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K R I S LA I
“Rocky” jau sutinka 
Sveikos lenktynės 
Suvažiavimas ir banketas 
Komunistų pasitarimas 
Ir mokytojai sukilo
Kas kaltas, o kas užmoka 
Ir biznieriai!

Javitz už Viet. Paliaubas Johnson vis UŽ Eksplozija prie TSRS ambasados

— Pašo A. Bimba —

r Taigi, mūsų New Yorko 
■. al>t: i'»s gubernatorius Nelson 

< Rockefelleris veidmainiavo, 
■<a. bažijosi. kad jis nenorįs 
Luti kandidatu į prezidentus. 
Dabar jau sako sutiktų kan
didatuoti, “jeigu republikonai 
n draf'uotu.” Na. ir prasidėjo 
ii.-r visą sali i u d ė i i m a s jį 
"d ra ftlioti.“

Radėjus visus juokus į šalį, 
i.< gabma sakyti, kad Rocky iš 
\ i-u republikonų būtu pras- 
č:au>:a> kandidatas. Reikia 
pr. pažinti, kad jo negalima 
pr.skaityti prie didžiųjų gold- 
w at'-rin;o tipo reakcininkų. 
Ji-, kur kas tai vietai tinka- 
m<'sm> už Richard Ni.xona.

F’rancūzi joje įvykusioje žie
mos sporto olimpijadoje ir vėl 
• i-ii akys buvo nukreiptos į 
lenktynes tarp Tarybų Sąjun
gos ir Jungtinių Valstijų spor
tininkų.

Jos baigėsi tarybinių spor
tininkų dideliu laimėjimu. Jie 
“nusinešė“ penkis aukso me- 

, dalius, o amerikiečiams “beli- 
Kko“ tik vienas.

Visaip aiškinama. Girdėjau 
vieną išmintingą žmogų sa
kant: Kaltas Vietnamo ka
ras. Mūsų jaunimas galvoja, 
kaip išsisukti iš mirties Viet
namo džiunglėse, o ne apie 
-portavimą. Gal ir taip. . .

Buffalo.— Senatorius Ja
cob K. Javits, formaliai 

i pranešdamas savo kandida
tūra trečiam terminui, nuo 
.Niujorko valstijos, reika- 
Jauja “kompromisinio iš- 
I sprendimo” Vietnamo karo 
ir plano dėl sutvarkymo 

Ikrizės mūsų šalies miestuo
se.

Javitso kandidatūrą pri
ėmė gub. Rockefelleris ir 

i Niujorko meras Lindsay, 
labu republikonai. Javits 
skaitomas liberalu republi- 
konu.

i
Jis, tarp kitko, sakė: Mes 

turime būti pasiruošę dip
lomatiškai veikti su TSRS, 
kad kuo greičiausia pradė
tume taikos derybas. Karas 
Vietname, tęsė jis, pritren- 

ikė ir ardo šalį. “Laikas jau 
baigti ‘amerikanizaciją’ šio 
karo”, sakė jis.

Naminiame fronte, Javits 
sako, didžiausia krizė mies- 

Ituose. Turime išnaikinti ge
ltus ir visokias lindynes, ku- 
rios dabar bujoja visos sa

llies didmiesčiuose.

Nauja imigracijos sistema
Su liepos 1 d. įeis į galią 

nauja imigracijos sistema. 
Ikišiol buvo kvotos įsileidi
mui į JAV imigrantams pa
gal jų tautą.

Dabar bus imigracija pa
gal eilę užsirašymo ant lis- 
to. Bet nebus įleidžiama 
daugiau kaip 170,000 imi
grantų per metus iš Euro
pos,Azijos ir Afrikos.

Taipgi bus įsileidžiami 
imigrantai iš Kanados, 
Meksikos ir Centr alinės 
Amerikos pagal vizas (iki
šiol jiems nereikėjo jokių 
vizų). Jų kvota bus 120,000 
į metus.

Makarios pasiliko 
prezidentu

Nicosia, Cyprus. — Arki
vyskupas Makarios laimėjo 
prezidento rinkimuose ir 
pasiliks dar pen k e r i e m s 
metams. Sakoma, kad dau
giau kaip 90% balsuotojų 
dalyvavo rinkimuose.

Boikotuoja Olimpiadą Meksikoje
Nairobi, Kenya. — Ke-S

nya, Sudanas ir Irakas pri- Premjera Šiaulių teatre

ra-

Jau artėja “Laisvės” dali- 
rinku (šėrininkų) suvažiavi
mas. Kovo 17-oji nebetoli. 
Noriu atkreipti laisviečių dė
mesį į tai, kad turėsime ne 
tik suvažiavimą, bet po jo ir 
banketą. Tai irgi dėl laikraš
čio gerovės. Reikia visiems 
dal v rauti.

sidė j o prie 14 kitų šalių su 
pranešimu, kad boikotuos 
vasarinę olimpiadą, kuri 
prasidės spalio 12 d. Meksi
koje. Tai daroma protestui 
prieš tarptautinį olimpia
dos komitetą, kuris nutaręs 
priimti Pietų Afriką į olim
piadą.

Kitos šalys, kurių tarpe 
randasi ir Tarybų Sąjunga, 
irgi mano pasitraukti.

Šiaulių dramos teatre 
įvyko trijų dalių dramos 
“Mano mažasis Maratas” 
premjera.

Ši pjesė — tai pasakoji
mas apie meilę, apie jaunų 
žmonių susitikimą, apie tai, 
kaip juos išskyrė karas. 
Laimę šie žmonės sukūrė 
tik daug iškentėję, daug pa
matę, patyrę daug skaus
mo.

1963 metais Pietų Afrika 
buvo suspenduota iš olim
piadų už josios rasistinį nu
sistatymą neįsileisti juodų
jų atletų į savo atstovybę.

Kai šiuos žodžius skaity
site?, pasaulio komunistų -pa
sitarimas Vengrijos sostinėje 
Budapešte jau gal bus praė- 

Uęs. Dalyvauja 66 komunisti
nių partijų atstovai. Tariasi 
lipie sušaukimą pasaulinio ko
munistų kongreso. Visur ko
munistai laukia pasitarimų re
zultatų.

Pasitarme nedalyvauja visa 
eilė partijų. Pirmoje vietoje 
nedalyvauja Kinijos Komunis
tų J’artija, paskui seka Alba
nija, Šiaurės Vietnamas, Šiau
rės Korėja, Kuba ir dar viena 
kita. Jos, sakoma, nenori už
rūstinti Kinijos komunistus. . .

šis pasidalijimas yra didelė 
komunistinio pasaulio nelai
mė. To negalima paslėpti. Di
džiausiais jėgų skaldytojais 
yra kiniečiai.

Po praėjusios vasaros riau
šių mūsų didmiesčių getuose 
prezidentas Johnsonas sudarė 
komisiją ištyrimui priežasčių. 
Na, ir komisija keletą mėne
sių tų priežasčių ieškojo, nors 
ir be ieškojimo jos buvo vi
siems gerai žinomos.

Komisijos išvada įdomi: 
didžiausi kaltininkai yra bal
tieji.

Baltieji kalti, bet kas krau
ju ir gyvybėmis užmokėjo? 
Tiek Newarke, tiek Detroite 
nuo kulkų krito beveik vien 
tik negrai.

Massapequa, L. I.—Apie 
300 žmonių, kurių tarpe bu
vo katalikų kunigų, minyš- 
kų ir protestantų ministe- 
rių, perpildė Community 
Methodist bažnyčios salę,
susirinkę išgirsti diskusijų 
marksizmo ir krikščioniz-

Mūsų viešųjų mokyklų mo
kytojų sukilimas yra naujas 
reiškinys. Su juo miestų ir 
valstijų valdžioms tenka rim
tai skaitytis.

Per ilgus laikus mokytojai 
ramiai viską priimdavo, ką 
tos valdžios jiems primesda
vo. Bet pastaraisiais laikais 
Jie pradėjo organizuotis ir 
protestuoti.

Kai protestų nebeužtenka, 
pe streikuoja. Ir gerai daro...

Ateina vasara ir vėl laukia
ma panašios audros, nes ab
soliutiškai nieko nepadaryta 
riaušių priežasčių pašalinimui. 
Bilijonai ir bilijonai dolerių 
sušerta Vietnamo karui, o tik 
maži trupinėliai numesti ge
tų gyvenimui palengvinti.

Svarbi ir įdomi žinia iš 
Kalifornijos. Ten Los Ange
les apylinkėje susibūrė 1,800 
biznierių ir pradėjo judėjimą 
prieš karą.

Gal gi mūsų prezidentas su 
biznierių balsu ir norais ge
riau skaitysis, negu su studen
tų, mokytojų ir profesorių. 
Pažiūrėsime. Tuo tarpu tuos 
biznierius reikia pasveikinti.

Washington. — Vasario' 
21 rytą eksplodavo bomba 
prie TSRS ambasados pa
stato Washingtone.

Prezidentas Johnsonas da-
■ vė isakvma Federaliam In-
; vestigacijų Biurui, armijos 

’ ‘ ~ ‘ ir
vesti investigaciją.

Sakoma, kad 
Departamentas gavęs ano-An laiku, 
niminius laiškus prieš TSRS 
ambasadorių Anatoli E. Do
brynin ir kitus Tarybinius 

i diplomatus.
važiavimui. Tai bus atsto- i Maskva. — “Pravda’’pra- 
vai iš Rymo katalikų, pro- nešė, kad tą vakarą prieš 
testantų ir ortodoksų tike- eksploziją, TSRS ambasa- 
jimo, kurie turi sudarę pa- dos darbuotojai Washingto-•• 
saulinę grupę “World Coun-|ne pastebėjo “keistus poel- 
cil of Churches.” jgius” ir didelį judėjimą ma

lšinu prie ambasados pasta- 
Į to. Name skersai gatvės 
i nuo ambasados buvo matyti 
Ididelis judėjimas ir visokio 
i būdo į ambasadą atsukti

Washington. — Apie 75'aParat£,i-
American universiteto stu-|
dentai ir
demonstratyviai išmaršavo ( 
iš mitingo, kur kalbėjo vi
ceprezidentas Humphrey. Departamentui.

Visa jo kalba daugiausia 
lietė karo klausimą, bet ap
lodismentai iš konvencijos 
pusės, buvo labai mizerni.

Nors saugyba buvo gausi, 
atvykimas veik slaptas, vie-; 
nok, vykstant į aerodromą;

Dallas. — Vasario 27 d. 
pirmajam savo vizite Dal
ias mieste po to, kai prezi
dentas Kennedy buvo nužu
dytas, Johnsonas pranešė, 
kad jis “mato pasisukimo 
punktą Vietnamo kare ir 
kad amerikiečiai namie, ly
giai kaip ir tie, kurie yra 
karo fronte, negali ir neturi 
pasitraukti”. Tai reiškia, 
kad karas bus tęsiamas ir 
toliau plečiamas.

Johnsonas atskrido į Dal
ias iš savo dvaro Austin'e, (Zagorske) šešių dienų su- 
Texas. Jis atvyko kalbėti 
“National Rural Electric 
Cooperative A s s o ciation 
konvencijos delegatams. Jo 
atvykimas į Dalias buvo 
laikomas slaptybėje.

Niujorko senatas priėmė 
naują mirtimi baudos bilių

tijos senatas 36 balsais 
prieš 18 priėmė bilių, 
kuriame reikah 

__ , ......... ............... . . ... ., žinti mirties h 
po kalbos, kas nors pradėjo ; departamentui ji policijai .■ mame laipsnyje 
mėtyt “soda pop” bonkas i 
prezidento” mašiną.

Geneva. — Kovo 17 d. su- 
vyks iš visų šalių apie 40 
delegatų netoli Maskvos

Kovotojai prieš Vietnamo karą 
atsidarė centrą sostinėje

Washingtonas. — Spau
dos reporteriai apžiūrėjo 
naują centrą trijų aukštų 
name, Thomas Circle. Šis 
centras skaitomas “išlais
vintu zonų.”

Šiame name atidarytos 
raštinės Liberation News 
Service, Washington Free 
Press ir Insurgent Printing 
and Graphic.

Naujas centras vienija 
kairiuosius kovotojus ir ki
tus Vietnamo karo priešus, 
kovotojus prieš rasinę dis
kriminaciją ir t. t. Jo svar
biausias tikslas vadovauti 
toms kovoms, kurioms da
bar trūko centralizuotos va
dovybės.

nusikaltė-
■liui, kuris užmuštų žmogų

tas asamblėjai.
Balsuojantieji prieš bilių 

argumentavo, kad šis bilius 
gražina mirties bausme be 

į jokių išimčių. Iki šiol mir- 
I ties bausme buvo teisiami 
įtik užmušėjai policisto bei 
..aidimo sargo.

Rockefeller’is sutiktų 
kandidatuoti

Detroit. — Rockefelleris 
atvykęs Detroite kalbėti už 
Romney kandidatūrą i pre
zidentus. prisipažino, kad 
jis apsiimtų kandidatuoti, 

Informacija apie ši nepa-jeigu republikonų partija jį 
Kadangi kandi- 

turi ne-
fakulteto nariai .prastą judėjimą ir numeriai'draftuotų.

lautomobilių (license plates)'datų republikonai 
buvo perduoti Valstybės mažai, tai vargiai 

(Iraftuoti Rockefeller}.
Humphrey buvo pakviestas i =- --------- ---- ~ ....... -■ - -- ----- ~
kalbėti universiteto 75 me
tų jubil i e j a u s sukaktyje. 
Jis kritikavo Vietnamo ka
ro priešininkus.

Boston. ■— Apie 100 pike
tų maršavo prie federalinio 
teismabučio, Post Office 
aikštėje, reikalaudami fede
ralinės protekcijos Orange
burg, South Carolina, pilie
čiams.

Johnsono rinkimų manadžerius

Alabamos gubernatore operuota

mo klausimu. Kalbėjo Ry
mo katalikų ir metodistų 
kunigai ir dr. Herbert Ap- 
theker, komunistas, direk
torius “American Institute
for Marxist Studies.”

Taikos “Valentines”
Melrose, Mass. — Vasa

rio 14 d., “St. Valentine’s 
Day,” 20 jaunų moterų, ne
paisydamos to ryto šalto 
oro, dalino jauniems vy
rams, pašauktiems į draf- 
tą, lapelius dekoruotus su 
širdimis, ant kurių buvo 
parašyta: “Mes jums siū
lome meilę — armija siūlo 
Vietnamą. Jums nereikia 
eiti!” Lapeliuose buvo pa
žymėti telefono numeriai, 
kur galima gauti drafto 
reikalu konsultaciją.

Demonstrantės studentės 
ir jaunos darbininkės buvo 
iš Bostono apylinkės. Jos 
atstovavo naują organiza
ciją “Women for Radical 
Action,” kuri dirba bendrai 
su kitomis draftui priešin
gomis organizacijomis.

Washington. — Washing
tone praktikuojantis advo
katas James H. Rowe, Jr., 
bus Johnsono prezidentinių 
rinkimų kampanijos politi
nis vaclas. Rowe yra asme
niškas Johnsono ir buvęs 
kelių prezidentų draugas.

Sakoma, kad vice prezi
dentas Humphrey užimsiąs 
svarbiausio kalbėtojo rolę 
rinkimų kampanijoje, nes 
Johnsonas perdaug užimtas 
Vietnamo karu. Kiti, kurie 
daug dirbs šiame darbe, tai 
generalis pašto viršininkas 
O’Brien ir Johnsono pasi- 
matymų (appointment) 
sekretor i u s W. Marvin 
Watson.

Žemės drebėjimas 
Graikijoje

Atėnai, Graikija. — 19 
žmonių užmušta ir 18 su
žeista pasėkoje stipraus že
mės drebėjimo A e g ėjos 
(Aegean) jūroje. Daugiau
sia nukentėjo Aylos Efstra- 
tios, maža žvejų sala, kurio
je gyvena 179 žmonės. Visi 
nameliai, iš viso 175 jų, su
naikinti.

Drebėjimas tęsėsi tik 20 
sekundų, bet buvo labai 
tvirtas.

Kaip dabar atrodo, De
mokratų partijos suvažia
vimo pirmininku gali būti 
vienas iš sekamų trijų de
mokratų partijos vadų: 
John W. McCormack iš 
Massachusetts, Carl Albert 
iš Oklahomos arba Hale 
Boggs iš Louisianos, kurie 
visi užima svarbius postus 
Kongrese.

