kur uždėtas miesto pava
dinimas Stoughton, Mass., 
ir aprašyta, kad LDS 67 
permainė susirinkimų die
ną, turėjo būti Brockton, 
Mass.

Kur uždėtas miesto; pava
dinimas Brockton, Mass., 
aprašyta apie Suvienytų 
Draugijų Lietuvių Namo 
metinį susirinkimą, turėjo 
būti Stoughton, Mass.

George Shimaitis

Filatelistų 
kunigaikštystė

Butanas — nedidelė kuni
gaikštystė Himalajuose — 
garsėja fillatelistų pasauly
je savo spalvingais, puikiai 
atspausdintais pašto ženk
lais.

Prekyba pašto ženklais— 
vienas iš pagrindinių kelių, 
kuriuo Butanas gauna už
sienio valiutą. Todėl pašto 
ženklų spausdinimo tobuli
nimui skiriamas didelės dė
mesys. O neseniai kuni
gaikštystės pašto žinyba iš
leido keletą serijų niekur 
kitur pasaulyje dar ne
spausdintų ... stereoskopi
nių pašto ženklų! Jie skir
ti žmonijos laimėji m a m s,. 
įsisavinant kosminę erdvę.

ATEITIES KLIMATAS
Floridos universiteto ben

dradarbis dr. Č. Emelianis 
atliko iškasamųjų organiz
mų izotopinę, cheminę ir 
mikropaleontologinę anali
zę. Organizmai buvo paimti 
iš įvairių Karibų jūros ra
jonų ir ekvatorinio Atlan
to grunto kolonėlių. Rem
damasis šiais tyrimais, dr. 
Č. Emelianis teigia, kad ar
timiausiais tūkstantmečiais 
prasidės naujas ledynmetis, 
kuris savo maksimumą pa
sieks maždaug po f5,000 
metų. Mokslininko nuomom 
ne, atšalimo laikota r p i a i 
keičiasi vidutiniškai kas 50 
tūkstančių metų.

Tačiau, kaip keisis kli
matas per artimiausią tūks
tantmetį ?

Į šį klausimą bando at
sakyti JAV Okeanografinės 
valdybos bendradarbis M. 
Slesersas. Remdamasis ta
rybinių ir švedų mokslinin
kų duomenimis, jis priėjo 
išvadą, kad dabar vykstan
tis atšilimas truks apie 2, 
400-2,500 metų. Paskui seks 
atšalimas. Savo nuomonę 
jis patvirtina, nurodydamas 
panašų, jau žemėje vykusį 
procesą. Specialistų nuomo
ne, iki VI-VII a. buvo ste
bimas atšilimas. Paskui 
prasidėjo atšalimas. Šal
čiausia buvo apie 1433 m.

M. Slesersas naudojasi 
tarybiniais d u o m enimis 
apie atšilimą, su kuriuo su
sijęs Kaspijos jūros lygio 
žemėjimas. VI a. pakrantė
se buvusios gyvenvietės vi
duramžiais buvo užlietos, o 
dabar jų liekanos kai kur 
vėl išniro iš vandens. Per 
pusę amžiaus žvejų gyven- 
vietės “atsitraukė” nuo 
kranto 50-55 km. Tai* sie
jasi su švedų okeanografų 
duomenimis apie ledų padė
tį Atlanto vandenyne ir 
Baltijos jūroje, taip pat ne
prieštarauja hipotezei apie 
900 metų klimatinio ciklo 
egzistavimą.

Nubaustas prieš karą 
demonstravęs teisėjo 

sūnus
Cincinnati, Ohio. — Fe

deralinio teisėjo Mynor 
Gordon sūnus John už prieš 
karą demonstravimą Fede- 
raliniame name nubaustas 
30 suspenduotų dienų, $50 
teismo išlaidų ir $125 už 
priešinimąsi policistui.

Kunigai priešinasi draftui
Detroitas. — Kunigai R. 

Venus, Geo. Coleman, R. 
Morison ir~M. Geary, bend
rai su kitais\36 jaunuoliais, 
pasirašė prieš drafto įsta
tymą ir pasiuntė Justicijos 
Departamentui, kuris dabar 
gali juos patraukti atsako
mybėn už įstatymo laužy
mą. į; ,
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Rojus Mizara apie savo vaikystes dienas Apie Joną GriciųMIAMI, FLA.
širdingai dėkojame

Šių metų sausio 21 dieną 1 
LLD 75-os kuopos banke- 
tas-koncertas buvo didžiai 
sėkmingas. Gausumu publi
kos ir finansiniu palikimu 
spaudai ir kitiems labdarin
giems darbams buvo sėk
mingesnis už visus pirmes- 
nius LLD 75-os kuopos pa
rengimus.

LLD 75 kuopa ir jos val
dyba reiškia širdingiausią 
dėkui visiems ir visoms, 
kurių darbu ir geru ryžtu 
sėkmingas parengimas bu
vo realizuotas. Ypatingai 
dėkojame Dainos mylėto
jams ir jūsų vadovei Adelei 
Pakalniškienei. Dėkui vi
siems, kurie atvykote iš St. 
Petersburg© apylinkės su 
Dainos mylėtojais ir daly
vavote mūsų bankete-kon- 
certe. Mes džiugiai atjau
čiame, kiek ryžto ir ener
gijos reikėjo Adelei Pakal
niškienei paruošti Dainos 
mylėtojams, dainų repertu
arą, o paskiau jums visiems 
organizuoti virš 300 mylių 
išvyką į Miamio Lietuvių 
Socialinio klubo salę.

i

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems vietiniams, kurie su
teikėte savuose namuose 
nakvynes svečiams, o jų 
buvo virš 50. Rengėjams 
tas reikalas buvo svarbi 
problema. 

I X 

’ Dėkojame Aido chorui, jo 
' mokytojui B. Nekrašai, so- 
' listams Mae Gabrėnienei, 

H. Mikitienei, St. Vainei- 
kiui — už gražiai atliktą 
dalį koncerto programos. 
Ir visa muzikinė programa, 
vietinių ir svečių, buvo at
likta nemokamai. Visi Jūs, 
dainos meno mylėtojai, pel
note didelę visuomenės pa
garbą;

Didžiai dėkojame Marytei 
Paukštaitienei, kuri plana
vo ir atliko, žinoma, su di
deliu būriu gerų talkinin
kių, maisto paruošimą, šeš
tadienį ir sekmadienį val
giais buvo aptarnauta virš 
300 mūsų svečių.

Dėkojame ir visiems 
tiems, kurių darbai ir pa
vardės čia nesuminėtos.

J. šukaitis
LLD 75 kp. pirm.

... 1952 metais, padedant 
“Lenfilmo” meistrams, bu- < 
vo sukamas spalvotas lietu
viškas filmas “Aušra virš 
Nemuno.” Į filmuotojų gru
pę pateko ir Maskvos Vals
tybinio kinematog rafijos 
instituto praktikantas Jo
nas Gricius.

1954 metais, baigęs insti
tutą, Jonas Gricius liko 
dirbti “Lenfilme.” Buvo 
Moskvino asistentu, filmuo
jant “Gylį,” antruoju filmo 
“Svetima giminė” operato
rium. Drauge su Moskvi- 
nu filmavo “Don Kichotą,” 
mokėsi iš jo. Todėl neatsi
tiktina, kad atitinkamos 
estetikos reikalaująs psi- 
chologizmas ženklina vėles
nius, savistovius jauno ope
ratoriaus darbus, tvirtai 
įėjusius į Lietuvos kino is
toriją.

Netrukus Gricių vėl pa
kvietė į Leningradą. Fil
muoti “Hamletą.” Dar ne
prasidėjus darbui, mirtis 
nutraukė sumanymus Mosk
vino, ketinusio dirbti drau
ge su savo mokiniu. Reži
sierius G. Kozincevas, 40 
metų bendradarbiavęs s u 
Moskvinu, visą darbą pati- 

, kėjo jaunajam Griciui. Ir 
’ nenusivylė. “Hamletas” — 
, griežtas, santūrus filmas, 

kurio išraiškos priemonių 
j subtilume randi ištisą es
tetinę - filosofinę koncep
ciją.

“Nufilmuoti efektingai — 
lengviau, negu nufilmuoti, 
atsisakant efektų,” — yra 
kalbėjęs Moskvinas, ragin
damas visų pirma ryškinti 
mintį, kurti reikalingą ap
linką, kurioje herojai gyven
tų, alsuotų, priverstų jais 
patikėti. Šį teiginį ypač ryš
kiai pailiustruoja roman
tiško žavesio kupinas Gri
ciaus filmuotas kūrinys 
“Paskutinė atostogų die
na.” Čia kalbama apie 
draugystę, išdidumą, tikrą
jį ir tariamą grožį. O gre
ta žmogaus veikia kitas 
fantastiškas personažas — 
kalnai. Daugiaveidžiai ir 
daugiabalsiai, n e p a p rasti. 
Neveltui šis kūrinys—tarp
tautinio konkurso Lokarne 
laureatas.