Anglija limituos 
imigraciją nebaltųjų
London. — Anglijos Dar

bo Partijos valdžia pasida
vė dideliam spaudimui su
laikyti nebaltųjų imigraci
ją. Bus pateiktas bilius šia
me klausime ir manoma, 
kad tai įeis galion už sa
vaitės laiko.

Bilius daugiausia taiko
mas prieš Indijos ir Pakis
tano žmones, kurie gyvena 
Pietų Afrikoje. Jie visi 
Britų piliečiai, nes kai Bri
tai paskelbė nepriklauso
mybę Kenijai, žmonės ga
lėjo pasirinkti Britų pilie- 
tybę.

Montgomery, Ala. — Gub. 
Yurleen G. Wallace kovoj su 

; vėžio liga dar kartą ją pa- 
! guldė ligoninėje. Ji buvo 
i operuota ir jai buvo iš vi
durių išimtas piktas auglys 

I (tumor).
i Nors Mrs. Wallace turi 
i vardą gubernatorės, visi ži- 
|no, kad valstijos reikalus 
|veda jos vyras George C. 
I Wallace. Jis dabar paskelbė 
savo kandidatūrą į prezi-l 
dentus. Tai aršus priešas Ii-į 
beralizmo, civiliu teisiu ir 
bent kokių nors žmoniškes
nių teisių negrams.

Kada buvo paklausta re
porterių, ar Mrs. Wallace 
ligos priežastis daleis jos: 
pagalbininkui (Lieutenant) 
Governor) A. Brewer už

imti jos vietą, buvo labai 
griežtai atsakyta, kad “ne.” 
Pagal Alabama valstijos 
teises, kol gubemat o r i u s 
gyvas, negalima įo vietos 
užimti be jo sutikimo.

Uraganas Miami dalyje
Miami. — Vasario 19 d. 

uraganas North Miami 
Beach (dalis Miami mies
to) sužeidė apie 30 žmonių 
ir padarė nuostolių namams 
ir biznio pastatams iki tri
jų milijonų dolerių. Mažiau
sia 100 namų buvo sužalo
ta.

Uraganas prasidėjo 4:57 
vai. ryto ir tęsėsi apie my
lią ilgio ir vieną bloką plo-

Houston, Tex.—J. H. Ha
milton prisipažino teisme 
nušovęs gervę draudžiamo
je vietoje. Nubaustas pa- 
simokėti $500.

600 reporterių 
Pietų Vietname

Saigon, P. Vietnamas. — 
Dabartiniu laiku Vietnamo 
karą aprašyti čia randasi 
600 reporterių, kurie repre
zentuoja laikraščius, radijo 
ir televizijos stotis visame 
pasaulyje. Praėjusiais me
tais reporterių buvo tarp 
300 ir 400. Pradžioje metų 
buvo 500, o dabar jau pa
augo iki 600.

Nebaltųjų skaičius 
pakilo 300%.

Niujorko valstijoje nebal
tųjų žmonių skaičius padi
dėjo tris kartus tarp 1940 
ir 1967 metų.

Nuo 600,000, nebaltieji 
pakilo iki 1,834,000. Tas 
skaičius sudaro 10.1%. vals
tijos gyventojų. 1940 metais 
nebaltųjų buvo 4.4%. Di
džiuma šių gyventojų susi
koncentravę Niujorko mies
te.

Vėliausios Žiniom
Washington.—Netoli Wa

shington© susikūlė Japoni
jos prekinis laivas su Libe
rijos tanklaiviu. Tai įvyko 
nakties laiku, einant į va
sario 29 d. rytą. Rašant šią 
žinia dar nebuvo surasti 8 
Liberijos laivo jūrininkai.

Washington.— Michigan© 
gubernatorius Romney su
krėtė republikonų politinę 
mašiną, pranešdamas, kad 
ištraukia savo kandidatūrą 
j prezidentines nominacijas. 
Dabar republikonų kandi
datu pasilieka tik Nixon’as, 
nors norinčiųjų kandidatuo
ti yra nemažai, įskaitant ir 
Niujorko gub. Rockefeller}.

Florida.— šios valstijos 
mokytojai pranešę vasario 
28 dienos naktį, kad po ilgo 
streiko eina prie pabaigos 
sutarties su valstija.

Pittsburgh© mokytojai 
nutarė išeiti j streiką.
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Beribiškas barbarizmas
VASARIO 19 d. Associated Press pranešė iš Saigo- 

no pasikalbėjimą su vienu amerikiečiu. Bis pasakęs: 
“Paprastai, sunkiai sužeistus vietkongus (liaudiečius) 
mes sušaudome... Prieš valandą laiko aš vieną nu
šoviau.”

Tokio baisaus barbariškumo gal dar nėra matęs* 
joks karas.

Kuo pateisinamas sužeistų karo belaisvių šaudymas? 
Minėtas amerikietis paminėjo “dvi priežastis.” Viena 
priežastis esanti ta, kad didelė stoka ligoninių, kad jose 
nebėra vietos sužeistiems kareiviams. Tai ot, suimtus 
“priešus” reikia šaudyti!

Kokia kita priežastis? Ogi kerštas. Jis sako: pa
matai penkerių metų mergaitę užrištomis akimis ir iš 
užpakalio nušautą, nori atkeršyti.”

Nesiteiravo jis, kaip ir kas tą mergaitę nušovė. 
Bet, ot, tą kerštą išliejo ant suimto bejėgio visiškai ne
kalto vietkongo.

Sunku net tikėti, kad Amerikos kareiviai užsiima 
tokiu barbariškumu. Pirmiau sakydavo, kad suimtus 
vietkongus jie paveda “mūsų sąjungininkams” (Pietų 
Vietnamo valdžios kareiviams) susidoroti. Iš šio pra-į 
nešimo matome, kad belaisvius “pribaigia” kai kurie j 
ir amerikiečiai.

Jau jeigu žinių agentūrai minėtas amerikietis pa-l 
sigyrė tokiuo barbariškumu, tai juk puikiai apie tokią į 
praktiką šino Amerikos armijos vadovybė, žino ir pre-! 
zidentas Johnsonas. Tai kodėl nesulaiko? J ką yra pa-j 
virtęs kareivis, kuris sužeistą belaisvį šaltakraujiškai: 
nušauna, kaip kokį šunį?

Viceprezidentas neturetŲ skystis
ANĄ dieną viceprezidentas Humphrey kalbėjo Wa

shingtone didžiuliame American Universitete. Kalbėjo 
ir labai skundėsi. Mat, į salę jį atlydėjo visas šimtas 
policininkų. Girdi, tai bloga, labai bloga, kad preziden
to kabineto narį turi lydėti šimtas policininkų!

Dalykas tame, kad universiteto studentai suruošė 
prie salės pikietą. Pikietas buvo masinis. Mr. Hum
phrey bijojo eiti be didelės apsaugos.

Tai, žinoma, bloga, kad tokia apsauga vicepreziden
tui buvo reikalinga. Bet už tai kaltinti tik studentus 
nereikėtų. Tie jauni vyrai priešingi karui, nė vienas, 
matyt, nenori važiuoti į Vietnamo džiungles ir ten nu
mirti. Didžiausias kaltininkas yra prezidento Johnsono 
ir jo vyriausybės užsieninė politika ir šis nepateisina
mas karas. Studentai žino, kad viceprezidentas už tą po
litiką ir karą galvą guldo. Tai parodymui savo prieška
rinio nusistatymo jie ir ruošė demonstraciją.

Ar galima kaltinti studentus, kad jie naudojasi kon
stitucijos garantuotomis susirinkimų ir žodžio laisvė
mis ir protestuoja prieš vyriausybės politiką?

Daug sveikiau ir protingiau būtų viceprezidentui ne 
studentus barti, bet pačiam apsigalvoti ir pakeisti savo 
nusistatymą. Washington© universiteto* studentai pa
sielgė taip, kaip panašiose situacijose privalo elgtis kiek
vienas įimtai galvojantis jaunas amerikietis.

IR VĖL LIETUVIAI 
GRAŽIAI PASIŽYMĖJO

Vilniaus “Tiesoje” vas. 15 
dieną korespondencijoje iš 
Rygos rašoma:

Čia įvyko Pabaltijo tarybi
nių respublikų fotomeistrų 
meninės fotografijos parodos 
“Gintaro kraštas’’ aptarimas. 
Į jį susirinko gausus būrys 
Latvijos, Lietuvos, Estijos fo
tožurnalistų, fotomėgėjų, sve
čiai iš Maskvos.

žinomas fotografijos meno 
kritikas S. Morozovas pažy
mėjo, kad teigiama yra tai, 
jog šioje trijų respublikų pa-j 
rodoje beveik nėra saldžių! 
studijinių portretų, o domi
nuoja įdomios reportažinio ti
po fotografijos, psichologiniai 
portretai, nepakartojamai nuo
stabūs Pabaltijo gamtos pei
zažai. Jis ypač šiltai atsilie
pė apie vilnietį dailininką gra
fiką R. Dichavičių, iškėlęs jo 
nuotraukų savitumą, origina
lumą. S. Morozovas taip pat 
pažymėjo A. Sutkaus, R. Ma- 
lecko, R. Rakausko ir kitų 
draugų darbus.

Teigiamai Tarybų Lietuvos 
atstovų darbus įvertino ir pa
rodos vertinimo komisija. Lat
vijos žurnalistų sąjungos at
minimo medaliais apdovanoti 
keturi mūsų respublikos atsto
vai — R. Duchavičius, V. Yle- 
vičius, R. Maleckas ir A. Sut
kus. Devyni fotomeistrai — 
B. Aleknavičius, M. Baranaus
kas, A. J a s i n e v i č i u s , II. 
Liandzbergas, A. Macijaus
kas, R. Rakauskas, A. Sutkus, 
P. Karpavičius ir L. Teiberis— 
apdovanoti diplomais.

“Sovetskoje foto’’ žurnalo 
vyriausioji redaktorė M. Bu- 
gajeva grupei fotomeistrų įtei
kė Visasąjunginės meninės ir 
dokumentinės fotografijos pa
rodos “50 metų Didžiajam 
Spaliui’’ medalius ir diplomus. 
Bronzos medaliu apdovanotas 
vilnietis M. Baranauskas, dip
lomais — A. Sutkus, J. Ka- 
cenbergas ir A. Karosas.

PAGERBTAS 
DAILININKAS 
VIKTORAS VIZGIRDAS

Iš “Gimtojo krašto” su
žinome, kad Lietuvoje nese
niai “Vagos” leidykla išlei
do dailininko Viktoro Viz- 
girdo kūrinių aplanką. Ja
me sudėta 17 didelio forma
to tapybos reprodukcijų. O 
tiražas — 4,000! Leidinyje 
reprodukuojama V. Viz- 
girdo tapyba iš Vilniuje 
dukcijas net išleisti aplan
ke.

Tai labai gražus šio talen
tingo dailininko pagerbi
mas. Matyt, Vizgirdo kūry
bos paroda Lietuvoje pali
ko gilų įspūdį, kad buvo 
sumanyta eksponatų repro
dukcijas net išleisti aplanke.

Mes leidinio dar negavo
me. Veikiausia su laiku 
pasieks ir mus.

KAS APMOKĖJO LĖŠAS? Nežinau, kurioje kitoje tuvių literatūrą,” 1947 m..

NEGALI KALBĖTI
BE KANDŽIOJIMO

ĮŽEIDĖ LIETUVIUS
IR KITUS

Vasario 16 dienos “Vieny
bėje” Vytautas Sirvydas, 
kalbėdamas apie Spalio re
voliuciją ir jos padarinius, 
užgieda: “abi revoliucijos 
buvo rusų padaras, jų dva
sios reikalas ir darbas.”

Vadinasi, visos kitos tau
tos, jų tarpe lietuvių tau
ta, kurios buvo carizmo ir 
kapitalizmo slegiamos, nie
ko nereiškė, nieko neveikė. 
Viską atliko tik vieni ru
sai !

Bet tai juk netiesa. Ne
tiesa, kad, pav., lietuvių 
tauta, aktyviškai ir ener
gingai dalyvaudama visuo
se liaudies sąjūdžiuose prieš 
carizmą, gražiai neprisidėjo 
prie paruošimo toms revo
liucijoms dirvos ir prie jų 
įvykdymo. Niekur nematė
me, kad rusų tauta viską 
savintųsi ir jokio vaidmens 
neskirtų kitoms tautoms.

Kunigų “Draugas” prane
ša, kad įvykęs “priėmimas 
Lietuvos pasiuntinybės Wa
shingtone.” Dalyvavę “per 
300 asmenų.” Dalyvavę daug 
aukštų ponų.

Na, ir visi jie buvo ge
rai pavaišinti. Juos, žino
ma, vaišino “Lietuvos am
basadorius Kajeckas.”

Tos vaišės, aišku, kaina
vo daug tūkstančių dolerių. 
Prisivalgę ir prisiėdę ponai 
ir ponios “ambasadoriui” 
palinkėjo geros sveikatos ir 
ilgo gyvenimo.

Viskas “tvarkoje.” Betgi 
p. Kajeckas neatstovauja 
jokiai Lietuvai. Ir Lietuva 
tos puotos Washington© po
nams neruošė ir nefinansa
vo.

Tai kas tas lėšas paden
gė? Kur Kajeckas gavo 
tuos tūkstančius doleriu? *• 

—————

Iš laiškų j
Gerbiamas Redaktoriau!

Štai Tamstai pirmasis 
mano laiškas 1968 metais. 
Sveikinu iš Žemaitijos, lin
kiu visada stiprios sveika
tos. Aš, reguliariai skaity
damas “Vilnį,” įsitikinau, 
kad jūs ten visada turite! 
daug darbo ir asmeniškų! 
pergyvenimų. i

Su krintančiais rudens 
lapais 1967 m. rugsėjo mė
nesį palydėjote mūsų myli
mą rašytoją Rojų Mizarą. 
Liko didelė spraga jūsų 
gretose. Pasižadu Tamstas 
taip pat lankyti 1968 metais 
su savo laiškučiais, sveiki-

tautoje taip kovojama dėl 109-110 psl.). 
mirusiųjų visuomenės vei- Šių eilučių autoriui teko
kėjų, rašytojų, kaip lietuvių su V. Mykolaičiu bendrau- 
tautoje. Prieš daugelį me- ti, dirbant Vilniaus univer-
tų (1934 m.) buvo grumty- siteto istorijos - filologijos 
nės dėl dr. V. Kudirkos: fakultete, kai jis buvo lie-
kuriai srovei, kuriai parti
jai jis priklauso.

Kai kas ėmė kovoti dėl 
poetės S Nėries. Štai dabar 
prasidėjo ermyderis dėl ra
šytojo V. Mykolaičio-Puti
no. Tą ermyderį kelia kleri
kalai, atsidūrę užjūryje. 
Kadaise jie su A. Jakštu 
priešakyje piktinosi kam jis 
parašė romaną “Altorių še
šėly”, kam metė kunigystę, 
vedė ži... m ir 1.1.

Bet pereitais metais mirė 
V. Mykolaitis, ir vėl juodo
sios jėgos sujudo —ėmė sa
vintis, ištraukė iš kažkada 
jo rašytus eilėraščius ir 
mėgaujasi:—žiūrėkit, kaip
jis rašė...

tuvių literatūros katedros 
vedėjas, ne kartą dalyvauti 
posėdžiuose, po paskaitų 
drauge grįžti namo ir t. t.

—Žinai, tamsta, galėjau 
ir aš tai padaryti, — kalbė
jo profesorius, kai užsimi- 
nėm apie atsidūrusius toli 
nuo tėvynės pažįstamus. — 
Ką gi, buvo visos galimy
bės. Bet aš dar jaunys
tėje, pirmojo pasaulinio ka
ro metu, atsidūriau toli nuo 
tėvynės, kai stu d i j a v a u 
Šveicarijoje, paskiau Vo
kietijoje. Pergyvenau nos
talgijos jausmą. Tai baisi 
dvasine liga. Nepavydžiu 
aš jiems.

Savo autobiografijos, pa-
Tarybų 

rašytojai” (1957 
m.), pabaigoje V. Mykolai- 
__  ..o. “Nė vieną 
| momentą nesigailėjau ir da-

Lyg tai būtų mums pa-'skelbtos knygoje 
slaptis. Pats autorius dar Lietuvos 
1946 m. visuotiniame Lietu-' 
vos rašytojų susirinkime' tis irgi rašo: 
Vilniuje pareiškė:

“Bet štai karo pradžioje ’ bar nesigailiu pasilikęs Lie- 
ar tai dėl mano menko po- 'tuvoje.” Tą pat pakartojo 
litinio susiorientavimo, ar ir panaujintame šios kny- 
tai dėl klaidinančių suges- gos leidime 1967 m.
tijų ir nuotaikų įvyko taip, Na, ir kam dabar išsigal- 
kad parašiau, prisipažin- voti nebūtinas dalykas: ne
šiu šiandien atvirai, visiš-1 turėjo jis laisves, negalėjo 
kai reakcinių eilėraščiu.!ką norėjo rašyti! Rašė kiek 
Nedaugiausia jų buvo, ne j įstengė, kiek sveikata leido, 
daugiau, kaip 10, gal ir tiekį Jo poezija ir proza tebesi- 
nėra buvę. Jie yra pa-;žavi literatūros mėgėjai ir
skelbti, tamstoms tai ne pa
slaptis. Laimė, okupacinia
me gyvenime greit prablai
vė jau ir susiorient a v a u ’ ’ 
(leidinys “Už tarybinę lie-

ilgai žavėsis. Ir tai tarybi
nio rašytojo kūryba!

Julius Būtėnas
Vilnius, 1967.11.11

Susilaukė visuotinio 
pasipiktinimo

WASHINGTONE Tarybų Sąjungos ambasados rū
muose išsprogdinta bomba iššaukė visuotinį visame ci
vilizuotame pasaulyje pasipiktinimą. Tarybų Sąjungos 
valdžia teigia, kad mūsų valdžia nesuteikė ambasadai 
užtenkamos apsaugos. Ateityje veikiausia apsauga bus 
sustiprinta. Be to, mūsų vyriausybė sakosi kriminalis
tų bus be pasigailėjimo ieškoma.

Negalima įsivaizduoti, kad tą žygį būtų atlikęs 
koks nors paprastas kriminalistas be politinių sumeti
mų. Čia buvo darbas politinių kriminalistų, kurie dieną 
ir naktį darbuojasi, kad dar labiau pablogintų santy
kius tarp JAV ir Tarybų Sąjungos.

Puikus žingsnis pirmyn!
IŠ Paryžiaus atėjo labai puiki žinia. Atrodo, kad ten 

prasidėjo atgaivinimas liaudies fronto, kuris prieš Ant
rąjį pasaulinį karą veikė tarp socialistų ir komunistų. 
Jie priėmė bendrą platformą opozicijai prieš De Gaulio 
vyriausybę.

Tiesa, tarpe jų dar tebesama didelių skirtumų, bet 
pradžia graži. Netenka abejoti, kąd Prancūzijos pažan
giečiai, išvien veikdami, nuveiks didelius darbus. Lin
kime jiems sėkmės!

Kitas “Vienybės” bendra
darbis tame pačiame vasa
rio 19 d. numeryje taip pat 
šneka apie Lietuvą, būtent 
dabartinę, Tarybų Lietuvą. 
Turime galvoje Vytautą Za
latorių, didelį smarkuolį iš 
Chicagos.

Gerai, kad šis Vytautas 
ryžosi paduoti truputį duo
menų iš Lietuvos pasieki
mų žemės ūkyje ir pramo
nėje. Bet kam tos piktos 
pastabos, kam tas kandžio
jimas?

Pav., kalbėdamas apie 
žemės ūkį, jis prideda: 
“Dabartiniai ponai giriasi.” 
Arba dar pikčiau:

Komunistinė spauda savo 
skaitytojus tikina, kad laisvo
jo pasaulio lietuviai su pagie
ža ir pavydu žiūri į pokarinės 
Lietuvos 'progresą. Tai ne tie
sa. Tiesa, tačiau, kad 
tie lietuviai žino, jog pasau
liniu mastu tas progresas nė
ra jau toks nepaprastas, o 
svarbiausia, kad jis nėra par
tijos, o Lietuvos liaudies triū
so padarinys. Kas tiems lie
tuviams tikrai kelia susirūpini
mą yra tai, kad kompartija 
šią progreso žymią dalį nau
doja nesantaikai pasaulyje 
kelti, neapykantai kurstyti ir 
net kraujui lieti.

Tik pagalvokite: Lietuvos 
Komunistų Partija šiuos 
didelius, gražius laimėjimus 
“naudoja nesantaikai pa
saulyje kelti, neapykantai 
kurstyti ir net kraujui lie
ti.”

Tiek tik galima pasaky
ti: Šitokį kaltinimą Lie
tuvos komunistams gali su
galvoti tiktai su sveiku pro
tu nebesiskaitąs sutvėrimas.

Taigi, Sirvydas įžeidžia 
lietuvius ir kitus kovų da
lyvius, visą garbę atiduoda
mas rusams. Tiesa, rusų 
tauta, kaipo skaitlingiausia 
tauta, daugiausia darbo at
liko ir daugiausia aukojo
si, bet savo įnašą, gražų ir 
garbingą įnašą, davė ir lie
tuviai, ir kitos visos tau
tos — ukrainiečiai, gruzi
nai, latviai, estai ir t. t.

nimais.
Aš noriu būti su tamsto

mis kartu, jausti pažangių
jų mūsų tautiečių gyveni
mą, svajones, pergyveni
mus... Aš norėčiau stebėti 
Jūsų, mieli mūsų lietuviai, 
kasdieninę kovą už taiką, už 
šviesią žmonijos ateitį. Kuo

Sapnai -- padeda ar pakenkia 
! savo miegui ir sveikatai?

—Per tuos nelemtus sap
nus neišsimiegu 

: džiasi vienas.
—O manęs sapnai nekan-

Dabar daugelis me-
— skun- dikų teigia, jog yra kaip

tik atvirkščiai.
Dar daug kas neišaiškin-

SLA RINKIMAI
Atrodo, kad senoji SLA 

gvardija ryžtasi neįsileisti 
į vadovybę naujų ir jaunų 
žmonių. Menševikų “Nau
jienose” skaitome atsišau
kimą, kuriame sakoma:

Patariame rinkti į Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje Pil
domąją Tarybą žinomus, pa
tyrusius, Susivienijimo reika
lus artimai pažįstančius ir 
praėjusiose nominacijose dau
giausiai balsų gavusius mūsų 
organizacijos veikėjus. Esa
me įsitikinę, kad didžiajai 
mūsų šeimai — Susivienijimui 
bus naudingiausia, jei: Pov. 
P. Dargis bus prezidentas, 
Stasys Gegužis — viceprezi
dentas, Bronė Pivarūnienė —• 
sekretorė, Euphrosine Miku- 
žiūtė iždin., Steponas Bre- 
des—iždo globėjas, Josephine 
Mileriūtė — iždo glob. Dr. 
Steponas Biežis — daktaras 
kvotėjas.

Tik viena čia gimus ir 
augus Mileriūtė siūloma į 
nesvarbią iždo globėjos vie
telę.

Dargis ir jo Llikutė ne
nori paleisti Susivienijimo 
vadeles iš savo rankų.

gyvena jūsų jaunimas? Ką 
pasiekėte kultūros srityje?

Aš prašyčiau, jeigu jūsų 
perdaug neap sunkintų, 
siuntinėti man “Laisvę,” na, 
ir žurnalą “Šviesą.” Mes, 
žemaičiai, sakome, kad ne
gražu daug prašyti, kauly
ti. Bet jeigu sulaukčiau 
1968 m. “Laisvę” ir “Švie
są,’’tai nelikčiau skolingas. • 
Iš anksto dėkoju.

A. Brazauskas j
Mano adresas:
Lithuania, USSR j 
Šilalės raj.
Medvėgalio p r. mokykla

Šimtas naujų eksponatų
Visą mėnesį buvusios Ro

kiškio apskrities teritori
joje dirbo Rokiškio krašto
tyros muziejaus mokslinė 
ekspedicija, vadovau j a m a 
mokslinio bendradarbio V.

i kiną, — giriasi kitas, 
į Abu jie neteisūs. Sapnuo
ja kiekvienas žmogus, ir 
! neretai.

Elektroenceialografas — 
: žmogaus smegenų elektro- 
i sroves registruojantis apa- 
I ratas išaiškino, kad žmogui 
įtemptai dirbant ar mąs
tant, elektrosroviu dažnu- 
mas didesnis, o jų svyravi
mo amplitudė — mažesnė, 
negu žmogui ilsintis ar mie-! 
gant. Taip būna ir žmogui į 
sapnuojant. Medikai tokią 
būseną vadina greitu mie
gu.

Mokslininkai tvirtina, kad 
sapnai žmogaus organizmui 
reikalingi. Trukdant bando
miems asmenims sapnuoti, 
žmonės tapo neramūs, ner- 

I vingi. O paliovus trukdyti, 
I po kelių dienų dingo anks
čiau pasireiškęs nerimas, 
baimė ir kiti neurotikams 
būdingi reiškiniai.

ta, tiriant sapnų prigimtį ir 
I jų reikšmę žmogaus orga- 
|nizmui. Tačiau manoma, 
Ijog darbai šia kryptimi 
duos nemažai naudos. Pa
saulinio masto neurologas 

i anglas H. Džeksonas (Jack- 
!son) neseniai pareiškė, jog, 
j gal būt, bus galima gydyti 
I neurozes sapnais.

J. Astikas

SU SLIDĖM
Mano slidės greitos 

greitos
Skuba į pakalnę, 
Lieka takas išsiraitęs 
Per sniegutį švelnų. J
Ir berželiai, ir eglutės 
Man šakelėm moja. 
Nugalėtos visos kliūtys— 
Lyguma po kojom!
Lekia slidės greitos 

greitos,
Vėjas groja, švilpia... 
Vėl sustoju, net sukaitęs,

Remdamiesi b a n d y m ų 
duomenimis, mokslininkai 
daro išvadą, jog sapnavi-

Gasiūno. Ekspedicijos tiks
las — surinkti dokumenti
nę, fotografinę, daiktinę me
džiagą, menančią 1940-1941 mas yra tam tikra žmo- 
metų laikotarpį. Įgaus organizmo būsena,

Išvykos metu surinkta • kuri, matyt, būtina jo nor- 
daugiau kaip 100 vertingų I maliam egzistavimui, kaip 
eksponatų, užrašyta nemaža ir alsavimas, kraujo apyta- 
prisiminimų.

NAUJAS LAIKRAŠTIS
Dar vienu laikraščiu pa

sipildė Lietuvos spaudos 
leidinių būrys. Išėjo pirma
sis laikraščio “Statybinin
kas” numeris. Tai — Vil
niaus namų statybos kombi
nato leidinys.

ka ir pan. Beje, laikoma, 
kad atskiri žmonės gali ir
nemiego darni nugrimzti į 

! trumpalaikę būseną, artimą 
.sapnavimo procesui. Stai- 
[giai užšnekinti, jie tarsi pa- 
i bunda, ir nieko negali pa
sakyti, ką tuo metu matę, 
mąstę ar jautę.

Buvo tvirtinimų, būk tai 
sapno metu miegas esąs nė*

Daug padaręs kilpų.
Kiškis šuolių man pavydi 
Ir tik kraipo ausį...
Aš nešuos namo

su slidėm 
Nuotaika žvaliausia!

Edvardas Drčgva
J. Domarkas—Lenkijoje

V rodavo filharmonijos 
pakviestas į Lenkiją išvyko 
Vilniaus filharmonijos sim
foninio orkestro vyriausia
sis dirigentas Juozas Do
markas. Vroclavo koncertu 
salėse vilnietis dirigentą? 
su vietos orkestru suruošė 
du simfoninės muzikos va^ 
karus.



Pen k f a d i enis. Kovo (March) 1. 1968 3 pusi.

apybraižoje, 
titnagas. Lotynų Amerikos žemės ūkio 

krizė smarkiai plečiasi
— su jais kvė-Jo bū-'dirbęs viename dienraštyje, 400 žmonių

' trumpai atpasakojo — at- pavau tvankiu, dulkėtu oru, 
A. Lif-'s])ausdino. Virš i n i n k a s dalinausi kalinio i--------

A. L1EPSNONIS davc

Nepaprasti susitikimai T
Bet jam nepatiko, ka<lh>i'f,ting;is. <1;,r jaunas vy- 

’ — ■ n’.,:,,Iras. Turėjo tvirta savo nuo-
įmonę ir ją gynė. Jis pasui- ]injų išgrūdo į mišką—ža-

Pravieniškių

1934 metai. Kaliu L fe
no je. Čia susipažinau su 30 
anykštiečių. Iš Baranaus
ko' šilo varė ir varė nak
timis su i nitu ošiu s. J u o > 
kaltino:

ies vargus sukilote.
ip kariuomenės teis- 
sulipde 70 asmenų by- 
Mane pervežė į Pane-

nias

__šitoje kameroje kalėjo 
daktaras D o m o š e v ičius. 
Mat. jį išrinko nuo darbi
ninku į seimą deputatu.

Vaikštau kieme. Ant mū- 
tvoros kulkomis, lyg

1919 metais

Dangus 
naro skait

Dar jaunas. Kau- 
sirišo su pogrin-

liniukais : piese
įlakatus, sme r k

kus. '
žaviuos' Erenburgu.
užsimezgė su poetu litera- * a/i_ . ... ..— . le draugams aptarti Ameturinė laiškine diskusija, J'rj]<()S j - .
kurią labai žiaui iai išimai-; “(;er()jj žemė.” Ji:
Šė kalėjimo administracija.; ]a)į, į;samil

praleido F. Kiršai. Ta.i; 
liudija: fašistai nesiskaitė| 
ir su juo. Šiuose, caro sta-į 
tytuose rūmuose, susipaži-i 
nau su 60 s a v o likimo) 
draugų.

Vėl keliauju. Tėjau į
tį. Žmonės.

— Vajėzau, surakinti! 
šūktelėjo moteriškė, pama-i 
šiuši mane ])rikaustytą prie! 

i kalinio. Štai ir Kaune. Įva-I

i a n č i u s 
Smetoną, smerkiančius 
priespaudą ir sveikinančius 
saulę. Menininkas pajuto— 
suims. Atkeliavo į kaimą 
v.:i< motuše. Čia s u ė m ė.

miršo:
—Nubausiu!
Tai]) jis GO politinių ka

duonele. 
Užsimezgė pažintys ir iš to
lo, ■— pro grotas arba kie
me: čia pravarydavo kitųi 
kamerų kalinius. < .
ges matydavome tik pro;

rašytojos Pearl Buck. durpyną. Ir aš, lyg Rimo 
".” Jis vergas, per visą vasarą 

pranešimą) stūmiau tačką — stačiau 
epochą, kurioje veikia .durpių piramides. Dirbome 

įjai. Aš išnagrinė jau j pusę paros. Visgi ir čia 
menines savybes. Tai, rašinėjau. Įžiebiau entuzi-

itojas. Po kaimiška kalėji-. Nėries eilėraščių rinkinį 
Imo pastoge gyvenau šeše- “Diemedžiu žydėsiu.” Deja, 
! rius metus. Jei visus drau-į rankraštis žuvo. Mane la
ngus, su kuriais čia susipaybai sujaudino sesė Agota. 
Įžinau, pavaizduoti, tai būtų 'Sirgdama surado mane, pa- 
iromanas su 300 personažų!, slėptą miške — tarp dur- 
"" ' 'ii knygai nieko nerei-’tuvų. Jos vargus, lyg žie- 

išgalvoti. Jeigu kame- (lūs, įpyniau į eilėraštį. Ru- 
iro.je l)iivęs nematomasis — (Ino. Saulė atsisakė džio-

kurį kaip į Dantės pragarą,, 
pakliuvęs, — nežinai, kada! 
išsprūsi. . . Su kuo čia ne-Į
šnekėjau! Ir su Suvalkijos 
artojais, nubaustais karo 
lauko teismo, ir su mūrinin
kais, ir su :
ninkais ir su studentais.