Nors vaizduojamojo lai
kotarpio esme, socialine 
veiksmo sandara filmai 
“Niekas nenorėjo mirti” ir

klampios, grūdu kvepian-. 
čios žemės, tas savininkiš
kos psichologijos simbolis^ 
airioje tiesiogine ir perkel-' 
;ine prasme klimpsta vals
tietis Indriūnas.
' Po “Hamleto,” 1964 me
tais apdovanotas Leninine 
premija, Jonas Gricius yra 
pasakęs: “Aš tikiuosi nu
filmuoti dar daug filmų. 
Norėčiau, kad jie būtų kuo 
geriausi. Bet aš visai ne
sistebėsiu, jei “Hamletas” 
išliks pats geriausias mano 
darbas.” Bet ar yra meno 
etalonai? Po to kiti filmai— 
nauji problemų ir temų 
klodai, nauji charakteriai. 
Buvo tolesnis žengimas į 
priekį. Šiandien Griciui vėl 
patikėtas kitas labai reikš
mingas uždavinys —- Šek- 
spyro “Karalius Lyras.” 
Sėkmės jam. *

D. Kadžiulyte

dė, statė namus ir dirbo 
baldus, dėl to jie gyveno ne 
prasčiau už kitus kaimie
čius, turinčius ir dąugiau 
žemės. Be to, Prusevičius 
buvo muzikantas — vestu
vėse smuiku grieždavo per 
šokius. Visa tai padėjo jam 
suvesti galą su galu, ir ma
ne kurį laiką jis galėjo pri
glausti.

Kai buvau grąžintas tė
vui, brolis Antanas parva
žiavo iš Vilniaus ir ruošėsi 
į Ameriką. Atsimenu, kaip 
jis, pasistatęs manį, ant 
suolo, veikdamas bučiavo 
ir žadėjo, kai būsiu didelis, 
ir mane į Ameriką parsi
traukti.

Vėliau sužinojau, jog 
Antanas buvo savotiškas 
mūsų šeimoje: dar vaiku 
būdamas, jis panoręs kitaip 
gyventi! Dėl to palikęs tė
vus, išvykęs į miestus lai
mės ieškoti.

Kuri laiką Antanas gy
venęs Druskininkuose, iš 
ten išsikėlęs į Pariečę, į 
Baltarusiją, bet laimės vis 
nesuradęs, 
jam vykti

Tuojau atvyko priėmėja, < 
senutė Cilciuvienė. Ji pra
dėjo darbuotis, o pamotė 
vis garsiau ir skaudžiau de- 1 
avo, tiesiog rėkė, klykė.

Lova, kurioje pamotė gu- 
ėjo, stovėjo tik už kelių 
žingsnių nuo krosnies. Man 
diskas buvo matyti. Mačiau 
gimdant, tik ne taip, ne to
kias gimdymo kančias, ko- : 
kias M. Gorkis aprašė, o 
daug baisesnes.

Cilciuvienė pradėjo rėk
ti, reikalaudama, kad tėvas 
pašauktų Klimą Rimšaus- 
ką, mūsų kaimyną, fiziškai 
tvirčiausią kaimo vyrą. At
skubėjęs, pasiraitojęs ran
koves, K. Rimšauskas stojo 
priėmėjai talkon. O pamotė 
sopulingu balsu vis vaitojo, 
dejavo, rėkė...

—Va, va, jau galvukę tu
rime, jau, jau! — buvo Kli
mo raminantieji žodžiai.

Kraujas tryško į visas 
puses, Klimo rankas aplie
jo iki alkūnių. O jis vis 
darbavosi, stengėsi, kiek 
pajėgdamas ir kaip išma
nydamas — taikė savo fizi
nę jėgą. Pagaliau pamotės 
dejonės, vaitojimai lėtėjo.

—Tuoj, tuoj, viskas bus 
gerai, viskas!.. — vis rami
no Klimas.

Mane ėmė verksmas, bet 
sukaupiau visas jėgas, kad 
atrodyčiau, jog miegu. Bi
jojau, kad tėvas nepatirtų, 
kad matau ir suprantu: jis 
galėjo mane žiauriai apkul
ti.

Gimdymas buvo nenor
malus, reikalingas chirur
ginės operacijos (cezario 
piūvio). Ir ją atliko fiziš
kai tvirčiausias mūsų kai-

; mo vyras Klimas, tėvo pra- 
, somas! Kūdikis, berniukas, 

buvo negyvas, negyva buvo
. ir jo motina. Visa, tai įvyko 
. per trumpą laiką, man 

tant!...
Mūsų namuose ir vėl 

menys, vėl laidotuvės.
Ir žmogaus gimimo pas

laptis nuo tada man jau ne
bebuvo jokia paslaptis...

Atsimenu, kai teta Rožė 
Prusevičienė pasiėmė ma
ne kuriam laikui pas save, 
į Mižonių kaimą, esantį pa- Amerikos Valstijas, 
lei Nemuną, į vakarus nuo 
Savilioniu. Adomas Prūse- vęs nedarbas. Tada jis įsto- 
vičius, tetos vyras, buvo 
mano krikšto tėvas. Jiedu

Gimiau 1895 metų gegu
žės 15 dieną.

Apie savo vaikystės die
nas nedaug tegaliu pasaky
ti, nes mano atmintis nie
kad nebuvo labai gera. Gal
vojant apie tolimą praeitį, 
tik viena kita prošvaistė!ė 
blykstelėja, n u šviesdama 
kokį svarbesnį momentą, 
tik vienas kitas protarpėlis 
prasiskiria ir parodo eita
jame gyvenimo kely kadai
se sutiktą stambesnę kliūtį 
ar staigesnį posūki.

Štai atsimenu, kaip vie
ną pavasarį kartu susirgo 
mano vyriausias brolis Vla
das ir motina. Vladas buvo 
aštuoniolikos metų, o moti
nai gal jau artėjo ketu
riasdešimt. Abudu sir g o 
šiltine. Brolis mirė pir
miau, bet aš nebepasaky
siu, kas darėsi per jo šer
menis. Vos Vladas buvo pa
laidotas, mirė ir motina. Aš 
gulėjau ant molinės kros
nies ir jau atsimenu, kai 
tėvas mane žadino:
—Rokuli, kelkis, motulė 

numirė. Kelkis, Rokuli! At
sisveikink!..

Šitie žodžiai niekad neiš
nyko iš mano atminties.

• Tėvas paėmė mane į glė
bį, prinešė prie gulinčios 
motjnos viduryje pirkios ii 
liepė pabučiuoti jos šaltas 
lūpas. Už stalo buvo susto
ję keli vyrai, giedoję “už- 
dūšinę” ar ką kitą, o ant 
stalo degė dvi žvakės. Bro
liai labai verkė. Atsimenu, 
kai teta Rožė Prusevičienė, 
motinos sesuo, iš tėvo paė
musi mane ant savo rankų, 
prapliupo garsiai raudoti, 
rėkti.

Bet visa tai atsimenu tik 
kaip pro miglas. Tuomet 
turėjau ketverius metus, o 
gal ir mažiau.

Atsimenu, kai tėvas par
vežė mums ir naują mot 
ną. Jis vedė merginą i 
Druskininkų kaimo. Pama
tė buvo maloni, gera man 
ir jaunesniajam broliui Po
vilui. Vyresnieji brol i a 
taip pat sakė, kad ji gera 

Praėjus kuriam laikt 
vieną naktį, atsimenu, p 
motė susirgo, mūsų pirki 
je vyko kažkas nepaprasti: 
tėvas įsakė vyresniesieųis 
broliams eiti laukan —p 
dėdes ir kitus kaimym 
Bet manęs nelietė — paliko 
gulintį ant krosnies. T ir turėjo gale kaimelio daržą, 
būt, galvojo: “Jis dar kvai- seną pirkelę, vieną karvę, 
las, nieko nesupras.”
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i
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Kažkas pataręs 
į Gardiną. Jis 

paklausęs. Kartą taip jau 
Gardino miesto 

nebežino
damas, ką toliau daryti, 
kur eiti.

Priėjęs prie jo jaunas 
berniokas ir klausius, kas 
jis, iš kur.

Ant anas papasakojęs 
jam savo vargus, prisipaži
nęs, kad jau seniai nieko 
nevalgęs. Tas- ir;sakęs jam r

Aš tarnauju pas Gardino 
gubernatorių. Jei nori val
gyti, eik su manim, suplauk 
lėkštes — gausi paėsti.