O drau-: Lotynų Amerika — vienin- 
tik pro i telis pasaulio rajonas, kur 

|žemės ūkio produkcijos ga- 
Lietuvą, mybos vidutiniškai vienamKiekvienas jų 

lyg gintarą, ant . .. .. J 
lėto delno kėlė į saulę. To-lmesnis, negu iki antrojo pa- 
dėl fašistai ir rakino jų saulinio karo, rašo sa\ o pra- 
rankas. Bet jie, tartum' nešime SNO Mitybos ir že- 
siūlą, sudraskė grandines,-- naės ūkio klausimų organi- 
gimtąją žemę apsodino gč-'^aacija (f AO). 
lėmis, papuošė knygomis/ 
papuošė rūmais, papuošė 
mokyklomis.
Kaunas, 1966.IX.8

ekonom i n i a m vystymuisi 
spartinti, sakoma FAO pra
nešime.

Kadangi Lotynų Ameri
kos gyventojų skaičius spar
čiai didėja, vystymosi per
spektyvos žemės ūkio ga-

lia atvirą susirūpinimą,” 
pabrėžiama dok u m e n t e . 
“Šitokia padėtis lieka, ir 
tai Lotynų Amerikos ekono
mikos būkle daro dar be-Prensa Latina koresponden

tas iš Santiago, kur yra 
FAO regionalinis b i u r a s 
Lotynų Amerikai, organiza
cija Lotynų Amerikos šalių 
žemės ūkio būklę apibūdino 
kai]) “keliančią nerimą.” ... c 
Lotynų Amerika priversta | FAO

su importuoti daug maisto pro-j išspręsti žemės ūkio gamy- 
Balsiu dūktų. Tam tenka leisti bos problemas, yra tokia: 

lėšas, kurios galėtų būti žemyne reikia įvykdyti pla- 
naudojamos social i n i a m - uią žemės reformą.

FAO nurodo, kad reikia 
neatidėliojant imtis radika
lių priemonių padėčiai iš
taisyti. Viena iš pagrindinių

• rekomendacijų, kai])

E. Balsio kūrybos 
vakaras

Vakarą-sus i t i k i m a 
kompozitoriumi E. 
surengė Lietuvos 
Kompozitorių sąjungos rū
mai. Dainininkas R. Mari- 
jošius, smuikininkas A. Li-i 
vontas ir pianistė O. Štein-I 
bergaitė atliko kompozito-| 
riaus kūrinius. I

Vakaro metu E. Balsys: 
papasakojo apie savo kū-l Taip atrodo. Toks planas; Brooklyn© vienuolyne vyko 
rybinius planus, pasidalijo! 
įspūdžiais apie Montreal!©' 
parodą, pademonstravo sa
vo mėgėjišką filmą iš ke
lionės po Kanadą.

Mane grąžino 
|jie kariuomenės teisme gy-Į j Kauną. Čia kalėjo 18 

'draugių. Su viena jų—stu
dente Š. Klipaite—susiraši
nėjau. Jai dėsčiau: svajoju 
sukurti apysaką apie kali
nę. Dėsčiau, kai]) manau 
piešti jos portretą. Kai 
kuriuos epizodus parašiau 
su dideliu patosu. Ji su
tiko su mano sumanymu. 
Mane veikė ir tie, kurie 
anksčiau kalėjo. Žinojau: 
tais pačiais laiptais vaik- 

Nuo-

nė Lietuvą, gynė saulę, gy
nė kultūrą, ką jie šnekėjo 
ta r]) grotų, — tai būtų la-

i Nejaugi vyskupui pavyks ii 
vėl lietuvius nuskriausti?

knygos dialogas, dialogas 
Juk tų 

herojų tarpe buvo ir CK 
narių, 1919 m. kovų vetera
nų, ir slaptųjų spaustuvių

n Hilu imu- • j- -iv. .
p , 3 t. . apie didžia tiesa,fabriko darbi- , • ‘norom t-nrnn hm

rais studijavau Pary- 
komūną, Spalį. Kali- 

mokiau lietuvių kalbos.
daug

Štai K. Petrikas. Drūtas. 
Gerai išsilavinęs. Plauda
mas malkas susipažinau su 
J. Gareliu. Tai veikėjas. Jis 
buvo pogrindžio kovos va
dovas. Tolregiškas. Labai 
daug naujo iš jo sužinojau 

i apie rašytojus, kovojančius 
prieš fašizmą. Kasdien ma-

skaitydavau. tydavau brolius Balčiūnus. 
Ka? Dostojevskį, Puškiną, Juos įskundė brolis. Va ir 
Čechovą, Balzaką, Turgene- ka lė j o. Kaimyninėje 
va. Čia perskaičiau ir pir- kameroje gyveno V. Lieps

noms. Ji į s i d ė m o j a u 
laisvėje. Skaičiau jo 
s a k y m ą “Žaizdre.” 
tarnavo kariuomenėje.
ėmė. Iš pradžių kalėjo šeš
tame forte. Čia jį kankino. 
Tatai jis, rodos, Kriaušos 
slapyvardžiu, kalinių žur-

mąją r.renourgo Knygą. 
Slaptai gavome “Izvesti- 
ias.” Labai nudžiugau: ra
dau Erenburgo apybraižas 
apie darbo žmonių demons
traciją Paryžiuje, apie pro
letarų sukilimą Vie n o j e .

Su-

kareivių, ir artojų. Aš mie
lai būčiau rašęs dienoraštį.
Jis nūdien būtų nemažiau čiojo ir K. Požėla, 
įdomus, negu romanas. Bet širdžiai atsiliepdavi 
žinojau: mano eilutes 
trins karceriu, ištrins 
gaiš, išdegins ugnimi, 
dėl savo pergyvenimus

iš-,gai apie Kauno proletarą 
na-i Labutį, apie CK narį Jan- 
To- kauską, apie jauną pogrin- 
ira- dininką Jurevičių. Vėl bū

tų romanas su 100 veikėjų!
1937 m. pradžia. Atsidū

riau IX forte. Čia gyve
nau 10 mėnesių. Per tą 
laiką susi])ažinau su 60 

Tuo pačiu orudraugų.
kvėpavau, dalinausi kalinio

kalinių girdėda-

įkalbos.
Koncertu salėse i ”?•. ,B ryklyn,° !‘e.tuv7 lourdpie. kas atsitiko

Pagyrė, kad skaitau klasi- nale “Kovotojuje” pavaiz-

ST. PETERSBURG. FLA.
Mirus

Petronėlei Propestienei
LLD 45 kuopos nariai (kurioje ji priklausė)

reiškia širdingą užuojautą artimiems giminėms
Kanadoje Pranui Sakalui, Tarybų Lietuvoje Jo-
nui Sakalui, Jungtinėse Valstijose Juozui Saka-
lui ir Marijonai Lideikienei, netekę mylimos te-
tūlės. Ypatingai M. Lideikienei, nes ji neteko ne
tik tetos, bet ir geros draugės.

J. S. Yukniai H. Yuknis
E. Pažarskienė Thomas Ahern
U. Juodaitienė L. Robinson
K. Žinauskienė J. A. Kelley
P. Pučkorius V. Rapečka
Chas. T. Sholiūnai M. Rapečka
M. Steinys D. Lesnik
E. Jasky J. A. Puishiai
A. Vegela Adelė Pakali
P. Alekna M. Klishus
A. Alekna D. Mikalajūnas
A. Bruwer J. P. M. Miller
R. Biniwer B. Salaveičikas
J. Ragauskas J. Staškunas
O. A. Ogentienė W. K. Kelley
E. Galskienė K. Pakšienė
O. Straukienė J. Stukas
V. M. Vilkauskai A. Stukas
Adelė Yutis V. Lopatto
T. O. Kairiai D. Kairienė
E. Valley P. Paserskis
J. O. Stattman St. Vešys
R. Uzeinis J. P. Semen
J. Uzeinis J. P. Brass
A. Daukus J. H. Sholiūnai
A. A. Jurevičiai J. O. Greblikai
G. J. Gendrėnai J. O. Rubai
F. Skleris J. O. Palianiai

I B. Jankowski D. Litvaitis
I R. Zaluba K. Gurskienė
I A. Petronis A. Kavaliauskas
I A. Sereika J. P. Stančikai
I B. O. Putrimai J. R. Betts
1 J. O. Rovatai A. Lenigan
1 J. E. Dovidoniai J. P. Blaškiai
1 J. E. Bernotai J. J. White
I L. E. Tvaskai A. Pakštienė
1 A. Antonavičius

vau:
—Oratorius!
Ne kartą klausiausi jo 

puikius pranešimus. Man 
labai patiko jo pasisaky
mai apie tuos žmones, ku
rie yra politiškai trumpare-

—Tai politinės vištos.
O Motiejus orientavosi į 

arus. Jų sparnų moste jis 
girdėjo ateinančios šviesios 
epochos dvelkimą. Aplink 
akmuo, geležis. Ir visgi 
draugai ir čia leido žurna
lą “Politkalinį.” Jame tilpo 
mano keli straipsniai. Net 
sueiliavau kūrinėlį apie či
gonę, apie kalinį. Draugai 
šiuos kūrinius pasi u n t ė į 
Ameriką Kaškaičiui. Kaš- 
kaitis ilgesnį laiką negalė
jo rankraščiu perduoti 
“Laisvei.” Bet kai kurie 
kūriniai šiame laikraštyje 
buvo atspausdinti. Pasira
šiau Liepsnoniu. Tačiau i 
spaudą kažkodėl jie pakliu
vo be parašo.

Forte susipažinau su is
toriko J. Jurginio broliu. 
Jis buvo nubaustas 6 me
tams. Antrame aukšte gy
veno 18 moterų — saulėte
kio skelbėjų. Apsirgus vėl 
grąžino į Kauną. 1939 m. 
kalniai raštu pasisakė: gin
sime nepriklausomybę nuo 
agresorių. Kiekviena kame
ra įteikė šiuo klausimu pa
reiškimą. Kartą mus val
dininkas paklausė:

—Apie kokį agresorių ra
šote?

—Nejaugi, pone, neaiš
ku. Jis už Nemuno!

Viršininkas šio protesto 
nepraleido. Kaliniai rado 
išeitį: iš naujo parašė sa
vo memorandumą. Po juo 
pasirašė visi draugai, net 
kalinės. Jie sakė Lietuvai: 
“Ginklu tave ginsime!” Šį 
protestą A. Guze v i č i u s ,

jie taurūs, jie kuklūs! Tai 
žmonės, nuo kurių traukė
si kalnai, drebėjo uolos, 
džiūvo jūros. O ten, kur jie 
žingsniavo, — švito aušra, 
tekėjo saulė. Jie buvo man 
švyturiu. Juos laikiau sa
vo mokytojais. Iš jų suži
nojau daug tiesų iš istori
jos, iš filosofijos, iš politi
nės ekonomijos, iš literatū
ros. Jų veidai ir nūdien 
man šviečia it saulė.

Politiniai kaliniai labai 
mėgo skaityti rašytojų vei
kalus. Jie labai jautriai el
gėsi su savo šeima. Jie be 
galo gerbdavo motiną. Lie
tuvoje nebuvo metrikacijos. 
Todėl revolucionieriai ves
davo pagal širdies balsą. 
Bet tokių žmonių meilė bu
vo negęstanti. Jų ugningų 
jausmų net mūrai neatšai- 
dydavo. Apie kalinių tau
rią meilę, jei gyventų Gor-

Lietuvos radijo ir televi-1 
vizijos valstybinis choras 
(meno vadovas — L. Aba
rius) švenčia savo koncer
tinės veiklos penkerių me
tų jubiliejų. Ta proga jis 
surengė du koncertus. Jų 
metu buvo atlikta didelė ir 
įvairi programa — klasiki
niai kūriniai, šiuolaikiniu 
lietuvių kompozitorių cho
rai, liaudies dainos.

iškeptas. Tai matome, lietuvių pranciškonų pro- 
pranciškonų “Darbiniu-'vincijos metiniai posėdžiai, 

i ko” pranešimo, kuris pasi- kuriuose dalyvavo provinci- 
irodė vasario 21 dienos lai- Iojas ir jo patarėjai. Pir- 
doje. Plačiai eina visokios miausiai bendrai apžvelgta 

Tikintieji susirūpi- ir išnagrinėta lietuvių 
;iai yra pranciškonų dvasinė ir fi- 

girdėję, kas atsitiko su Chi-mansinė padėtis. Paskui per- 
cagos lietuviškų parapiji- eita prie Brooklyn© vienuo- 
niu Švento Kazimiero kapi- lyno reikalų, liečiančių Kul
nių turtu. Viską užgrobė tūros Žydinio statybą, 
katalikų bažnyčios aukštoji 
dvasininkija. Pasirodo, kad 
viskas priklausė ne lietu-; 

kurie tasviams, 
įsteigė

Labai pasidžiaugta visuo- 
imenės dėmesiu ir rvžtu šia 1 v, . Istatybą remti aukomis...

\a])inesį paųar pranciškonai laukia 
ale vys-Į 1

pranesa-

nančią epopėją.
Su šiais draugais susiti

kau šešiuose kalėjimuose. 
Kiek jų ten mačiau? Apie

Pilnutėlėje filharmonijos 
salėje suskambo V. Myko
laičio-Putino eilėraštis “Mo
cartas.” Taip prasidėjo va
karas, skirtas garsiojo kom- 
pozitoriaus-klasiko kūrybai. 
Koncerte dalyvavo S. Son
deckio vadovaujamas ka
merinis orkestras, M. K. 
Čiurlionio meno mokyklos 
moksleivių choras (vado
vas — A. Jozėnas), pianis
tė E. Elinaitė.

Maskvietė i. Smorodino- 
va — tarptautinio M. Long

Bet štai dabar
ma, kad iš Brooklyn© para- 
pijonų bus reikalaujama gal 
kelių milijonų dolerių pasi
statymui Highland Parke 
(Brooklyn© sekcijoje) di
džiulių pastatų, kurie, kaip 
ir visos parapijų nuosavy
bės, bus užrašytos ir pri
klausys vyskupui.

“Darbininkas” praneša: 
“Vasario 12-14 dienomis,

aukų. Kas yra pasiryžęs 
aukoti, tegul aukoja tuojau. 
Bereika 1 i n g a s vaikščioji
mas po namus, aišku, nu
tęstų ir privargintų staty
tojus. O be tam tikros pi
nigų sumos nebus galima 
nieko pradėti.”

Nejaugi didžiojo New 
York© tikintieji lietuviai

Rep.

žiuje diplomantė. Talentin
ga pianistė, viešėdama Vil
niuje, grojo J. S. Bacho, L. 
Bethoveno, R. Šumano, F. 

i Šopeno ir kit. kūrinius.

Vilniaus universiteto dainų ir šokių • ansamblio šokėjai 
sukūrė senovinį lietuvių liaudies šokį “Muštinis”, kuris 

vaizduoja lietuvių kovas prieš kryžiuočius.

Du jubiliejai
1947-ųjų metų gale Nau

josios Vilnios “Žalgirio” 
staklių gamykloje buvo pra
dėtos rinkti pirmosios lietu
viškos gręžimo staklės. Nuo 
tų dienų prabėgo 20 metų. 
Imta gaminti daugiau kaip 
70 modelių įvairių staklių. 
Beje, net neįmanoma paly
ginti pirmųjų stalinių grę
žimo staklių su šiuolaikinei 
žalgiriečių produkcija—uni
versaliomis f nežavimo stak
lėmis, kurios eksportuoja
mos į 27 užsienio valstybes.

Toli dabar garsėja Nau
josios Vilnios “Žalg i r i o ” 
staklių gamyklos ženklas.

keliami tostai už vieną se
niausių Lietuvos įmonių. 
Čia sudūzgė mašinos dar 
tuomet, kai kiekvienuose 
namuose poškėjo staklės. 
Deja, praėjus nepilnam ke
turiasdešimtmečiui, įmonė 
tebebuvo tokia pat, kaip ir 
pirmaisiais gyvavimo me
tais. Vyresni darbininkai 
dar atsimena, koks apgai
lėtinas buvo Oskaro Trejaus 
audimo fabrikėlis.

Po karo, čia, galima sa
kyti, pastatytas naujas fab
rikas. “Nemunas” dabar 
kasdien išaudžia po 5 tūks
tančius metrų vilnonių au
dinių. Ne ką daugiau prieš 
karą būdavo išaudžiama 
per metus.

rnai ir nauji užsakymai. 
Ypatingai tikslios ir patva
rios lietuviškos metalo ap
dorojimo staklės nenusilei
džia angliškoms, vokiškoms, 
japoniškoms preciz i n ė m s 
staklėms. Montrealyje 
“Ekspo-67” Tarybų Lietuva 
demonstravo savąsias stak
les. Ruošdamiesi minėti ga
myklos dvidešimtmečio iš
kilmes, žalgiriečiai vėl baigė 
naujų vertikalaus frezavi* 
mo staklių siuntą ekspor
tui.

28 KONCERTAI
Afišos pakvietė kaunie

čius j prasidėjusi jaunųjų 
muzikantų festivalį, kurį 
surengė Valstybinė filhar
monija. Festivalis vyks iki 
kovo dešimtos dienos įvai
riuose respublikos miestuo
se — Vilniuje, Kaune, Klai
pėdoje, Šiauliuose, Panevė
žyje, Kapsuke, Švenčionyse, 
Druskininkuose. Jame da
lyvaus 40 jaunųjų muzikan
tų, simfoninis ir kamerinis 
orkestrai.

Antrasis j u b i 1 i ėjus... 
Juodupės vilnonių audinių 
fab r i k a s “Nemunas’’ at
šventė šešiasdešimtmetį.

Ne, ne be reikalo buvo

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvena n t i e m s 
Lietuvoje. Prenumerata 12 
dolerių.
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JUOZAS STANELIS

MANO ATSIMINIMAI IŠ PRAEITIES
(Tąsa) 

liaDus, Grigaitukai jį pažinojo, tai mu
du su Pavadžiu jie ten nuvežė, o patys 
grįžo namo. O Leliašius mus nuvežė į 
Rudaminos parapiją, Delnickų kaimą 
pas Slavėnus. Slavėnienė buvo mano 
mamos sesuo.

Pasirodė, kad ten ilgai būti pavojin
ga, tad Slavėnas mus parvežė į Geista- 
riškius. Papasakojau mamai kas atsiti
ko. tai ji man liepė važiuot į Ameriką. 
Brolis Petras jau anksčiau buvo ten iš
vykęs, nes jis irgi buvo valdžios gaudo
mas.

Vieną nedėldienį jį buvo suėmę zems- 
kiai Gižuose ir uždarę. Bijojome, kad 
jį nenuvežtų į \ ilkaviskį, nes jau ten po
licija jį žinojo. Tad nutarėme tą pat va
karą Petrą paliuosuoti. Kai zemskiai 
pamatė naktį prie jų artinantis būriui 
vyrų, jie pradėjo į mus šaudyti. Mes ir
gi atsakėme ugnimi. Laike susišaudy
mo, keli vyrai, jiems nematant, užbėgo 
i> užpakalio ir Petrą paliuosavo. Dėl to 
jam reikėjo bėgti į Ameriką.

Ir mane gaudo
Ik* Dų įvykių Lizdijuose ir man na

muose buvo nesaugu. Susiradau vadą, 
uuri- mane pervestų per rubežių, mama 
-ukrap.-tė kiek pinigų, atsisveikinau su 
draugai.-, sugrąžinau savd grupės kapi
tonui J. Dabrilai brauningą, o jis man 
ant kelionės dar davė 10 rublių, ir su 
kitu vaikinu patraukėme link Kybartų. 
Ten bandėme pereiti tiltą ir pasiekti 
Prūsus, bet kareivis mus sulaikė ir nu
sivarė i raštinę. Ten viršininkas mus 
iškratė, vis klausinėjo, kiek mes turime 
pinigu ir ar bėgame į Ameriką. Ales 
gynėme.-, kad tik tai]) pasivaikščioti no
rime. o pinigus buvome paslėpę drabtr 
žiuose, tai ir nerado.

Viršininkas, nieko neradęs, išėjo ir 
mus paliko vienus su kareiviu. Tas ža
dėjo mus paleisti, jei mes jam duosime 
po 25 rublius. Nusiderėjome iki rublio, 
sumokėjome ir mus paleido.

Naktį sugrįžome mudu su draugu pas 
vadą (Lankeliškiuose) ir jam papasa
kojome, kas įvyko. Mums besikalbant, 
ateina į stubą jaunas vyrukas ir sako 
mūsų vadui, kad pogrindinės grupės ka
pitonas nori mane matyti. AIat,.tuo lai
ku Lankeliškių grupės buvo mitingas.

Nuėjau, susitikau su kapitonu. Tai 
buvo Liubinas, tos apylinkės gyventojas. 
Su juo buvau pažįstamas iš seniau. Jis 
prašė, kad ant rytojaus jam padėčiau 
parinkti aukų iŠ apylinkės ūkininkų dėl 
LSDP. Jis turėjo štampų knygutę. Ap
siėmiau. N*"

Ant rytojaus leidomės į kelionę. Jis 
turėjo brauningą, o aš nieko. Ėjome pas 
didelius ūkininkus. Priimdavo, ir pini
gų duodavo.

Užeiname pas vieną didelį ūkininką 
vokietį. Stuboje radome tik dvi mote
ris ir pasakėme joms, kokiu reikalu atė
jom. Viena išėjo laukan ir tuoj įėjo du 
stambūs vyrai su storais kriukiais. Vie
nas tuoj suriko: ‘‘Dabar mes jum, ru
pūžės, duosime pinigų”, ir kirto mums 
per galvas. Liubinas visas kruvinas, šo
vė vieną, bet nepataikė, o bandant šauti 
antrą — brauningas užspringo. Aš su
sikibau su kitu, mudu parvirtom ant 
grindų besigrumdami. Man iŠ galvos 
kraujas bėga, visas kruvinas, bet Liubi- 
nui pavyko jo brauningą sutvarkyti ir 
jis antru šūviu savo prieš kliudė. Tas 
suriko, pametė jį ir nubėgęs už koklinio 
pečiaus pasislėpė. Tuomet ir mano prie
šas išbėgo laukan.

Kai mudu, abu kruvini, išėjome iŠ stu- 
bos, tai pamatėme, kad nuo kluono at
eina link mūs keli vyrai su dalgiais ir 
spragilais. Jie jau būtų mus gyvus ne
paleidę. Bet kai paleidome vieną šūvį į 
juos, visi sulindo į kluoną. ( Po kelių 
meti] teko girdėti, kad Liubinas savo 
priešui plaučius peršovė, ir tas mirė.)

Mudu bėgom link Lankeliškių. Vienas 
raitas vokietis sekė mus iš tolo, bet pra
dėjo snigti, pustyti, tai jis mūsų pėdas 
pametė ir mes laimingai pasiekėme va
do namus. Kokiame kaime ta kova įvy
ko, neprisimenu, tik žinau, kad paprū
sėje.

Vado žmona apiplovė mums perkirs
tas galvas ir nuvalė kraujuotus drabu
žius.

Ten pernakvoję, ryte išėjome kas sau: 
Liubinas savo keliu, n aš grįžau į tė
viškę.

Porą dienų pailsėjęs, vėl išėjau į Lan
keliškius pas vadą. Jis jau buvo visą 
reikalą sutvarkęs, ir aš laimingai pasie
kiau Vokietiją. Per Hamburgą, )po 18 
dienų, pasiekiau Ameriką.

Laive maistas buvo labai blogas. Mai
tino daugiausia smirdančiom žuvim iš 
bačkos. Tik kai kada gaudavom biskį 
lašiniu.

Važiavo daug jaunų vyrų, kurie bėgo 
nuo caro priespaudos. Buvo rusų, len
kų, žydų ir lietuvių.

Vieną dieną nutarėme protestuoti 
prieš prastą maistą. Kai atnešė mums 
tų pasmirdusių žuvų padėklą, tai vie
nas jaunas smarkus vyrukas, mokantis 
vokiškai, ir mes keli, kaip sargyba, nuė
jome į kapitono postą ir pasakėme, kad 
norime matyti kapitoną, ir kokiu rei
kalu. Už kelių minučių atėjo ne kapi
tonas, bet didelis “seileris,” ir kad jis 
kirto mūs vadui per ausį, tai tas tuoj 
išsitiesė ant grindų, išbiro jo žuvys ir 
molinis dėklas sutruko. O mes, “gvar
dija,” išsigandom ir išlakstėm kas sau.

Taip ir baigėsi mūsų “revoliucija’’! 
Nuo tada žuvys buvo dar prastesnės, 
ir protestų niekas nekėlė.

Vėliau sužinojau, kad tuo patim lai
vu tada keliavo ip velionis dr. J. Kaš- 
kevičius. Gal jis važiavo antra ar pir
ma klase, tai jam buvo geriau.

Iš “kaslegarnės” atvažiavau į Newar
ko geležinkelio stotį. Tik tada apsižiū
rėjau, kad neturiu tikro adreso. Užra
šyta tik 62 Newark, N. J.

Kitus “grinorius” karetkos išvežiojo 
po vietas, o manęs nė vienas neima, tik 
pakraipo galvas ir nueina. Besėdintį sto
tyje patėmijo policmanas ir atėjęs ką tai 
man sakė. Aš nieko nesuprantu, tik pa
rodžiau jam savo adresą. Jis vis manęs 
klausinėjo, bet ko, aš nesupratau.

Tada jis man pirštu pamojo ir pradė
jo vedžioti po lenkiškus ir rusiškus sa- 
liūnus. Aš tik žinojau savo brolio var
dą, bet neturėjau adreso.

Išvaikščiojom iki vidurnakčio, polic
manas tada parsivedė mane į “steišiną”, 
nuvedė į kambariuką, kuriame buvo lo
va, užrakino iš lauko duris ir nuėjo sau.

Aš gerai išsimiegojau, o rytą vėl atė
jo tas pats policmanas ir vėl mudu pra
dėjome “stacijas” po saliūnus. Tik ki
tos dienos pavakare užėjome į vieną, ku
riame buvo ir šipkorčių agentūra. Kai 
pasaRfati savo brolio Antano pavardę, 
tas tuoj man davė stiklą alaus ir nuve
dė pas brolį. Vakare Antanas nuvedė 
mane pas tėvą ir brolį Petrą, kurie irgi 
gyveno tame pat mieste. Taip baigėsi 
“kalvarijų kelias”.

Pradžia gyvenimo
Pas brolį Antaną radau daug laisva

maniškų knygų: d-ro J. Šliupo, kun. V. 
Dembskio, Šerno ir kitų bedievių, ir 
ėmiau jas skaityti. Nuo religijos tuo 
laiku dar nebuvau pasiliuosavęs, bet jau 
Lietuvoje “spavednies” nėjau. Nėjau 
ne dėl to, kad būčiau netikėjęs, bet dėl 
to, kad bijojau. Žinojau, kad kunigai ką 
nors išgavę per išpažintį priešvaldiško, 
įskundžia žandarams, ir ne vienam dėl 
to teko patekti į Sibirą. Tai atvažiuo
damas atsivežiau į Ameriką ir visus iš 
Lietuvos griekus. Beskaitydamas knygas, 
po biskį ir atsipalaidavau nuo tikybos 
varžtų.

Nevarke gyvendamas dirbau visokius 
darbus. Dirbau sunkiai, ilgas valandas 
ir už mažą užmokestį — 60 valandų per 
savaitę už šešis dolerius.

Visuomeniškas veikimas buvo silpnas. 
Lietuviai liuosą laiką praleisdavo dau
giausia karčiamose. Organizacijų buvo 
mažai, o ir tos silpnos.

Vieną vakarą mane brolis Antanas nu
sivedė į LSS 11 kuopos mitingą ir pri
rašė prie Sąjungos. Tą patį mitingą 
mane išrinko ir kuopos finansų raštinin
ku.

Tada A. Žolynas ir A. Stanelis buvo 
didžiausi Newarko veikėjai. Kiek vė
liau atvažiavo Pranas Lingys iš Gižų, 
AL Žolynas, Ignas ir Povilas Bečiai, B. 
Mikulis, Dobinis ir kiti. Prasidėjo smar
kesnis veikimas, pastatėme kelis scenos 
veikalus, ruošėme prakalbas, paskaitas 
ir t.t. Gyvenimas pasidarė smagesnis. 
Įsigijau ir draugų būrelį.

Bet aš buvau didelis nenuorama, ant 
vietos ilgai negalėjau išbūti.,

(Bus daugiau)

Newarko riaušių atgarsiai
Gub. Hughes Blue Panel raportas

dą. Pasklido paskalas, kad 
taksimanas buvo užmuštas, 
tai riaušių audra ir praėjo 
ten, kur daugiausia buvo 
apsigyvenusių juodųjų žmo
nių.

Blue panel savo “raporte 
kalba ne tik apie Newarko 
prastą policijos autoritetą 
sukėlime riaušių, bet ir tų

Šiuo laikotarpiu gyvena
me nepaprastame momente. 
Ką tolyn mūsų gyvenimas 
eina, tai jis vis darosi bloges
nis, neaiškus, nepasitikin
tis. Mūsų šalies preziden
tas mums aiškina, kad ša
lyje viskas einasi gerai, ge
riau ne kaip kada pirmiau. 
Surokuoja visas instituci
jas, kiek jų yra įsteigta ir j riaušių sulaikymą. Taip pat 
tai vis dėl savo šalies pilie
čių gerovės.

Ar tos institucijos veikia 
gerai, ar jos yra naudin
gos ar jos atsiekia savo 
tikslą, tai jau rodosi ne jo 
dalykas, ne jo reikalas. Vi
sas jo reikalas — sutvarky
mas Azijos.

Šiuo laikotarpiu New Jer
sey valstijos gubernato
riaus Hughes blue panel ty
rinėjimo komisijos raportas 
pasirodė kaslink atsibuvu
sių riaušių pereitą vasarą 
Newarke. Ta komisija, blue 
panel vadinama, susidėjo iš 
10-ties narių. Į ją įnėjo du 
buvę N. J. gubernatoriai, 
republikonas ir demokratas. 
Buvo dideliu žmonių — ku
nigų, advokatų, politikierių 
ir juodųjų žmonių. Pirmi
ninku tos komisijos buvo

nijos prezidentas. Visų nuo
stabai, tas raportas N. J. 
buvo taip jautriai atjaus
tas, nemažiau, kaip buvo at
jaustas liaudiečių užėmimas 
Saigono.

Tas raportas nieko ne
pateisino. Jis surado, kad 
viskas tas yra, kas buvo 
skelbiama pirmiau prieš 
riaušių įvykimą. Ir tą vis
ką patvirtino, kad tie skel
bimai visi pamatuoti, kad 
Newarke didžiausia ko
rupcija, nešvarumas ir ap
leidimas varguolių žmonių

prastai kalba ir apie vals
tijos National guard blogą 
elgesį, dėl kurio žuvo 26 
žmonės. Suprantama, kad 
pasiaiškinimą guard koman- 
dieriai duoda, kad jie prie 
tokio mūšio nebuvo lavina
mi.

Dabar dėl to raporto daug 
kalbų, daug protestų. Ma
joras protestuoja dėl j a m 
primestos korupcijos. Jis 
šaukia, kad jei kas žino 
apie korupciją, turi ateiti ir 
pasakyti, įvardinant kas ir 
kur tą korupciją daro. Kon- 
selmenai taip pat protestuo
ja, kad raportas neteisin- 
gs ir pritaria majorui, 
sakydami, kad Newarkas 
aukščiausiai šaly aptaksuo- 
tas miestas, kad mes prašo
me pagalbos iš valstijos ir iš 
federalinės valdžių, įrody
dami, kokia situacija ran
dasi mieste, kad vidurine 
žmonių klasė iš Newarko 
kraustosi, o varguomenė už

perkeltas į kitą nuovadą, o 
į jo vietą paskyrė negrą žy
mų, senokai tarnaujantį po
licijoj. Taip pat policijoj 
tarnauja ir du jo sūnūs. 
Visų nuostabai, eiliniai po
licininkai kitų nuovadų pa
darė protesto demonstraci
ją. Atėjo į City Hali ir pro
testavo majorui, kad pa- 
mainymu kapitonų bando
ma įvesti policijoj segrega- 
c i j ą . Neužteko vietinių 
protestų, bet buvo bandoma 
įtraukti apylinkių ir vals
tijos policininkų organiza
cijos, kad ir jos protestuo
tų. Nekurios protestavo. 
Dabar atrodo tuo klausimu 
ramu. Tačiau kyla klausi
mas, budžetų klausimas. 
Didžiumoj vietų budžetai 
buvo atmesti, kas buvo rei
kalaujama. Žinios sako, 
kad tai yra rekordinis at
metimas, kokiu iki šiol nėra

Jensen Beach, Fla.
Mire Karlonų žentas 

Jimmy Clark
Velionis Jimmv Clark bu

vo Pirmojo pasaulinio karo 
kareivis ir buvo nariu ka
reivių organizacijos, ku
rioje jis veikė ir buvo 
jų mylimas, todėl ir į jo šer
menis prisiuntė tiek daug 
gėlių, kad 
skendėjo. Daugelis žmonių 
palydėjo jį į kapines. Paly
dovai buvo pakviesti pietų 
ir šauniai pavaišinti val
giais ir kavute.