Vaikas mielai sutikęs.
Pamačiusi jį gubernato

riaus žmona. Antanas jai 
patikęs, ir nutarusi pasiim
ti jį tarnauti. Po kiek laiko 
Antanas išsikėlęs į Vilnių 
ir ten gavęs viename vieš- 
b u t y tarnybą. Uždirbęs 
tiek, kad galėjęs kas mėnuo 
ir tėvams parsiųsti po ke
lis rublius. Ten jis užsidir
bęs pinigų ir kelionei į 
Ameriką.

Kai atvykęs į Jungtines

ir sėdėjęs 
parke alkanas,

siautėjusį baisi krizė, bu-

Bet Prusevičius buvo daili-

nydjįjĘųS

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS
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Juozas Baltušis
Knyga pagadinta:

TĖVŲ IR E ROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turiningą kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūcjina lietuvių gyvenimą 

 

Amerikoje.

.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 
Amerikoje. Jis plačiĮai susipažino su lietuviais ir 

aplankė

Taigi savo knygoje “Te 
ir labai gražiai aprašo 

gautus
Kietais apdarais ir j

paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 
mokslinių įstaigų.

daugelio namus.
vų ir Brolių Takais*’ jis įdomiai 
įpie ją gyvenimą ir pokalbiuose 
iš jų įspūdžius.
ra išspausdinta daug įdomių

Knyga iš 325
KNYGA — “TeVIų IR BROLIŲ TAKAIS” 

gaunama 
“LAISVŠS” KNYGYNE

102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
•. ' ■ >

puslapių, kaina $2.00

dzūkiškai, taip, kaip buvo 
išmokęs Savilionyse.

Tėvas vedė dar kartą —- 
našlę iš Klepočių kaimo. Su 
tomis vedybomis prasidėjo 
ir mūsų naujas gyvenimas. 
Antroji pamotė buvo tam
si, visiškai analfabete, pik
ta ir žiauri. Tokia ji buvo 
ne tik povaikiams, o ir tik
riems savo vaikams. Kai 
supykdavo, vaikui lup t i 
rykštės nerinkdavo, kas 
pakliūdavo į rankas, tuo ir 
duodavo, tėkšda v o, ma
žiausiai kreipdama dėmesio 
į tai, kokios bus pasekmės. 
Ji skaudžiai mušė mus 
tėvas — ją.

Kai paaugau ir pirmą 
kartą nebesidaviau muša
mas, o kirtau jai kaplio ko
tu atgal, jaučiausi atlikęs 
didvyrio žygį. Tai buvo ru
denį, kasant bulves. Po to 
pamotė manęs jau niekad 
nebelietė, bijojo. Bet ir aš 
greitai palikau namus, pra
dėjau gyventi naują gyve
nimą, kaip savarankiškas 
žmogus.

Apie savo tėvų tėvus aš 
beveik nieko nežinau. Duo
menys labai šykštūs. Iš 
kur, pavyzdžiui, Saviliony
se atsirado Mizaros?—Ne
žinau. Bet žinau, kad Mi- 
zarų anuo metu gyventa ir 
Kauno gubernijoje, ir Su
valkų. Žinau, jog arčiau 
Suvalkų, Dzūkijoje, 
Mizarų kaimas.

Nežinau, kuriais metais 
gimė mano tėvas, bet ži
nau, kad jis mirė pirmojo 
pasaulinio karo pradžioje. 
Jaunas būda m as keletą 
metų tarnavo pas tūlą ūki
ninką Celinčevičių pieme- 

' niu, vėliau pusberniu. Bet 
nežinau, kur tie Celincevi- 
čiai gyveno. Šeimininkai 
buvę sulenkėję, bet protin
gi, skaitę , .lenkiškus laik
raščius i i4ir knygas. Tėvas 
ten gerai išmoko lenkiškai 
kalbėti ir užsikrėtė . noru 
skaityti. Ir "sąlygas tam tu
rėjo. Apie kai kurias jau
nystėje, pas Celincevičius 
perskaitytas knygas jis ir 
mums pasakodavo. Celince- 
vičiai greičiausiai iš tikro 
ir buvo geri šeimininkai, 
nes tėvas, kada tik prisi
mindavo ju o s, visuomet 
pridėdavo: “Kad jiems die
vas duotų dangaus kara
lystę.”

(Bus daugiau)

raidė-

jęs į Jungtinių Amerikos 
Valstijų kariuom e n ę ir 
tuojau buvęs pasiųstas į 
Filipinų salas, kurias Ame
rika buvo ką tik paveržusi 
iš Ispanijos. Iš ten Anta
nas rašė ilgus, įdomius 
laiškus rusiškomis
mis, apibūdindamas tų sa
lų klimatą, žmonių gyveni
mą, jų charakterį. Atsime
nu, du laiškus Merkinės 
vargonininkas garsiai skai
tė prie šventoriai 
sant didelei žmon
Kaip aš tuomet didžiavau- 
si!..

Prisigyvenęs ik 
rininkio laipsnio 
navęs Jungtinių 
Valstijų kariuomenėje apie 
trisdešimt metų,

; pasitraukė į pensiją, vedė 
amerikietę ir gyveno Leik- 
lendo mies t e, 
Ten jis ir mirė.

Antanas buvo 
pažangių minčių, 
menė jo nesugadino. Iš vi
so Antaną Amerikoje bu
vau sutikęs keturis kartus. 
Jis gyrė mane uz tai, kad 
pasirinkau kelią, kuriuo 
ėjau ir tebeeinu. Per ilgus 
metus, gyvendamas atsi
skyręs nuo lietuvių, jis bu
vo beveik pamiršęs ir lie
tuviškai kalbėti

& dar šnekėjo, b

is, klau- 
ių grupei.

i puska- 
ir ištar- 

Amerikos

Antanas

Floridoje

yra

Patruliuodamas apylinkę

Chester, Pa.
Delaware tiltų gaspado- 

riai nutarė pakelti fėrą už 
pervažiavimą per Philadel- 
phijos du tiltus — Franklin 
ir Walt Whitman iki 50 
centų už mašiną, kad sukė
lus reikalingą pinigų sumą 
už tiltų pataisymą.

Kadangi gyventojų skai
čius auga ir trafikas didė
ja, kaip apskaičiuoja tiltų 
šeimininkai, už kokių pen
keto metų jau bus toje apy
linkėje daugiau kaip mili
jonas automobilių.

Todėl numatoma, kad 
miestuose ir keliuose vis 
daugiau susikimšimo. Su
prantama, reikia daugiau 
tiltų statyti ir kelius pla
tinti. Be to, išdirbystės ręj- 
kalauja pagerinimų grei
tesniam susisiekimui.

Taigi, gal gausime naują 
tiltą Chesteryje už kokių 
keturių metų. O gal kai ku
riems jau nebeteks naujo 
tilto sulaukti.

A. Lipčius

1 • • • -t . * • V -| X 1 XlkzJLXkzX V* I XX Vi 11policininkas pamate is dry „Lai tai į d , !abai 
o t ... c!eanln?. taigos bėgomis na§^ savita ,operatoriaus 

- Portugalijos išeinančius du vyrus su gle- inte^etacija suteikė jiems 
inlzmoVYlo /Airio kinin nn kn imnlrni iiiah * .

Patriotės gyvybei pavojus
Paryžius. • 

galėjime kankinama Aida 
Paulo, kuriai policija ne- 
eidžia užmigti. Ji suimta 
iepos mėn. už politinę veik- 
ą. Jos gyvybei gręsia pa
vojus.

biais rūbų, o paskui juos 
išbėgo moteris šaukdama, 
kad ji apiplėšta. Policinin
kas vieną bėglį suėmė, kitas 
ištrūko. Pas suimtąjį rado 
revolverį.

visuomet 
kariuo-

— truputį 
et grynai

(Skiriu p. Stefai Krywickai, Maspeth, N. Y.)

Aš nežinau ar rasi laimės kelią, 
Ką pasakys gražioji ateitis, 
Tiktai žinau, kad skauda tau širdelę, 
Bet nesakai, tai tavo paslaptis.

Ten darbo daug,, rūpesčių ik’ valiai, 
Ir vasara prabėgo nerami, 
Tavo skausmai ir sergantis tėveliai,

• Ir giminių vargai nesvetimi.
Nors per skausmus, laukimas viltį žada, 
Nors ilgesyj ir ašara nukris, 
Gyvenimas vėl kelsis iš po ledo, 
Su gėlėmis sugrįž pavasaris.

1 Ir tu sesut, vienatvėje kentėjus 
Pakilsi vėl su rytmečio malda; 
Į langą šviesi saulutė patekėjus, 
Ir pasakys: liūdėti jau gana!