Velionio liūdi likusi jo 
žmona Julia, uošviai V. ir 
K. Karlonai ir kiti giminės.

Ramios jam amžinybės...
Karlonų draugas

v

Tarybiniai laikrodžiai
buvę.

Dabar visi laukia prezi
dento komiteto raporto apie 
atsibuvusias riaušes ir apie 
rekomendacijas.

Ignas .

TSRS laikrodžių išdirbys- 
tė jau užima antrą vietą 
pasaulyje. Tik Šveicarijoje 
daugiau pagamina. Trečioje 
vietoje stovi Japonija, o 
JAV tik ketvirtoje.

Miami Fla.
Gražiai nuaidėjo Gražiai dainavo Elena
choro koncertas Mikitienė ir Stasvs Vainei- v

kis. Tarp 
kitienė gražiai atliko klau- 

Isytojams mėgiamą liaudies
Meniniai ir materialiniai, 

Aido choro koncertas buvo| 
sėkmingas. Jis įvyko vasa-

kilų, Elena Ali-

oo i-,!.-- • dainelę “Onvte miela.” Vai-
'KUi:10^e J^.Nneikis mūs publikos skoniui 

ima kad ii- paprasčiausias į ir'Jjy kūrė jo' d.a.vė Va"aSaiV° koml’5’L
vietas (shms) atsikrausto Va š in gt0 n 0 gimtadieni.;'Tv JN 
is kitur bedarbių ir kito-, Koncerte nebuvo kalbėta 
kių, kurie is miesto rerka- ;apie Vašingtoną, bet prisi-| 
lauja paramos. Valstijos ir mįnįa mas pačių jau gana1 
fedeiahne \aidžia atsako,pga e]sena šioje šalyje. Oi 
tylėjimu, nieko nedaryda-lmes, ]]etuviai, kaip ir kitos!

rio !
simename šios šalies nepri-

m a.
Gub. Hughes, išvažiuoda-

tautos, pridėjome savo įna
šą prie darbo, kas šalyje

mas į Floridą, susišaukė sa- yra gražaus ir naudingo
vo kabinetą ir įsakė jiems, 
kad jie prisilaikytų nuo vi
sokių komentarų kaslink jo'

i kad myliu” ir dar porą gra
žių solo. Ne be reikalo 
bruklinietis meno entuzias- 
tas Jonas Juška, kuris čia 
vizitavo, sakė, kad miamie- 

ičius solistus reikėtų pa
kviesti į didžiuosius “Lais
vės” koncertus.

Žinoma, koncerto didžioji'

apgyventose vietose, laiko-i blue panel raporto.
mi namai, kurie yra paskir
ti nuvertimui. Jų apsauga, 
gatvių nuvalymas bei jų 
pataisymas. Mokyklose su
irutė, jų permažai. Var
guolių vaikai mokinasi tik 
pusę laiko. Pašalpa var
guoliams - bedarbiams nėra 
tinkamai sutvarkyta, žo
džiu sakant, kur tik nepa
žvelgsi, visur suirutė.

Komisija surado, kad 
riaušės, įvykusios pereitą 
vasarą, nebuvo planuotos iš 
kalno, bet jos įvyko spon
taniškai dėl blogo policijos 
viršininkų autoriteto, kur 
du jauni policininkai sulai
kė negrą taksimaną ir su 
juo nemandagiai elgėsi, o 
jaunuoliai tą viską matė ir 
išdaužė tą policijos nuova

■ .Kuo-'pamatai, kad mes, išskiriant 
met jis parvažiuosiąs iš va-: mažą dalį, jau debutavome 
kacijų, tuomet apsvarstys!į koncertu sales prieš 50 ar 
kaip . jis orientuosis tuo daugiau metų.
klausimu. _ Gražu, kad to amžiaus

Blue panel apklausinejo dainos meno mylėtojai dar 
107 liudininkus. Tačiau apie sugeba, turi energijos ir at- 
30-tis juodųjų organizacijų, jautos sueiti, mokytis dai- 
bažnyčių ir kitokių žymių lnuoti Nemuno krašto dai- 
nilipčin hnvn išroikštas rin-U.... ......

visiems. Pažvelgus į mūs 
koncertų dalyvius, kurie'žvaigždė buvo Ramoškaitė, 
matomi estradoje ir salėje,!Daina — jos ilgametė pro-, 

fesija. Ji dainavo dviem 
atvejais. Liaudies daina ar 
operos arija Birutės balsu

do daugiau metų.
Gražu, kad to amžiaus

piliečių buvo išreikštas ne
pasitenkinimas, kam nebu
vo pakviesti tos komisijos, 
nes jie jaučiasi, kad jie tu
rėję daug ką pasakyti, kad 
dalykus pagerinti miestui.

Policija jau atkreipė sa
vo atydą į tai ir pradėjo 
perorganizavimo darbą. Iš 
tos policijos nuovados, kuri 
buvo išdaužyta dėl priežas
ties dviejų policininkų ne
taktiško pasielgimo su tak- 
s i m a n u , kapitonas buvo

nas ir nešti Miko Petraus
ko paliktas tradicijas. Ypa
tingai džiugu, kad estrado
je suskamba lietuviška dai
na iš lūpų artisčių, kurios 
jau gimė ir augo ne savo 
tėvų šalelėje Lietuvoje, 
kaip Birutė Ramoškaitė, 
Mae Gabrėnienė, Elena Mi- 

Ikitienė ir kitos.
Kad mūs Aido choras nė

ra didelis, kad ir ne kiek
viena jų dainuota daina pa
siekia galutinos muzikos 
aukštumos, bet jo tik pasi
rodymas estradojee rodo 
mus visus kultūringais žmo
nėmis.

Koncerto programa
Aido choras, vadovybėje į 

muziko Broniaus Nekrašo,; 
pradėjo koncerto programą j 
su “Oi kas, oi kas” ir kito
mis. Toliau koncertą įvai- 

| rino solistai, taipgi muziko, 
kaip akompanisto ir solisto

listė Ramoškaitė, pati sau 
kanklėmis pritardama, dai
nuoja “Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka.” klausytojas 
pajunta, kai]) “gailiai mo
tulė verkia.” Solistė pati 
jaučia, ką dainuoja. Jos aiš
ki tarmė, dikcija įgyvendi
na dainos turinį.

Ramoškaitės ir Nekrašo 
operiškas duetas buvo ge
rai atliktas. Naujoviškas 
buvo koncerto repertuare 
Nekrašo solo. Jo dainuo
tas “Žvirblelis,” sakyčiau, 
atliktas humoreskos skoniu, 
koncerto klausytojams buvo 
paįvairinimas, todėl ir en
tuziastiškai priimtas.

Bruklimečio Jono Juškoj 
taikos eilėraštis irgi buvo 
naujovė koncerte. Juška 
deklamavo eilėraštį kai]) 

j aktorius, laikydamas ran- 
jkoje taikos simbolį — baltą 
j balandį. Ogi taika, tai kas
dienis klausimas, tai visos 
žmonijos troškimas. Klau
sytojai visus artistus lydė
jo gausiais aplodismentais.

Koncertą baigė Aido cho-

Viename senamiesčio pastatų įsikūrė knygynas “Turistas” miau.

vadovybėje.
Vietiniai mūsų solistai 

šiame koncerte pasirodė 
pakilesni ir muzikališkesni. 
Mae Gabrėnienė dainavo 
dvi lietuviškas dainas ir 
anglų kalba “Ne p o 1 i t a n 
nights.” Jos gražus balsas 
ir didelės pastangos siekti 
dainoje grožio, duoda geras 
pasėkas. Kiekvienu estra
doje išstojimu Mae pasiro
do pakilesnė. Jos dainuo
ta liaudies mylima “Kur 
bakūžė samanota” gražiau 
suskambėjo nei kada pir-

ras su keliomis dainelėmis 
ir finalu “Namo, broleliai, 
namo.” Koncertui įžangą 
pasakė A. P. Gabrėnas, pro
gramą tvarkė choro moky
tojas B. Nekrašas.

Prieš koncertą, choro pir
mininkas J. W. Thomsonas, 
beeidamas gatve, puolė ir 
užsigavo koją. Linkime jam 
greit susveikti ir vėl veikti 
Aido chore.

Beje, koncerte į cho įl
įstojo apie 10 garbės na- 
rių-rėmėjų.

V. Bovinas ♦



Penktadienis, Kovo (March) 1, 1968 LAISVfi 5 pusi.

Cleveland, Ohio
Politikierių manevrai

Ohio Demokratų partijai 
atsisakius remti senatorių 

*■ Frank J. Lausche kitam ter
minui į Senatų, jis pradėjo 
manevruoti, taisytis ir keis
ti savo pažiūras kai ku
riais klausimais. Visa laika 
rėmęs Prezidento Johnsono 
karo politika, dabar bando 
reikštis kaip karo priešas, 
taipgi kitais klausimais ro
do kiek demokratiškumo. 
Bet tai tik laikinis reikalas, 
kad laimėti nominacijas, 
kurios Įvyks gegužės 7 d.

Daugelis mūsų piliečių 
mažai atidžios kreipia j no
minacijas. visai neina bal
suoti. Bent šį kartą gali 
būti svarbiau dalyvauti no
minacijose negu balsavi
muose, nes daugeliui pilie
čiu besėdint namie. Lauš-

Haverhill, Mass.
Vasario 15 d. buvo gra

ži diena ir buvo atliktas ge
ras darbas. M. Kazlauskie
nė nuvežė ir parvežė visus 
LLD ir LDS kuopos narius 
pas Račkauskus, 36 Cross 
Rd. Ward Hill. A. Rač
kauskienė visus svečius pa

buvo pakviesti Lietuvių pi
liečių Gedimino kluban, ku
riame Stasys priklausė, ir 

i gerai pavaišinti valgiais ir 
i gėrimais. Valgį pagamino 
i P. Yocomski.

Yocomskas žuvaudamas 
: vasario 4 d. smarkiai ant 
ledo susižeidė, todėl jų val

gykla buvo uždaryta per 2
■savaites, atidarė 19 d., bet 

Besilinksmindami Paplausko pageibimui pa- 
; tarnavo.

M irusiems ramybė, o li
kusiems užuojauta.

vaišino skania kava irpyra-, 
gaiš, ’________________
LLD ir LDS kuopos nariai 
pasimokėjo duokles už šiuos 
metus.

Raportai iš praeities buvo 
priimti su pagyrimais. M. 
Kazlauskienė ir M. Račkaus
kienė gerai dirbo “Laisvės” 
vajuje: gavime naujų skai
tytojų, atnaujinime senų 
“Laisvės” prenumeratų ir 
parinko aukų. Apvažinėjo 
netiktai Haverhilli, bet ir 
plačiąją apylinkę. Kazlaus
kienė myli savo mašina pa
tarnauti spaudos ir orga-|

Vasario 5 d. John S. Cook, 
Gedimino klubo baro pri- 
žirūėtojas, vėl paskirtas va
žiuotos (Safety Council) 
prezidentu.

Dar žiema nepasibaigė, 
dar šaligatviai pilni sniego, 
o jau sniego nuvalymas nuo 
gatvių miestui kainavo $90,•• 
000. Brangi gamtos dova-

che gali laimėti nominaci
jas ir tuo patekti ant ba
loto.

Reikia neužmiršti, kad 
republikonai prieš Lauschę 
\ isai nestato savo kandida
to. Jie Lauschės darbais 
pilnai pasitenkinę. Aišku, 
jie už jį balsuos. Be to, jis 
tiki.G balsi] ir iš mūsų “va
duotoju.’’ nes vasario 18 d. 
čia jis kartu su visais “va
duotojais" Lietuvai “vada
vo." bet apie pasekmes dar 
neteko girdėti.

Patartina visiems gegu
žėm 7 diena nominuoti John 
J. Giligan į Ohio Senatą.

J. Rąstas

Hartford, Conn.

nizacijų reikalui. Šiuo tar
pu Lowellyje nėra kas dar
bininkiškame judėjime dar-' 
buotųsi, todėl pereitoje kon-Į 
ferencijoje So. Bostone pa
skyrė M. Kazlauskiene ir A. 
Račkauskienę, kad jos nu
važiuotu i Lowelli ir išrink-' 
tu mokesčius iš LDS kuo- 
pos narių. Jos tai padarė,' 
atliko labai gerą darbą. !

Sausio 19 d. mirė Vincas j 
Bakanauskas, 77 metu, 56 
Eunice Parkway, Conn. Se
niau gyveno Haverhillyj ir 
priklausė Lietuvių piliečiui 
Gedimino klube. Buvo naš-' 
lys. Paliko du sūnus, Jo-i 
seph, gyv. Stratford, Conn., 
ir Sam, Fairborn, Ohio, 5 
anūkus ir vieną proanūką 
ir seseri Mrs. Isabellę Sas- 
ner, Haverhillyje. Palaido-;

Darbininkč

So. Boston, Mass.
Pranešimas

LLD 2-ra kuopa rengia 
pietus, kurie įvyks kovo 101 
diena, 1 valanda, klubo sve- 
tair.ėje, 318 Broadway. Vi
si draugai ir draugės Bos
tono ir apylinkės atsilanky
kite, nes pietų pelną skirsi
me “Laisvės” suvažiavimui 
kai]) pasveikinimą.

Taipgi bus tik dvi dienos 
praėjusios nuo kovo 8 die
nos, moterų solidarumo 
tarptautinės dienos. Tuo 
pačiu kartu apvaikščiosime 
arba paminėsime ir moterų 
aštuntąją dieną.

tas 23 d. Lietuvių tautiško
se kapinėse Bradforde. Pa
lydovai buvo pakviesti Lie
tuviu kluban ir na vaišinti, j

I x '
i Sausio

^trūsiančią virtuvėje, o Že-!Rose Augustinavich, 80 m.,1 
maitis vaikščiojo po stubąi36 Pilling St. TA " y' 
darydamas mankštą,

oga užsukome pas mūsų 
■rus draugus Žemaičius. 
Radome L. Žemaitienę be-»

Du suimti sąmoksle 
bombarduoti knygyną

New York. — Federali-

daktaro priežiūroje.

Mrs. niai agentai suėmė du ultra- 
1 dešiniuosius ekstrem i s t u s 

Paliko sūnų'sąmoksle bombarduoti Jef- 
nes! Joseph ir dukterį Mrs.! ferson Book Shop, 100 East 

I Nellie Orchard, 10 anūkų ir 16 Street. Tai buvo Kevin 
.du proanūkius. Palaidotais. O’Brien iš Belle Harbor 

a>1|27 d., St. Patrick kapinėse, jr Geo. J. Garvis iš Brook-

do neblogai ir sako, Kad; PaplauskaS( 79 metu> 32 So.' Jefferson Book Shop’ži- 
eikata eina geivn. 'Cogswell St. Paliko savo n»»»s kaip kairiųjų knygų 
Mums ten beesant, atvj- įįmona Stelių, kelis pusbro-, **’ žurnalų knygynas.

. . _ liūs ir pusseseres. Palai-
Žemaitiene '(ĮOįas g Lietuvių tautiš- JAV neteko 3,360 lėktuvų 

nuF.*.vMv, į Saigon. — JAV komanda
Laidojimo apeigas atliko j pranešė, kad iki praėjusios 

Boles Memorial 
Home, Lawrencuj. mių lėktuvų ir helikopterių

Po laidotuvių palydovai; Vietname prarasta 3,360.

ko Žemaitienės sesutė L
Butkevičienė.
pagamino pietų* ii _Seia^ipose kapinėse, Bradforde. ' 
pavaisino visus, o mus bu-i 
\ o net penki atvykę iš' Funeral savaitės pradžios ameriki-

ję, turėjome ruoštis į na-' 
mus, nes abi sesutės Žemai
tienė ir Butkevičienė skubė
jo į Laisvės Choro pamokas.! 
Po pamokų choro nariai 
vaišinami užkandžiais ir ka
lvute, o Šį sykį buvo eilė 
Žemaitienės ir Butkevičie
nės visa tai prirengti.