Nors daug žvaigždžių kaip ašarų nukrito, 
Bet neliūdėk, dar vieną surasi;
Tik pažiūrėk danguje anksti ryto, 
Dar liko tau maloni ir šviesi!

Vikt. Tatarėlis

nepakartojamus ir labai 
skirtingus atspalvius. Pir
masis šių filmų, už kurio 
vaizdinę išraišką operato
rius šiemet apdov an o t a s 
valstybine premija, — tai 
epinio pobūdžio, sustambin
tas, apibendrintas pasakoji
mas, kur viskas tarsi iškal
ta masyviuose akmens lui
tuose. Filme “Laiptai” ;; 
“dangų”-kitos realijos sod
rina atmosferą. Čia heroji- 
ką, pakilumą ir apibendri
nimą pakeičia kitas tragiš
kas podirvis — gabalėlis

1968 m., Lietuva

Vienbalsiai pasmerkė 
Piety Afriką

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryba vienbalsiai pa
smerkė Pietų Afrikos res
publikos vyriausybę už pa
laikomą žiaurų terorą prieš 
afrikiečius.

Taryba reikalauja, kad 
35 teisiamieji afrikiečiai bū
tų paleisti ir teismas prieš 
juos turėtų būti nutrauk
tas.

Pretoria mieste teisiamie
ji laukia nuosp r e n d ž i o. 
Jiems gręsia mirties baus
mė.

New Yorkan atkviesti 
specialūs FBI agentai ieš
koti miestiniuose departa
mentuose suktybių.

Gubernatoriaus Rockefel- 
lerio paskirta komisija jau 
svarstė siūlomas pataisas 
divorsams įstatymo.

Mirus

Anufrui Katinui
Sausio 17, 1968 m.

Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Pau
linai, sūnui William, marčiai ir anūkės šeimai, 
taipgi likusiems giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

A. Švėgžda
A. černauskas
A. Skirka
A. A. Mureikai

A. Morozas
J. Skirka
H. Baranauskienė
J. L. Mockaičiai

Bridgeport, Conn.
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Iš gintarines pakrantes
1. Klaipėdiečiai 

per respublikos televiziją
Sausio 28-o.ji — Klaipėdos 

išvadavimo nuo fašistiniu 
okupantų diena. Tapo tra
dicija, kad tą dieną klai
pėdiečiai meno saviveikli
ninkai koncertuoja per res
publikos televiziją.

Ir šįmet tradicija tęsia
mą.

Atrinkti geriausių savi
veiklos kolektyvų į Klaipė
dą atvyko televizijos dar
buotojų grupė. Per tris die ■ 
nas jie peržiūrėjo dvidešimt 
kolektyvų koncertų. Štai 
tie meniškai brandžiausieji, 
kuriuos televizijos vyr. re
žisierius Anupras Landū
nas išvardijo, kaip vyksian- 
ius į Vilnių: liaudies operos 
choras (dirg. K. Kšanas), 
vaikų muzikos mokyklo 3 
kamerinis orkestras (vadov. 
J. Klimas), parko liaudies 
instrumentų ansamblis (va- 
dov. J. Miltakienė), jūrų 
prekybos uosto kultūros rū
mų estradinis orkestrą 
(vadov. A. Paltinas), medi
kų vyrų ir moterų ansamb
liai (vadov. J. Jonušas), 
celiuliozės - popieriaus kon - 
binato vyrų oktetas (va
dov. T. Rudgalvienė), mies
to kultūros rūmų liaudie 
šokių ansamblis (vadov. V. 
Usovas).

Koncertas truks apie 2 
vai. Jį matys visos respub
likos teležiūrova.i Koncėi - 
tinius numerius lydės nufil
muoti Klaipėdos vaizdai.

2. Minimas 
rašytojos jubiliejus

Viešosios bibliotekos salė
je klaipėdiečiai paminėjo 
liaudies rašytojos Ievos S - 

-ononaityįtės 71-mąsias meti
nes. *

S

S

Mokytojas V. Nausėdas 
perskaitė pranešimą apie ė. 
Simonaitytės kūrybos reikš 
mę klaipėdiškių lietuvi į 
patriotizmo ugdymui. Ak
torė J. Leonavičiūtė skaitė 
prozą ir poeziją. Koncer
te dalyvavo smuikininkes 
R. žaldokas, kanklininkė J. 
Miltakienė, birbynini n k a 
A. Butkus.

Klaipėdiečių atstovai a] 
lankė rašytoją Vilniuje ir 
pasveikino ją.

3. “Gintaro lašai”
Klaipėdiečiai literatai šį

met išleido miesto laikraš
čio intarpą, pavadintą “Gi i-

S

'LAISVES' VAJUS Shenandoah apylinkėi Help Wanted Female Help Wanted Male

taro lašai.” Pirmame in
tarpo numeryje poeziją at
stovauja A. Navickas, J. 
Kantautas i r A. Surblys, 
prozą — V. Girėnas ir šių 
eilučių autorius. Iliustraci
ją piešė E. Jonušas.

Tokius literatūrinius in
tarpus literatai leis regu
liariai. Metų pabaigoje nu
matoma išleisti almanachą 
tuo pačiu pavadinimu.

Algirdas Pateckas

Ten mokosi ir mūšy 
lietuviai

Maskvoje pastatyti nau-/ 
ji modernūs baleto rūmai—. 
garsaus visame pasaulyje 
Didžiojo teatro choreogra
fijos mokykla.

Griežtos fasado linijos. 
Betonas, stiklas, aliuminis. 
Erdvus vestibiulis, rūbinės.

“Baleto karalystė” prasi
deda nuo antro aukšto — 
20 erdvių, šviesių klasių. 
Veidrodinės sienos, šildo
mos grindys, kondicionuo
tas oras. Busimieji bale
to artistai turi taip pat sa
vo internatų, biblio teką, 
sporto aikšteles, mokomąjį 
teatrą, pagalbinius skyrius.

Šioje vienintelėje tokio 
pobūdžio mokykloje moko
si merginos ir vaikinai iš 
visos Tarybų Sąjungos, o 
taip pat ir iš užsienio. Su 
baleto meno paslaptimis čia 
susipažįsta ir lietuviai. Šiuo 
metu mokykloje mokosi I. 
Slavinskaitė, Z. Domeika ir 
D. Kuršys.

Didžiausias gyvenimo 
džiaugsmas

Būdamas 79 metų, pran
cūzų chemikas Z. B. A. Diu
ma (1800-1884) kalbėjo an
glų chemikui H. E. Roskui 
(1833-1915): “Pragyvenau 
amžių, žinomi man karalių 
dvarai, buvau ministru. Ta
čiau jeigu galėčiau pradėti 
gyvenimą iš naujo, norė
čiau visam laikui užsidary
ti laboratorijoje, kur di
džiausias mano gyvenimo 
džiaugsmas buvo originalus 
mokslinis darbas bei pa
skaitos žinių ištroškusiems 
studentams.”

(Atkelta iš 1-mo psi.) 
atnaujinimais J. Gasiūnas, o su dviem naujom prenu
meratom L. Kavaliauskaitė.

Connecticut valstijai pasidarbavo su atnaujinimais— 
Amelia Juškevičienė, Stamford; M. Svinkūnienė, Wa
terbury, ir L. Žemaitienė, Hartford. Moterys gražiai 
darbuojasi vajuje. Šiemet L. Žemaitienė mažai galėjo 
pasidarbuoti vajuje, nes jos vyras nesveikuoja. Jis daug 
jai pagelbėdavo vairuodamas automašiną, veždamas ją 
pas skaitytojus. Linkime jani sustiprėti.

V. Vilkauskas, St. Petersburgo LLD 45 kuopos va- 
jininkas, kiekvieną sykį prisiunčia naujų prenumeratų. 
Šį sykį dvi naujas ir atnąųjinimų.

K. Paciūnas (Elizabeth) ir Felicia Shimkienė (Ar
lington) pasidarbavo su atnaujinimais New Jersey vals-

J. K. Mažukna (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa., pri
siuntė atnaujinimų.
/ Atnaujinimų gauta ir nuo J. Stanienės, Baltimore, 
Md:, ir L. Tilwick, Easton, Pa.

Naują prenumeratą prisiuntė E. Kralikauskienė, 
Lawrence, Mass.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI;
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $95. 

Aukojo:
LLD 28 kp. nuo parengimo
K. Karinauskas ..................
K. Danisevičius ....................
J. Svinkūnas ........................
M. Ulozienė ..........................
J. Vaičiulionis ......................
J. Vaitonis ............................
K. J. Yenkelun ....................

$62.00 
... 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
... 5.00 
.. 3.00 
.. 2.00

L. Žemaitiene, Hartford, Conn., prisiuntė $52. Au
kojo:

A. Raymond .................................
Po $1: P. Norvydas ir M. Nixon.

Amelia Žemaitienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė 
$24. Aukojo:
. I. Vežis .......