Laisvės choras ruošiasi 
pavasariniam parengimui.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Lawrence, Mass.

J. Strižauskas

Elizabeth, N. J. I
širdingai ačiū geriesiems! 

draugams už aplankymą! 
mano mamytės ligoninėje! 
ir namuose, už laiškus ir’ 
korteles, kurių mama gavo 
daug.

Jūsų aplankymas ir geri 
linkėjimai pridavė mano 
mamytei daug vilčių ir at
sparumo nugalėjimui sun
kios operacijos.

Šiuo laiku, mano mamy
tė Klara Stasiulis labai ser
ga, ir būna pas sūnų J. Sta
siui], 180 North Ave., Hill
side, N. J., 07205. Duktė 
Stefanija aukoja $5.
♦ ----------------------

Perskaitę “Laisvę” pa
duokite kitiems, kurie jos 
dar neskaito.

Stanley Penkauskas
Mirė kovo 3-čią 1966 metais

Jau suėjo dveji metai kai palikai mane vieną. 
Aš liūstu be tavęs, mano mylimas vyre, visuo
met esi mano mintyse. Lankau tavo kapą ir 
dabinu žydinčiomis gėlėmis, mano brangusiis 
drauge. Tave mylinti žmona—

Sophie Penkauskienė

St. Petersburg, Fla.
MENO ŽIDINYS

Vasario 17 dieną šioje 
garbingoje lietuvių pensi
ninkų kolonijoje įvyko šau
nus koncertas ir banketas, 
kurį suruošė LLD 45 kuo
pa. Buvo pakviesta įžymi 
dainininkė ir chorvedė Es
telle Bogden-Bagdonienė iš 
Čikagos ir vietinis Dainos 
mylėtojų choras po vado
vyste Adelės Pakalniškie
nės. Publikos atsilankė ne
paprastai daug — daugiau 
ne kaip bent kada pirmiau.

Banketas prasidėjo 12 v. 
dieną, dainų programa se
kė, ir buvo viena iš puikiau
sių. Mūsų gerbiama dai- 
nininkė-viešnia iš Čikagos, 
kaip ir tikėtasi, pasirodė la
bai gerai. Ji turi labai pui
kų soprano balsą ir gerai 
išlavintą, St. Petersburgo 
publikai labai patiko. Dai
nos mylėtojų choras, va
dovystėje A. Pakalniškie
nės, pasirodė pačiame išdi
dume. O tai pensininkų cho
ras, jų amžius bendrai tarp 
65 ir 75 metų, bet daina
vime jųjų amžiaus nesigir
di... Puikiai, puikiai at
liko savo pareigas, už tai di
dele garbė gabiai vedėjai 
Adelei Pakalniškienei.

Turėjom daug žymių sve
čių iš tolimų ir artimui 
miestu ir didmiesčiu, Niu- 
jorko, Čikagos, Detroito ir 
kitur. Iškviesti susipažin
ti su publika (kas jau pas! 
mus yra paprotys), keletas 
jų tarė žodį ir sveikino at
silankiusius svečius. Povi
las Alekna iš Long Island, 
N. Y., Al. Petronis iš Rose
land, Ill. (Čikagos priemies
tis), J. Lazauskas, “Lais
vės” kolektyvo narys iš 
Ozone Park, N. Y., ir S. J. 
Jokubka, “Vilnies” perso
nalo narys iš Čikago, III. 
Smagu turėti tokius įžy
mius svečius, jie pasakė 
gražias kalbas. S. J. Jo
kubka savo kalboje palietė 
svarbius pasaulinius klausi
mus. Iš tolimesnių Flori
dos miestų pribuvo fortlau- 
deriečiai Kanapės, Kance- 
riai ir Matuzai. žodžiu, šis 
LLD 45 kuopos koncertas 
galima vadinti MENO ŽI
DINIU.

Yra būtina žodį tarti apie 
mūsų Dainos mylėtojų cho
rą ir Estellę Bogden, vieš
nią dainininke iš Čikagos.

Daug pasiaukota, daug 
įdedama dailei, menui, ne
kreipiant atidos į sąlygas 
ir amžių. Tiesa, mūsų cho
ro mokytoja ir dainininkė 
Estellė Bogden yra žy
miai jaunesnės, bet jos ne
apleidžia brolius ir sesu
tes senmečius, o su jais 
dalyvauja, juos lavina ką 
nors naudingo atlikti ir pa
daryti jų saulėlydį rames
niu, linksmesniu, vertu gy
venti. Padėkojant visų pa
stangoms, o ypatingai Ade
lės Pakalniškienės — Dai
nos mylėtojų choro mokyto
jos ir visų choro narių ir 
darbuotojų, padėkojant ger
biamai dainininkei E. Bog
den iš Čikagos, mes galėjom 
palinksminti St. Petersbur
go publiką — pakelti pen
sininkų miesto garbę. Dar
buosimės ir toliau ta linkme 
ir lauksime vis daugiau sve
čių atsilankant į mūsų ko
loniją, lauksime vis daugiau 
mielų lietuvių ir lietuvaičių 
senesnio amžiaus čia apsi
gyventi. Puikus buvo kon
certas, graži bus atmintis.

Dzūkelis

“Laisve” turi daug įvai
rių pasiskaitymui knygų. 

Įsigykite.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

Du susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 54

Help Wanted Female Help Wanted Male

CAFETERIA
LINE GIRLS

ASSEMBLER. GRINDER, 
FITTER-WELDER

Experience not necessary. Will train. H - -- i Must be experienced. 3 op rates. 8
paid holidays, paid vacations, pen
sion plan, medical-surgical benefits 
for employes and dependents. Apply 
D-FAB ENGINEERING, 
Fruehauf Corp., Rt. 202. 
meryville, Pa. CH. 7-3128.

kuopos susirinkimai įvyks sek-!Good salary, furnished uniforms.1
madienį, Kovo (March) 10 d., 
2 vai. popiet, 408 Court St., 
rusų kambariuose.

Šiame susirinkime turėsime 
rinkti naują organizatorių.

Yra keletas kitu klausimu 
apsvarstyti. Visi nariai būti
nai dalyvaukite. Gausite antrą 
knygą už 1967 metus. Knyga 
vadinasi 
štas”,

Klesti Nemuno kra- 
parašyta A. Bimbos.

(16-17)

BROCKTON, MASS.

Industrial plant cafeteria location 
in

1257

Norristown-Bridgeport area. 
275-0200

SERVOMATION OF 
DELAWARE VALLEY
Swede St., Norristown,

Div. of
Montog-

( 16-18)

HOUSEKEEPER

Pa. ;
(15-16)I

Live in, general housework. 
No cooking. 5*2 days a week 

Private room and bath.
Call TU 6-8460

General, permanent position. Fac
tory work. Union rates. 

All benefits, apply - -
A. Z. BOGERT CO.

E. Mermaid Lane, Philadelphia. 
( 16-18)

1000

PHARMACISTS
HOUSEKEEPER

Midle aged woman. Take 
of three children, one school

i Sleep in own room with TV. Some 
! nnrxlz » n cf T icrlil !■» ni 1 enu luiinrl-

Į ry. Recent references required. For 
1 information call MO 4-7529.
• (15-16)

Draugysčių ir kuopų susirin-l 
kimai Įvyks kovo mėnesi: LLD
6 kp. susirinkimas įvyks pir-! cooking. Light housework, no laund- 
madienį, kovo 4-tą, 7 v. vak.J

Liet. Taut. Namo susirinki-j 
mas įvyks antradienį, kovo 5,i
7 vai. vakare.

LDS 67 kp. susirinkimas; 
įvyks ketvirtadienį, kovo 
7 vai. Vieta: Liet. Taut. Na-I^ 
m o kambariuose.

St. Roko Draugystės susirin
kimas įvyks trečiadienį, 
6-tą, 7 vai. vakare.

Lietuvių Piliečių Klubo su-, 
sirinkimas Įvyks ketvirtadienį,! 
kovo 7-tą, 7 vai. vak Vieta 
Liet. 
128

age.

Several interesting full time po
sitions available in this progressive 
hospital for pharmacists holding or 
eligible for New Jersey registration, 

o n ( salary, liberal fringe 
civil service coverage, and 

Apply in per-
or write Personnel Officer.

benefits, 
working conditions, 
son

BERGEN PINES

Machine 
! operators for wide elastic fabrics. 
Must be experienced. Modern facili
ties. Excellent rates and benefits. 
Apply: ELASTIC FABRICS OF 
AMERICA. Ft. Washington Indust. 

k()VO!p.irk 643-0707. (16-18)

Piliečiu Klubo salė. 
Ames Street.

George Shimajtis

PHILADELPHIA, PA

County Hospital

201-261-90OU

I PACKERS foi’ Childrens Dress 

( Manufacturer. Piece work. Exp. pre
ferred. Excellent working conditions, 
in modern air-conditioned plant.

' Call BA 3-6500 for interview.
(16-17 >

FOREMAN. For foam fabricating 
shop. Permanent. Person must be 
of mature A capable of directing 
personnel, planning A scheduling 
work. Some mechanical klowledge 
necessary. Located between Nor
ristown & Conshohocken. Trans
portation necessary. 5 day week. 
Cali CH 8-4700, bet. 9 AM A 4 PM

MALE or FEMALE

LLD 10 kuopos susirinkimas, 
įvyks kovo (March) 9 d., 2-rą I FoJ. 
vai. popiet. Kurie nariai dar Nuties, 
negavo naujojs knygos “Kies- must 
ti Nemuno Kraštas 
džiu atsilankyti 

ir pasiimti 
yra narių 
duoklių už

COUPLE or MAN A WOMAN.

ma
dar
SIU

Į šį susirinkimą kviečiami iri 
LDS 5 kuopos nariai pasimo- 
kėti duokles ir pasitarti orga
nizacijos reikalais, šiame su
sirinkime bus visiems gera 
proga pasitarti ir apie išvyką 
į baltimoriečių ruošiamą po
būvį kovo 31 d.

i’ maintenance work. All around 
wife will handle cooking. 

ha\ e knowledge and back- 
tad mel-: Ri’ound for nursing homework, 5 or 

i ši’susirinki-!6 <lays a "wk- s,cady |!osl,,on 
_ . .: Liber, pers, policies, with vac. Hrs.

knygą. Taipgi' ,o , 9 ,o - Eor |nform call 
nepasimokėju-ige 8-5522. (15-18)
šiuos metus. !

STEAMERS A SLITTERS

forExperienced Steamers needed

Knit Goods. Apply

BARRINGER KNITTING MILLS

1215 W. Glenwood Axe, Phila.

Valdyba |
(16-17)

WANTED

(16-18)1

men wanted, full or part 
day or night.

Good starting salary
Group Insurance
Paid Vacation
Profit Sharing

MCDONALD’S

1633 Old York Rd.
Abington, Pa.

OL

7
TOOLMAKERS

time.

(15

First 
mum 
jobbing shop. Excellent starling 
with work week of 58 hours, 
hospitalization & retirement 
paid by Company. Apply:

BODINE TOOL A MACHINE

class man wanted with mini- 
of 5 years experience in 

ra t e

12-1 W. \Tnango
RE 9-9773; -1083

plan

Cincinnati, Ohio. — Ra-j 
dar trafiko kontrolierius! 
prisipažino, kad jis pamiršo; 
pranešti TWA džeto pilotui 
apie naują pataisymą loka
linio skraidymo aukščio.i 
Pasėka to, džetas sudužo! 
netoli Cincinnati aerodro
mo, užmušdamas 70 kelei
viu, v

MOTEL DESK CLERK

Will train. Also couples for 
general duties.

Salary & Apts. Apply 9-5 PM 
Call HO 4-4422. Trevose. Pa.

(16-21 >

MAN

Erom Northeast Phila. to drive 
school bus.

’Temp. Refs. & exp. in driving bus req.
Call JE 3-5368 bet. 9 AM A 3 PM

I PI 3-1292 aft. 6 PM
(11-16)

> ELECTRONIC TECHNICIANS, ex
perienced P. A. Tel. and Intercom. 
To join aggressive Sound Co. Will 
become union member. Company br

and tools. 
GENERAL 
BA 8-4133. 

(11-16)

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai. nefits. Must have car 

Permanent position. Call
~ ' SOUND for appointment

JENSEN BEACH, FLA.
Amžinam Prisiminimui

J I M M Y C L A R K
Mirė vasario 11 d. Mes liūdime netekę brangaus 
ir gero žento, o mūsų brangi dukrelė Julytė 
liūdi netekus gero vyro. Ilsėkis, mielasis, o mes 
Tavo kapą lankysime, gėlėmis puošime ir kito
kiais būdais minėsime ta liūdesio dieną.

Julytė, žmona
Vincas ir Constance Kartonai, tėvai

WELDER-TRUCK MEC1IAN1C

Must be proficient 
m gas and electric 

welding
Apply 210 So. 30th St.

An equal opportunity employer.
(11-17)

I
II -— ---------------------------———  —

'FOOL MAKER

Julytės sesutė Else ir 
pusseserė Ona Matonytė

Maspeth, N. Y.

i Excellent opportunity. All fringe 
benefits. Group insurance, hospita
lization. Pension, vacation, holidays 

land etc. Apply in person.
iGENERAL MACHINE COMPANY
:4th and Furnace Sts.. Emmaus. Pa.

An Equal Opportumix Employer
(13-19)

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Onai Stanelienei
(Short Hills, N. J.)

Reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui Juozui 
ir sūnui Eugene ir jo šeimai, broliui, seserims, 
giminėms ir draugams.

P. Yasilonis J. Kireilis
H. Žukienė O. Kireilis
A. Žolynas J. Navalinskienė

MECHANICS

i Truck & Diesel exp. Must hax e tools. 
Permanent position. Scope of work 

and pay to match your ability.
Call Tim

HO 7-9700 (11-17)

London. — Per paskuti
nius dvejus metus daugiau 

| kaip 10,000 porų Anglijoje 
pasisakė norinčios būti ste
rilizuotos. Daugiausia at- 

'vejų vyras operuojamas. 
Kaina tokios operacijos nuo 
$39 iki $120. Čia 1957 me
tais tapo suorga n i z u o t a 
draugija, kuri tuo klausi
mu rūpinasi.
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“Laisves” Bendroves dalininkų 
suvažiavimui sveikinimai
Hartford, Conn.

Laisvės Choras turėjo s

ja Petkus pasimokėjo klu
bui $5, tapdama amžina jo 
nare. Ačiū joms.

1967 metų klubo knygas 
patikrino I. Bimbienė, H.itiene ir M. Raulinaitienė.

Linkime ! ” su-1 v. . v iziavimo, bu-t. Ivei ir j - . . - ....
t- . . i ta brangu darbą dėl visu i tvarkoje.rimais. Is finansinio rapor-i * - A -G • v i? i a n • • - -i -m utPAdn vi.Lne vinaciLo.'proves. Draugiškai, V. K., A. Rainiene pateikė rapor

tą is Apsigynimo komiteto

sėkmingo šuva- Feiferienė ir J. Lazauskie- 
ilgų metų “Lais- i nė. H. Feiferienė pranešė, 

; kolektvvui. tęsti'kad knygos rastos geroje c *■ I .

Aido choro žinios
Moterų klubas rengia Tarp

tautinės Moters dienos pa
minėjimą, kuris įvyks kovo

rai. Narių biskį sumažėjo 
dėl įvairių priežasčių, bet ! 
likusieji dirba su pas 
mu.

Meninėje programoje daly
vaus Aido Moterų choras, 
Moterų kvartetas ir solistė 
N. Ventienė. Tikimasi tu
rėti daug svečių.

Mirė Marė Kalvaitienė
Vasario 27 d., savo na

muose, 203 Maujer Street, 
Brooklyne, staiga mirė Ma
rytė Kalvaitienė.