H. Vežienė .
V. Žemaitis .
A. Žemaitienė
J. N. Stroliai
Po $1: S. Berger, K. S. Stanulis (Johnson City).

$50.00

$5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00

Felicia Shimkienė, Arlington-Kearny, N. J., prisiun
tė $24. Aukojo:

Felicia Shimkienė (prisiminimui mirusios
motinos Domicėlės Balčiūnienės) ........... $10.00

Mary Witkus .......................................... ......... 10.00
Po $1: P. Raymond, F. Bunkus, A. Kushlis, A. Ka- 

ziukaitis.

x “Laisve* turi daug įvai
rių pasiskaitymui knygų. 
Įsigykite.

KAZYS
Mirė vasario 5 d., 1964 m.

Nuo kitų gauta sekamai:
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ... $11.00
J. D. Mankofskai, Crown Point, N. Y..........
J. C. L., So. Boston, Mass...................................
V. K. Lopatta, St. Petersburg, Fla................... .
S. Petravičia, Pasadena, Calif...........................
J. Yanush, Woodstown, N. J.............................
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa. .. ..............
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y........................
A. Shurkus, Nashua, N. H................................
F. N. Pakalniškiai, Chicago, Ill........... . ..........
Po $1: A. Pakalniškienė, Clearwater, Fla.; B. 

kauskas, St. Petersburg, Fla.; Mary Vilkauskas, Pinellas 
Park, Fla.; F. Budronis, Bayside, N. Y.; Lucy Shaltman, 
Hartford, Conn.; Elizabeth1 Aunce, Stamford, Conn.; 
M. Stakeliūnienė, Dracut, Mass.; E. Galgauskiene, Den
ver, Colo.; Mrs. A. Chaponis, Livermore, Calif.; Fr. 
Pavalkis, N. Caldwell, N. J.; K. Bakshas, Camden, N. J.

Į fondą šį sykį gauta $226.05. Anksčiau gauta 
$10,188.15. Viso gauta $10,454.20.

Oficialiai vajus užsibaigs su vasario 15 d. Tad va
lininkų prašome po tos datos nesiųsti vajaus reikalų. 
Po to datos punktai nebus priskaitomi.

Ačiū viršminėtiems rėmėjams už jų dovanas ir va
lininkams už pasidarbavimą. Kitas svarbus įvykis sto
vi prieš mus, tai “Laisvės” Benrovės dalininkų suvažia
vimas. Būtų gražu, jei suplauktų didelis skaičius pa
sveikinimų su finansine parama. Laikraščiui visuomet 
reikalinga parama.

10.00
10.00
9.05
6.00
6.00
5.00
4.00
3.00
5.00 
Jan-

“Laisves” Administracija

LOPATTA

Mirtis yra skauč us žmonių gyvenime įvykis, 
bet ji yra neišvengiama. Išskyrus iš šeimos vie
ną artimą narį, suteikė didelį liūdesį likusiai šei
mai ir draugams. Ja|u keturi metai prabėgo, kai 
mirė mano mylimas 
deliame liūdesyje. Lai būna tau mielasis ramu 
ilsėtis Liaudin kapin sse, Baltimore,, Md. Su liū
desiu širdyje—

vyras, palikdamas mana di-

Veronika Lopatta, žmona 
St. Petersburg, Fla.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

/ /

LLD 10 kuopos susirinkimas 
įvyks 10 d. vasario (Feb.), sa
lėje—1154 N. 4th St. 2 v. po
piet.

Kviečiami visi nariai, nes bus 
duodamos naujos knygos, ku
rias ką tik gavo mūsų kuopos 
finansų sekretorius. Tikimasi, 
kad ir ši knyga bus labai įdo
mi, parašyta A. Bimbos įspū
džiai, beveik pusmetį 
lankymosi T. Lietuvoje 
tose Tarybinėse šalyse.

sirno aptarti ir kitų svarbių 
reikalų. —Valdyba

(9-10)

laiko 
ir ki- 
Turė-

Netekome pavy z d i n g o 
draugo Jurgio Pauliukonio. 
Jis mirė sausio 18, palaido
jome sausio 22, be jokių 
bažnytinių apeigų.

Velionis buvo “Laisvės'’ 
skaitytojas per daugelį me
tų, rėmėjas darbininkiškų 
draugų ir draugijų. Turė
jo darb. susiv. bendrovės 
šėrą. Buvo Wm. Penn uni
jos sekretorius per 36 me
tus ir, su pagalba kitų pro
gresyvių draugų, suorgani
zavo unijos lokalą. Tai bu
vo pirmutinis JJMWA loka- 
las Shenandorio apylinkėje. 
Jis suorganizavo SLA 
kuopą ir buvo jos sekreto
riumi per 40 metų.

Pauliukonis taipgi buvo 
narys LDS 34 kuopos ir na
rys Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 17 
kuopos Shenandoryje. My
lėjo skaityti darbininkišką 
spaudą ir Literatūros Drau
gijos išleistas knygas.

Paėjo iš Suvalkijos. Ame
rikoje išgyveno 65 metus. 
Su pirma žmona susilaukė 
trijų dukrelių. Jo žmona 
mirė jauna, paliko jį var
ge su mažomis dukrelėmis. 
Jis tada iš Illinois valstijos 
atvyko į kietosios anglies 
sritį, į kasyklas. Susirado 
draugę, kuri sutiko padėti 
užauginti našlaites, jis ap
sivedė su drauge Ross. Jie
du susilaukė dar vienos 
dukrelės ir 7 sūnų, viso už
augino 7 sūnus ir 4 dukre
les. Kai Shenandoryje 1923 
metais susiorganizavo Ly
ros choras, Pauli u k o n i ų 
duktė Dora buvo pirmuti
nė ateiti į chorą ir dainuoti.

Mes, “Laisvės” skaityto
jai ir LDS nariai, reiškia
me užuojautą draugei Pau- 
liukonienei ir visai jų šei
mynai.

Pauliukonis mirė Mt. Lo
cust ligoninėje, kurioje jis 
be pertraukos išbuvo 12 sa
vaičių.

Man teko su Pauliukoniu 
dirbti daug metų kasyklo
se viename darbe. Nežiū
rint sunkaus darbo, jis iš
gyveno gražų amžių, mirė 
sulaukęs 86 metų ir 8 mė
nesių. J. P.

COMPTOMETER OPERATOR
Full time, 5 day week with fast 

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

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

OS 2-5711

from

(6-12)

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 ippt. call GR 7-3517 
or GR 7-068(1 APPLIANCE BUY
ERS CREDIT CORP., Phila., Pa. 
An Equal Opportunity Employer.

(7-13)

SLIP COVER 
SEAMSTRESS

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

Cameron St., Hbg.
717-234-3922 (9-10)

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)

CLERICAL-CREDIT. If you are 
not paid well, if you do not have full 
Co. paid benefits, if your present 
responsibilities are unchallenging 
and you are capable of performing 
required office duties and enjoy di
versification — WE HAVE A BET
TER IDEA. Call Mr, Maslanka, 609- 
428-3224, FORD MOTOR CREDIT 
CO., 520 Haddon Ave., Haddonfield. 
An equal opportunity employer.

(8-11)

FASHION CONSCIOUS. Earn 
excellent income, part or full time, 
wearing and showing glamorous hair 
care items and accessories. Flexible 
working hours, convenient for house
wife with children. No investment, 
collecting or delivering. Opportunity 
for advancement. For interview ap
pointment phone MI 9-4252.* GL 9- 
3964, MA 3-4100. (9-13)

BUSINESS OPPORTUNITY

WHY GET RICH SLOW?-

BUY A GOING SERVICE

STATION

FINANCING AND OTHER
ASSISTANCE AVAILABLE

CALL 215-LO 7-9386
FOR INFORMATION ON—
HOW TO OWN A SERVICE

STATION”
(8-9)

CABINET MAKERS (5) 
Bench Assemblers on small 

furniture parts.
Some experience necessary. Apply—, 

MORRIS GREENSPAN
Northeast Corner A & Clearfield Sts.

(9-13)

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)

General Help
100 MEN WANTED NOW. The 

2nd largest business of its -type ih 
U. S. Now expanding to bedome No. 
1. Salary plus bonus. $63-120 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. į 
Permanent prestige Insurance plus 
benefits.

Call MR. BOSWELL 
RA 5-9400 or 

RA 5-7551
(7-13)

500,000 JOBS 
For trained 

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

Computer Programming Data 
Pęocessing.

,Call.or write for free sample apti
tude test and booklet 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)

Amherst, Mass. — Mrs 
Allison Koufhold, mokytoja 
Massachusetts universitete, 
atsisakė pasirašyti po loja
lumo priesaika ir užvedė 
bylą prieš universiteto vir
šininkus. Ji sako, kad 
“priesaika yra nelegali ir 
konstituciniai abejotina.”

Cummins Prison Farm, 
Ark.—Čia rasti trys skele
tai, užkasti žemėje. Jie bu
vo sudėti į medines dėžutes. 
Per paskutinius 60 metų iš 
šios famos dingo eilės ka
linių, kuriem buvo klasifikuo-l

TOOL & DIE MAK£R. 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 METAL 
PRODS. CO., 5th & Tilghman Sts., 
Chester, Pa., 19016. After 7 PM call 
KI 3-4835, LO 6-7091 or EL 6-2461.

(7-13)
ti kaip “pabėgėliai.” Nu
matoma, kad ten yra pa
laidotų apie 2,000 kalinių.

Atrodo, kad vyks inves- 
tigacijos ir kai kam bus 
“nejauku.”

EDGEWATER, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Male & Female

1st TRENTON
NATIONAL

BANK
Needs

EXPERIENCED 
KEYPUNCH 
OPERATORS

ROCHESTER, N. Y.
Vasario 4-tą dieną, sekma

dienį, Gedimino draugystes 
įvyks metinis susirinkimas.. 
Kadangi sausio mėnesį oras 
buvo labai blogas, tai mitin
gas neįvyko. Taigi visi nariai 
prašomi dalyvaut šiame susi
rinkime. pradžia 2:80 v. vak. 
Vieta — 575 Joseph Ave., Ge-< 
dimino salėje. —Valdyba

(8-9)

R 
Jį

&

— Apply iri Person — 

PERSONNEL DEPT.

X West State St.
Trenton, N. J.

An Equal 
Opportunity 
Employer

(7-9)

Velionis Sylvestras Ruzgis su žmona

Prisimenu vienerių metų mano mylimo vyro 
Sylvestro mirtį. Mirė gruodžio 23 d., 1966 m.

Pasiilgstame jo visi —jis buvo geras vyras, ir 
tėtis ir tėvukas.

Frances Ruzgiene, žmona
ir sūnus, ir anūkė,

KITCHEN HELP
Dishwashers, men or women. 

' Cold meat man 
Exp necessary

Kit. Steward. Warwick Hotel, 
Trudie Muller. PE 5-3800- 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. Dąy 
or evening hrs. Apply in person. 
Manager, Steer Inn, 462 Easton Rd., 
Glcnside. (7-13)
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Skaudūs, bet teisingi buvo 
jos žodžiai

Neatsimenu, kur skai- kad tokios ponios, kaip čia 
i__j ‘i sukviestos pasivaišinimui,

turėtų pasiaukoti ir pasklis
ti po getus - laužynus, kad 
išaiškintų jaunuoliams prie
augliui mūsų šalies įstaty
mus, kas juos, ir nuramintų.

Toks tuščiagalviškas pla
nas sukėlė Eartha Kitt pa
sipiktinimą. Ji ir prabilo, 
kad prezidento žmona ne- 
vaikštinėjo po getus-lūšny- 
nus kaip kryžeivė (crusa
der), kaip tūlos čia vieš
nios kad daro. Eartha Kitt 
sušuko: “Aš gyvenu tuose 
sutrynuose!” Todėl ji ir 
žinanti prieauglio neramu
mo priežastį.

Kai išgirsti tokius tuščia- 
galviškus planus, prisieina 
patikėti tai dažniausiai pri
menamai pasakai apie tą 
Prancūzijos karalienę, kuri 
sakiusi, kad jei biedni žmo
nės neturi duonos, lai val
go pyragą.

Atsirado tokių, kurie pa
smerkė Eartha Kitt, kad ji 
būk parodžiusi mūsų šalies 
numerio pirmo moteriai ne
pagarbą. Bet seniausia tai
syklė yra pasaulyje ta, kad 
jei nori, kad kas tave gerb
tų, tai ir pats turi gerbti, 
kitus. Niekas nenuginčyk 
to fakto, kad pusė AmerL 
kos žmonių, šimtas milijo
nų, priešingi karui Vietna
me ir reikalauja taikos. O 
mūsų valdonai Washingto- 
ne tik pučia šiltą ir šaltą, 
bet nerodo jokios pastan
gos baigti karą.

Kaip ta “Long Island 
Press” viena skaitytoja ra
šė: “Ir prašome, ir reika
laujame, ir įrodome, kad 
Vietname karas mums ne
naudingas, kad reikia jį su
stabdyti. Bet mūsų Prezi
dentas negirdi mūsų, ir tiek. 
Oh, well, what’s the use.”

Reiškia, kada valdovai ne
gerbia net pusės savo šalies 
žmonių, tai kaip kas gali 
tikėtis, kad visi piliečiai 
gerbtų tokius valdovus?

A. Gilman

čiau, kad žodžiai aštresni 
ir skaudesni, negu smūgiai. 
Nuo smūgių kartais gali 
apsiginti, ir jie laikini, bet 
nuo aštrių žodžių—ne. Jie 
seka ir seka tave, jie ker
ta ir kerta tau be atleidimo 
ir pasigailėjimo...

Dabar visas pasaulis mat ) 
ir kartoja tą, ką padarė pa
prasčiausi Eartha Kitt žo
džiai mūsų prezidento John- 
sono žmonai sausio 28 die
ną. Ponia Johnsonienė vei-

s

a 
e 
s

ke, ir gal ilgai ilgai verks 
nuo Eartha Kitt žodžiu. 
Jos žodžiai kerta poniai 
Johnsonienei į jautriausi | 
vietą, į pačią širdį. Earth a 
Kitt sako poniai Johnsonk- 
nei:

“Tu siunti mūsų šalie 
geriausius (sūnus) būti si
šaudytais ir sužalotais. Jię 
sukyla gatvėse. Jie vartoj 
narkotikus apsigynimui. Ji 
nenori eiti į mokyklą, ne 
jie žino, kad jie bus atplėš
ti nuo savo motinų ir pa
siųsti į Vietnamą numirtij”

Ponia Hughes, žmona New 
Jersey gubern a t o r i a u s 
šoko ponią Johnsonienę ap
ginti, šaukdama, jog ji už- 

>giria karą Vietname. Ji ti - 
rinti aštuonis sūnus, kurie 
visi, jie ir jų draugai, e 
šią kariauti Vietname.

Bet tokie ponios Hughe 
žodžiai nebuvo joks ginkis 
prieš Eartha Kitt žodžiu: 
kurie pliekė Johnsonienę.

* Taip, sakys kiti, tavo sū
nūs ir jų draugai “eis,” kai 
eina kiti jaunuoliai į Vie 
namo karą, išskyrus tuo 
kurie pasirenka kalėjim 
arba net saųžudystę, bėt t 
todėl, kad jie ir jų draug 
nori ten eiti, 
nai siųs ten.

Šiandien nedaug tėra t: 
kių kietaširdžių motin 
Amerikoje, kaip Mr; 
Hughes. Dauguma ’ motir ių 
nenori, kad jų sūnūs žūų 
Vietname. Jos net tą pat 
dieną vaikščiojo pačiame 
Washingtone prieš Vietna
mo karą, kai ponia Joh 
sonienė susikvietė pusšin 
įžymių Amerkios motei 
įskaitant ir muzikos ir sc 
nos menininkę EarthąKirt, 
pakalbėti apie gerus planus, 
kuriais būtų galima suval
dyti prieauglį, kurie ke ia 
protestus, net ir riaušes, 
pareikšdami nepasitenkini
mą politine ir ekonomine 
tvarka.

Visi sutiksime su ponios 
Johnsonienės gerais norais 
pataisyti prieauglio gyveni
mą taip, kad jie neturėtų 
pasiteisinimo išeiti iš tvar
kos. Tik bėda tame, kad 
jos planai tuščiagalvišjki, 
kaip ir daugelio turčių, 
rie nuduoda žiną, kokie pla
nai geriausi dėl visų betur
čių, ne tik dėl prieauglio, 
kas nuramintų visus, su
stabdytų riaušes ir krimi- 
nalystes mūsų miestų gat
vėse, 1

Aną dieną mačiau “N. Y. 
Timese” 
vežimą su kanuolėmis 

' visų pusių. Tokius šarvuo
tus vežimus tūli gudruo^ * 
turčiai rekomenduoja pa 
naudoti prieš prieauglio 
sišokimą gatvėse. Bet į)o 
nia Johnsonienė nenori 
kių žiaurumų prieš misų 
prieauglį. Ji norinti, kad 
šalitakiai mūsų miestupse 
būtų apsodinti gėlėmis, 
bulvarai apauginti dideliais 
medžiais. Taipgi ji norir ti,

s
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Atmetė Hoffos trečią 
apeliaciją

Aukščiausiasis 
atmetė James R. 
prezidento Tymsterių Uni
jos, trečią apeliaciją pra
šant teismą peržvelgti jo 
nuteisimą už bandymą 
džiurę papirkti.

Hoffa nuteistas 
metams. Jis uždar 
deraliniame kalėjime Lew
isburg, P,a.

teismas
Hoffos,

8-iems 
ytas fe-

Blaiberg vyks namo
Capetown, So. Africa — 

Vienintelis širdies persodi
nimo pacientas, kuris išsi
laikė iki šiol gyvas, 
si apleisti ligoninę 
6 ar 7.

Dr. Blaiberg po 
jos- jau baigė ketu 
vaites su nauja ši]
atrodo gerame stovyje.

ruošia- 
vasario

operaci
nes sa- 
•dimi ir

žmonės-barometrai
Ištirta, jog apie 7% JAV 

negrų turi savybę atspėti 
lietų arba giedrą kelias die
nas prieš oro permainą. Ta
čiau dažniausiai to -tie žmo
nės sutinkami Vakarų Af
rikoje—Ganoje, Toge ir Da- 
homėjoje. Jiems negalima 
priskirti jokių klimatologi
nių sugebėjimų. Savybę nu
matyti orus suteikia pavel
dima liga: raudonųjų kū-

jų krau- 
irpę, ne-

nelių hemoglobino 
jyje yra mažiau išti 
gu kitų žmonių. Prieš lietų 
vandens garų ore pagausė
ja apie 30%, o atmosferos 
slėgimas sumažėja, 
-barometrų hemog 
tokius pasikeitimus 
ja taip, jog

MIESTE PASIDAIRIUS
200 konferencijoje už taiką subve ir užėjo į krautuvę 

nusipirkti maisto. Tai bu
vo apie 12:30 vai. nakties.

Kaimynai pasakoja, kad 
girdėję moterį šaukiant ke
lis kartus, bet nieko neda
rė, nes, sako, jie dažnai gir
di visokių šauksmų.

E. Luizer, apartmentinio 
namo prižiūrėtojas, rado la
voną 7 vai. ryto.

Sausio 28 d. įvykusioje 
konferencijoje New Yorke 
buvo susirinkę iš New Yor
ko ir New Jersey apie 200 
darbo unijų vadovų. Jie ap
tarė taikos klausimą.

Konferencijoje nustaty
tos gairės tolesnei kovai 
prieš karą. Užgyrė Chica
go] e įvykusią Darbo vado
vybės asamblėją. Išplatin
ta apie 150,000 laikraštuko 
“Labor Voice for Peace.”

Nusitarta New
sušaukti pasitarimui susi
rinkimą, kuriame, tikimasi, 
dalyvaus apie 1,000 darbo 
unijų vadovų.

o r k e

TSRS erdvės bazės bus 
rodomos televizijoje
National Broadcasting 

Company pranešė, kad kovo 
1 d., 10 vai. vakare, bus 
rodoma vienos valandos do
kumentinė programa “So
vietai erdvėje.”

Žmonių 
obinas į 
reaguo- 

deformuoja 
kraujo raudonuosius kūne
lius, kurie paskui sunkiau 
cirkuliuoja, kraujagyslėmis. 
Pablogėjusi savijauta pade
da numatyti artėjiantį lietų.

Dubin—taikos kandidatas
Nauja partija, pasivadi

nusi “New Leadership Par
ty,” surinko apie 12,000' pi
liečių parašų, kad pastatyti 
kandidatą Melvin Dubin 13- 
ame kongresiniame distrik- 
te.

Melvin Dubin yra taikos 
kandidatas. Tame distrikte 
rinkimai įvyks vasario 20 d.

Taksių fėrai pakilo
Su praėjusiu pirmadieniu 

taksių fėrai pakelti, pasi
rašius merui Lindsay bilių. 
Vidutiniškai kainos pakilo 
apie 25c už kelionę. Kur 
pirmiau mokėjome 60c, tai 
dabar jau reikės mokėti 
75c; kur mokėjome $1, da
bar bus $1.25, ir t. t.

Platinamas Expressway
Lindsay pranešė planą 

platinimui Long Island Ex
pressway Queense, kuris 
kainuos $25 milijonus.

Bus pridėta keturios eilės 
prie dabartinių šešių eilių. 
Sakoma, kad tai padidins 
trafiko eigą 70%.

Šis kelias buvo padarytas 
80,000 automobilių, trokų 
ir busų eigai į dieną. Da
bar, po 14 metų, kelias tu
ri 165,000 vežimų į dieną.

Wm. Weinstone bus 
pagerbtas vasario 4
Sekmadienį, vasario 4 d., 

New Yorko pažangieji mi
nės Wm. Weinstono 70 me- 
amžiaus ir 50 metų veiklos 

žmonių naudai sukaktį.
Ilgų metų kovose jis už

sitarnavo pagarbos kaip 
organizatorius ir mokytojas 
darbo žmonių, žurnalistas, 
marksistas.

Jis gauna sveikinimų ne 
tik iš plačios Amerikos, bet 
ir iš plataus pasaulio dar
bo žmonių kovotojų, žur
nalistų, rašytojų.

Weinstone bus pagerbtas 
iškilmingoje sueigoje, kuri 
įvyks Hotel Diplomat, Palm 
Room, 108 W. 43rd Street, 
New Yorke.

Pradžia 2 vai. popiet. Prie 
durų kontri b u c i j a $1.50, 
studentams 75 c.

Rengėjai kviečia visus iy 
visas dalyvauti. *

Lenktyniuojant 
ant kelio

Brooklyne ant Shore 
Parkway viena mašina 
lenkdama kitą ją užgavo. 
Suduotoji mašina apsisuko 
ratu, prasimušė per užtva
rą ir sustojo atsimušus į 
suolą prie kelio. Visi išli
ko sveiki.

Bet lenkusiajai mašinai 
ne taip laimingai baigėsi: ji 
prasilaužė per tvorą, dar 
kurį laiką zujo tako kraš
tu, pagaliau išlaužė 3 pėdų 
aukščio geležinę užtvarą ir 
nusėdo apie 8 pėdų gelmėj. 
Iš 8 toje mašinoje keleivių 
vienas valiza pramušė lan
gą, išgelbėjo žmoną ir išsi
gelbėjo pats, o penki kiti 
prigėrė. 10 metų mergy
tės tebeieškojo.

Penki iš šių keleivių sku
bėjo į Kennedy lėktuvų sto
tį skristi į Puerto Rico šeš
tadienio vakarą apie pu
siaunaktį, kiti važiavo iš
vykstančius išlydėti.

gimi- 
metų 4

spau-

Parengimu kalendorius
Vasario 4

Kovingo darbininkų va-_ 
dovo Wm. Weinstpne 
mo 70 ir veiklos: 50 
minėjimo pobūvis? 

t 

Vasario 18 d. 
y r

Kultūrinė popietė
dos naudai “Laisveš” salėje, 
pradžia 2 vai. tįy

Kovo 10 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo jjįpbūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės 
salėje,į2 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 I
LDS 1 kp. pietūs “Lais-

Bellevue ligoninės vado
vaujantys pareigūnai dak
tarai Zitrin ir Wortis ra
gina vyriausybę pagerinti 
protinių ligų skyrių, tam 
išleisti milijoną, dolerių. Sa
ko, reikia vienu metu ne
laikyti virš 450 ligonių. Da
bar laikoma 580. Taipgi 
pataria samdyti daugiau 
darbininkų.

Sausio 29d. Albany j e bu
vo susirinkę Welfare para
mos gaunantiems žmonėms 
teisių gynimo organizacijų 
atstovai iš keliolikos mies
tų.

PRANEŠIMAI
LLD 2-ros Apskrities 

komitetui
Visiems LLD 2-ros apskri

ties komiteto nariams yra 
labai svarbu susirinkti į pa
sitarimą šį sekmadienį, va
sario 4 d., 10 valandą ryte, 
“Laisvės” sa^je.

J. Grybas, pirm.

LIGONINĖJ
Newyorkietis Leon Gav- 

rilovičius (Gavril) randasi 
Bellevue ligoninėj. Kaip ir 
daugumą mūsų pažįstamų, 
toji nelaboji influenza pa
gavo, nepraleido ir Leono. 
Jis smarkiai susirgęs, dide
lis kosulys jį užėmė, ir nuo 
to gavo trūkį. Buvo operuo
tas pradžioje sausio mėne
sio.

Jis randasi Bellevue ligo
ninėj, East 27th St., ir 1st 
Ave., New Yorpo ^mieste. 
Kambarys L-6. ,-^aTandos: 
pirmad., trečiad., -penktad., 
7-8 v. vakare; anlrad., iket- 
virtačL, šeštad. ir sekmad. 
2:30 iki 4 v., dieną.

Linkime Leonui greitai 
sustiprėti sveikatoje ir vėl 
dalyvauti mūsų parengi
muose. L. K—te

Washington — Preziden
to žento Patrick 
divizija nepašauk 
viam tarnavimui, 
tas yra narys Air 
Guard.

Nugentas užirn 
Johnsono šeimos r 
levizijos stotyje, Ą

Nugent 
ta akty-

Nugen-
National

Texas.

a postą 
adijo-te- 
u s t i n,

Madrid, Ispanij 
rido universitete, 
mokykloje, per sav. 
riaušės, streikai, 
įsakyti “lokautai; 
didelis susirėmimas tarp 
studentų ir policijos. Auto
ritetai 
dentų 
mokslų

1 — Mad- 
medicinos 
aitę vyko 

valdžios
” Įvyko

uždarė K1 
mokyklą

(technical

,000 stu- 
techninių 

scien-

Brockton, Mass.—Sausio 
29 d. du vaikučiai 
Butler, 19 mėnesių 
ir James Barry, 
šių —užmušti. Atrodo, kad 
jie skiepe apvertė 
žolino ir įvyko ei

CHICAGO, ILL.

Scott 
amžiaus, 

22 mėne-

:splozija.

Pranas Kirka-Jonas Gutauiskas
Mirė šių metų 18 d. sausio. Jis gimė ir augo Lie

tuvoje, Anykščių Rajone, Klivėnų kaime.
Atvyko į šią sali 1912 m., o 1966 m. aplankė gim

tąjį kraštą ir artimuosius paskutinį kartą!,
Gaila jo! Nepamiršiu jo iki pats išnyksiu 

šešėliuose. Giliausia užuojauta jo visiems 
siems—draugams.

mirties 
artimie-

— Jonas Gužas, 
Brooklyn; N. Y.

Nuodijo sergančią motiną
Vincent McNamara, 37 

metų amžiaus, bedarbis, bu
vo suimtas Metropolitan li
goninėje ir kaltinamas ban
dymu nunuodyti savo inva
lidę motiną, Mary McNa
mara, 60 metų amžiaus.

Policija sako, McNamara 
pristatė motiną ligoninėn, 
sakydamas, kad ji serga vi
durių opa ^ulcer). Jis ją 
lankė dažnai ligoninėje ir 
vis atnešdavo minkštų gėri
mų.

Kai motina nėjo geryn, 
ligoninės tarnautojai pra
dėjo nužiūrėti sūnų. Pada
rius analizę sūnaus palikto 
pieno, rado jame aršeniko. 
Tuomet policija laukė sū
naus, ir kai jis atėjo su 
dėžute gėrimo, atėmė iš jo 
ir rado ten aršeniko taipgi.

Mažiau mirimų
Niujorko sveikatos 

partamentas. pranešė, 
pirmąsyk per penkias

Nuoširdžiai dėkoju
Sausio 2 d. mirė mano 

brolis Stasys Misiūnas.
Nuoširdžiai dėkoju gimi

nėms, draugėms ir drau
gams už pareikštą man už
uojautą atvirutėmis, telefo
nu ir asmeniškai.

Moterų klubui už užuo
jautos pareiškimą “Laisvė
je.”

Montrealio (Kan ados) 
draugėms bei draugams.

Jūsų užuojauta pridavė 
man jėgų pergyventi liūde
sį, netekus mylimo brolio. 
Dar kartą (įėkui.

V. Bunkienė

Šiemet LDS seimas
LDS Renka Naują Valdybą

Dabar prasideda nomina
cijos į LDS Centro valdybą. 
Todėl svarbu LDS Pirmos 
Kuopos nariams būti susi
rinkime vasario 6-tą dieną, 
6:30 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

A. Gilman
de- 

kad 
sa-

skaičius nupuolė žemiau 2,- 
000. Departamentas mano, 
kad tai rodo, jog “flū” epi
demija sumažėjo.

Per čiukurą epidemijos 
mirimai pasiekė 2,354 sau
sio 12 d. savaites pabaigoje.

Moteris užmušta prie namų
May Lang, 59 metų am

žiaus, rasta negyva netoli 
savo namų, 35-16-—34th St., 
Long Island City.

Mrs. Lang dirbo Beverly 
Hotel, Niujorke; iki 12:30 
vai. parmadienio vakare, 
kaip ir kas vakaras. Ji par? 
važiavo į Long Island Citylyvius.

Cornell universiteto 
studentai nenori tarnauti 

Vietname
Ithaca, N. Y.—Iš 180 stu

dentų 35% pasisakė, kad jie 
neitų tarnybon, jeigu būtų 
draftuoti.

Klausimu Amerikos poli
tikos Vietname, 16% suti
ko, kad gera, 41% balsavo 
už tuojautinį atšaukimą vi
sų karių iš Vietnamo, 35% 
manė, kad reikia de-eska- 
luoti karą, o 8% stojo už 
karo eskalaciją.

Balsavime dalyvavo tik 
aukštesnių kursų studentai.

Jamaikoje policija suėmė 
du valgyklos apiplėšimo da-

Įkurtas fondas pagelbėti 
merdinčių teatrų gyvivi- 
mui palaikyti. Žinoma, gel
bės tuo atveju, jeigu fondo 
vedėjams tas veikalas pa
tiks. Fondas užpirkinės 
daugm e n i š k a i tikėtus ir 
stengsis juos skleisti per 
organizacijas, su nuolaida.

šeši iš 80 policijos rajonų 
užrekordavo trečdalį^visų 
kriminalysčių, įvykusių 
mieste 19 6 7 metų pirmais 
dešimtimi mėnesių. Visi 
šeši yra žinomuose aršiau
siuose miesto lūšnynuose.

Buvęs New Yorko majo
ras Wagneris išrinktas St. 
John’s universiteto tristus- 
tu. Wagneris dabar užsiima 
advokatūra Manhattane.

N. Y. Senatas nori atmesti 
balsuotojų tarimą parapinių 

mokyklų klausimu
Albany — Niujorko vals

tijos Senatas, po dviejų ir 
pusės valandų debatų, nu
tarė 35 balsais prieš 17 at
šaukti konstitucinį tarimą 
neduoti finansinės pagal
bos bažnytinėms mokyk
loms.

Pirmiau, negu šis tari
mas įeis į galią, jis turi bū
ti priimtas valstijos Atsto
vų buto, paskiau bendroje 
Legislatures sesijoje, o po 
to balsuotojai turės iš nau
jo nuspręsti referendumu 
1969 metų lapkričio balsa
vimuose.

Kaip gaila, kad Senatas 
nerado svarbesnių klausi
mų, o pakėlė šį klausimą, 
kuris buvo taip aiškiai, di
deliu balsuotojų skaičiumi, 
atmestas, kada konstitucinė 
komisija bandė užkarti 
valstijai parapinių mokyklų 
išlaikymą.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.

OZONE PARK, N. Y.
LDS 1 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, vasario 6 d., 
Laisvės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., 7:30 v. v. Nariai kvie
čiami dalyvauti, užsimokėti 
duokles. Bus įvairių raportų.

Valdyba 
(8-9)

OZONE PARK, N. Y.
LDS'13 kp. svarbus susirinJ 

kimas įvyks trečiadienį, vasa
rio 7 d., 7:30 v. v., 102-02 Li
berty Avenue.

Malonu būtų, kad visi kuo
pos nariai dalyvautų šiame su
sirinkime. Bus nominacijos 
kandidatų į LDS Centro Val
dybą. Nepamirškite, ikad jau 
reiks duokles mokėti pradžio
je metų.

Pro t. sekretorius 
(9-10)

OZONE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks vasario 13 d. 2 vai. 
popiet, Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė.

Prašome visus narius ateiti, 
nes šis susirinkimas bus labai 
svarbus — gausime antrąją 
knygą už 1967 metus. Kaip 
žinia, knyga vadinasi “Klesti 
Nemuno Kraštas”.

Po susirinkimo pasivaišinsi
me kava ir pyragu. Bus graA 
žu pasikalbėti po seno pasi
matymo. Valdyba. (9-10)

Valdyba

Ieškomas
Ieškomas — Stanislovas Mačanskis, 

Antano. Išvyko į Buenos Aires Ar
gentiną 1930 m., iš Radviliškio ra
jono, Voskonių kaimo, ir nuo tų me
tų nei jokios žinios. Esu jo brolis. 
Prašom rašyti: B. Mačanskis, Šiau
lių rajonas, Lieponių kaimas, Lith
uania, USSR. (8-9)

PARDAVIMAI
Parduodame mažą ūkj, 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 1166. Prospect Towers 9th 5 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. Sec 
agent or call 763-0624.