Kūnas pašarvotas M. P. 
Ballas koplyčioje (Al Bal

Nuo kitų gauta:

vės” B-vės suvažiavimą. Čia! 
rasite 849. Aukojo:

L. Butkevičienė . .
J.

įStakovą)—
Brooklyn. 1 

W. ir K. Karlonai.
■ Jensen Beach, Fla. . . 

$5.001 A. Ramanauskienė. 
5.00: Kingston. Pa............

5.00; ' -------

[bietes išrinkti dar vieną at
stovę nuo kh^bo. Klubo iž- 

'dininkė O. Jakštienė suti- 
• :ko, esant reikalui, pagelbė- 
z^iti..), 00 j

2.001
Ieva Mizarienė paskaitė 

ištrauką iš Lietuvos laik
raščio “Tiesos,” kurioje 
gražiai įvertinama mūsų

O.

F.

L. Žemaičiai .. . 
Visockienė . . . . 

Latven .........
Roman ...........
Barnett .........
Beržinis .........

5.00; tikimės, kad prieš suvažia-l 
2.001 vimą gausime gražų skaičiuj 
2.00laukų. Dėkojame viršminė-1 
2.00 tiems už jų :
rai-i “Laisvės

Vežamas į ligoninę 1 Adolfo Meko naujas 
nušoko nuo tilto

Parengi m y kalendorius
Kovo 10 d.

Niujorko Lietuvių Mote- r 
rų klubo pobūvis MOTERS 
DIENOS proga Laisvės*

Tarybų Lietuvos filmy 
rodymas pavyko

Vasario 25 d. įvyko rody
mas tarybinių filmų. Diena 
buvo graži, bet viena iš šal- 
čiausiųjų, kokiomis papras
tai nesinori iš namų eiti. 
Pasirodė, mūsų žmonės nu- l K,
gali šalčius kai jie spren
džia, jog svarbu ką nors at
likti. Norintieji matyti iš 
Tarybų Lietuvos filmus vos 
sutilpo White Horse Tavern i 
salėje, Woodhavene. į

Įtemptu dėmesiu žmonės I 
žiūrėjo filmus. !--- -- ---

Po programos kai kurieG’nthy if 11 
sakė pirmu kartu matę ta-iki^os giminės, 
rybinį filmą ir norėtų maty-i 
ti daugiau. Sakiau, jog nei LA /.« 
uz ilgo įvyks bent dveji ro-; 
dvmai: kovo 31 d. “Laisvės” “Laisvės” personalui 

is.dG.je, Ozone Parke, kitas!Mielieji draugai: 
Įrodymas bus Maspethe.

i r J___ z __
Pirm pradėdamas filmus į Sekėme St. 

rodyti, Jonas Gi ybas ti um- Kelionė buvo 
pai paaiškino apie sutiktas ą)hi (jraugai Vaitkai pasi-ikl 
šio rodymo ruošimui kliu- keisdami 
tis iš “vaduotojiškų” Tary
bų Lietuvos priešų. Jis pa
kvietė Ievą Mizarienę, Lite
ratūros d-jos sekretorę, tar
ti žodį, kadangi LLD tų 
priešų buvo puolama už 
ruošimą šio rodymo. Ji pri
minė, jog ši draugija gy
vuoja nuo 1915 metų, kad 
ji leidžia nariams knygas 
ir pasiūlė norintiems arčiau 
Draugijos darbą pažinti čia 
pat nupiginta kaina įsigyti 
dvi LLD vėliausias knygas:;
Juozo 
broliu 
Bimbos 
Nemuno kraštas”

Grįžome namo 
reikšmingai ir

meninė programa, užkan
džių ir kitokių įvairumų.

Kovo 17
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Kovo 31 d.

St.. Brooklyne.
Laidotuvės įvyks šešta

dienį, kovo 2 d., Cypress 
Hills kapinėse. Velionė pri
klausė prie LLD, LDS ir 

i N. Y. Liet. Moterų Klubo. 
■Ji buvo 81 m. amžiaus.
| Nuliūdime liko du sūnūs, fj]niu popiete 2:30 vai. po- 
;Al ir Eugene, marčios Do- njet/“Laisvės” salėie.

Jau pradedame darbą, 
rengiamės prie pavasarinio 
koncerto ir jau turėjome 
pirmas repeticijas. O po jų 
keletas aidiečių pavaišino 
choristus. Julė ir Jonas La
zauskai atšventė savo ve
dybinę sukaktį, T. Stočkie- 
nė paminėjo savo gimtadie
nį, o prie jų prisidėjo K. 
Rušinskienė ir A. Lepševi- 
čienė. Vaišės buvo ypatin
gai dosnios. Dėkojame.

5 anūkai. Balandžio 21
LDS 1 k]), pietūs “Lais-

! Š. m. vasario 20 d. “Lais- 
Ivėje” tilpo korespondencija 
iš LLD 185 kuopos susirin
kimo. Ten sakoma, kad 
'praėjusių metų gruodžio 12 

Administracija!d- turėjo įvykti 185 kuopos 
'parengimas. Tačiau Mote- 
|rų klubas tą dieną suren- 
.gė L. Diržinskaitei išleistu
ves. Tai netiesa. L. Dir
žinskaitei išleistuvės buvo 
suruoštos visų organizacijų 
vardu, o Moterų klubas bu
vo pakviestas tik valgius 
pagaminti. Moterų klubas 
visuomet kooperuoja su or
ganizacijų parengimais — 
niekam už akių neužbėga.

Klubo koresp. V. B.

filmas
Ketvirtadienį, vasario 22Daugelis motoristų išgąs-

tvje žiūrei© į jauną vyrą, d., New Cinema Playhouse 
kuris ant George Washing- teatre, 120 West 42nd St., 
ton tilto iššoko iš mašinos, prasidėjo rodymas 
voveriškai vikriai persiver- Meko naujo filmo 
tė per užtvarą, nušoko Hud- gėlės 
son upėn ir panėrė. Tačiau 
netrukus jis išniro ir ėmė 
plaukti, su lediniuota ban-

Adolfo 
“Vėjo 

’ (windflowers).
Tai filmas, kaip sakoma 

skelbime “New York Tim
es“, “dedikuotas visiems vy
rams, kurie per eilę metų 
atvyko į Ameriką pabėgti 
nuo verstinos konskripcijos 

pagelbėjo išbuda-

Nušovė policistą
Vasario 19 d. du plėšikai 

nušovė policininką, kuris 
i saugojo vaistinę 125-02 111

krantą. Jį 
ambulansu.

Sakoma, jog šis yra pir- ir kurie 
masis nuo šio tilto nušokęs voti mūsų šalį”. ____
248 pėdas į Hudson upę ir Penktadienio “New York Į Ąve" Richmon(f Hill, N. Y. 
išlikęs gyvas. .Times“ recenzija duoda ga-į yoje apylinkėje

Jeffrey Kraemer, 24 me- na daug vietos apibudini- i daug apiplėšimų ir 
tų, buvo tėvų vežamas pas mui veikalo ir kai kurias 
gydytoją dėl jo protinės ne- scenas gana gerai išgiria, 
sveikatos. Jis jau buvo ko-!bet, s; 
r ■ “ . ’ . * “J ........
dėl to jautėsi didžiai nelai-[šiek tiek silpnos”, 
mingas, tad. pasiekęs tilto 
viršūne, jis išsiveržė iš tė
vo glėbio.

vagys- 
nuovados

Praėjusia savaitę išvažia-i 
vo į Miami choro sekreto
rius J. Juška ir 
sekretorius A. 
Linkime linksmai 
dingai praleisti laiką ir su 
panaujinta energija sugrįž
ti j pamokas.

finansų 
Mitchell.
ir nau-

Jau ilgokas laikas, kai 
serga M. Tamelienė. Ji sa
vo laiške sveikina visus ai
diečius ir sako, kad jaučia
si geriau, ir žada neužilgo 
atsilankyti. Pasigendame O. 
Kazlauskienės, V. Nevins- 
kienės, Dianės Nevinskai- 
tes ir A. Veličkos.

papasakojo

ir jų veiklą. Ypatin- 
gražus prisiminimas

Baltušio 
takais” 
parašytą

Naujojo laikraščio 
leidėjai mums rašo:
“Jūs gal būt jau žinote, 

kad gimsta naujas dienraš- 
vairavo. D a u - tis ~ laikraštis,

jgiausia vairavo Elena. j. * umat} ta naujagimio su- 
N. Carolir.oje mus užpuo-i auktl Ja.uu^ V.ax-1.J1,, 

lė sniegas, bet mažai tesu-'^)axa( intl ai ' 01 f *
trukdė. Žinoma, reikėjo Ši° mėnesio 14-os vakari! 
sulėtinti automobili iki 35 giežiojoje koncertų salėje 
mvpu ' Town Hall (133 W. 43rd St..

Kelvie nakvojome tik vie- Xew Yorke) rengiamas no
na naktį įvažiavę i S. Ca-'PaPrastas susitikimas su bū- 
rolina. Ten naujo sniego išimojo laikraščio redakto- 
iau buvo mažiau. Atrodė,jiaa^s leidėjais. Sudaryta 
kad mes važiuojame į šiau-1nepaprasta meno ir kalbu 
rius. Oras labai šaltas. [programa.

S. Peterburge vakar bu- Tikietai (po 99 c.) gau- 
■vo 51 laipsnis, bet šiandien narni ir pas lietuvius laik- 
gerokai šilčiau. Darosi sma- lesčio bičiulius. Kviečia \ i- 

u----- J. £u- sus‘
“Klesti Apsistojome gražioje An- 

tano Čelkio rezidenciioie 
linksmi, i visai prie vandens. A. Bim- 

draugiškai! bai čia tikrai būtu laimė 
i žvejoti — turi dideli mo*

J porą dienų lengvai pa-' 
Petersburgą.; 
gera, graži.

“Tėvų ir 
ir Antano

Klesti

PRANEŠIMAI
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13-tos kp. susirinkimas fe?
Įvyks trečiadieni, kovo 6. 7 :3o 

“Laisvės” salėje. 102-02 
'Liberty Ave. t

Kviečiame narius dalyvauti 
■šiame susirinkime, jr kuriems 
Į laikas jau duokles mokėti, at-

zauskas.
apie abu ten esančius cho
rus 
gai
jam pasiliko iš St. Peters
burg© Dainos mvlėtoju cho
ro koncerto, kuriame daina
vo čikagietė solistė Estele 
Bogden, kur prisirinko pil

kutėlė salė svečių.
Jonas parvežė iš Miamio 

įaidiečiams lauktuvių, už kū
kalyje vaistinės, kai įėjo du!iaas dėčiai jam dėkoja, 
vyrai apie 7 vai. vakare ir 
pareikalavo iš savininko pi
nigų. Jie turėjo šautuvus.

G raffia išėjo iš užpaka
lio krautuvės ir sušuko* 
“meskite šautuvus”. Vienas 
iš plėšikų greit atsisuko ir

cių ir 
prižiūrėtojai sugalvojo pa-

i smulkiu 
krautuves j a s 

saugoti.
Anthony G raffia, 31 me- 

tų policininkas, buvo užpa-i

ako, yra vietų, kurios sjųSH policiją į 
kį laiką buvęs ligoninėje,i “delikatnos, svajojančios ir j biznierių w t • I V • 1 t • 1 • 1 lt v

Filmo tema apie pabėgėlį 
nuo draft©, kuri sekioja 
FBI.

Ieva

Rep.

Sulaikytas helikon t e r i ų 
skraidymas tai-p Pan Am

miesto centre ir lėktuvų 
stočių. Sako, kad biznis ne
šė nuostolius.

Iš Lietuvių motery 
klubo susirinkimo

Bronxe gyvenamų namų 
gaisre žuvo 2 mergytės, se
sutės, 3 ir 4 metų.

“Ar iš Vilniaus...”
Anądien maloniai nuste

bau “Laisvės” salėje pama
tęs idėjiniai-meninį darbą— 
medžio drožinį.

Ant sauso apdrožinėto 
ir nupiauta viršūne medžio 
nutūpęs taikos balandis. Į 
dešinę nuo jo matyti užte
kanti, kaip dažnai būna, 
padidėjusi, paraudonėjusi 
spinduliuojanti saulė. De
šinėj aukštai iškaba — “Lai 
būna Taika pasauly.” Kai
rėj iš medžio olos kitas bal
tas balandis ištiesęs kaklą 
link iškabos. O apačioj, ant 
apdailinto gulinčio medžio 
kamieno didelėmis, pana
šiomis į mūsų laikraščio pa
vadinimo, raidėmis stovi 
pritvirtintas drožinys — 
LAISVĖ.

—Ar kas nors iš Vilniaus 
šią nuostabią gražmeną at
vežė? — klausiu salėje bu
vusią draugę Sasną.

—Ne, — ji atsako. — Tai 
mūsiškio Vinco Venckūno 
rankų darbas.

Gal tik jis iš mūsiškių te
galėjo tokį vaizdą sukurti.

Gyvuok, mielas drauge 
Venckūnai! VS

P. Venta raportavo, kad 
patikrinta iždininko ir fi
nansų sekretoriaus knygos. 
Sąskaitos subalansuotos 
tvarkingai. Choras dėkoja 
W. Keršuliui ir A. Mitchel- 
liui už pasišventimą.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

Mizarienė 
metų pra- 
klubo na- 

Ona Stanelienė ir 
Mi-

Graffia paleido vieną šūvį 
krisdamas ir manoma, kad 
vienas iš plėšikų sužeistas. 
Jo dabar ieško ligoninėse. 
Manoma, gal jam reikėjo

G raffia tuoj mirė 
šūvio.

nuo

Vasario 21 d. “Laisvės” 
salėje klubietės turėjo savo 
mėnesinį susirinkimą.

Klubietės gal pabūgo šal
to oro, kad šis susirinkimas 
buvo neskaitlingas. Tačiau 
bėgamieji klubo reikalai bu
co aptarti.

Pirmininkė I. 
pranešė, kad šių 
džioje mirė dvi 
rėš
Aldona Grabauskienė, 
rusios pagerbtos minute ty
los. Klubietės pareiškė gi
lią užuojautą savo narei Su-j 
zanai Kazokytei - Jones dėl 
jos sesutės Aldonos mirties.

Aptarti L L,D reikalai 
Moterų klubo narės ir kar
tu LLD narės rūpinasi pa
laikyti organizaciją gerame 
stovyje.

Laikraščio “Laisvės” dali
ninkų suvažiavimas įvyks 
kovo 17 dieną “Laisvės” 
salėje. Moterų klubą atsto
vaus ir suvažiavimą pasvei
kins nuo Moterų klubo su 
$25 H. Feiferienė.

Moters dienai minėti pa
rengimo komisija pranešė, 
kad programa bus graži. 
Kalbės moterys tos dienos 
klausimais. Vėliau seks me
ninė programa. Po progra
mos visi pasivai š i n s i m e 
klubiečių iškeptais tortais. 
Kviečiame visus dalyvauti 
kartu su klubietėmis Mo
ters dienos minėjime sek
madienį, kovo 10 d., 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėje.

Anna Cibulsky aukojo $5 
minimam parengimui. Sofi-

Specialūs rinkimai
Brooklyne buvo specialūs 

rinkimai asamblėjos nario, 
'išrinktas demokratas John- 
sono rėmėjas B. L. Podėli. 
Prieš jį kandidatavo Mel
vin Dubin, Vietnamo karo 
priešininkas, bet demokra
tų stipri mašina laimėjo.

Manhattane į asamblėją 
išrinktas negras H u 1 a n 
Jack. Jis 1960 metais buvo 
išrinktas i Manhattano Bo
rough prezidentą, bet tapo 
atstatytas iš tos vietos, kai 
buvo iškelti aikštėn tam 
tikri jo netikslumai.

Buvo dar dveji rinkimai 
Queense į valstijos senatą. 
Juos laimėjo demokratai

Visi šie rinkimai įvyko 
todėl, kad tose vietose bu
vę žmonės tapo perkelti į 
kitus postus — teisėjus.

Choro finansų sekretorius 
visuomet paskelbia garbės 
narius, bet kadangi jis sve
čiuojasi Miamio padangėje, 
tai noriu pranešti, kad drg. 
Helena Siaurienė iš Wood- 
haveno užsimokėjo šių me
tų garbės nario duoklę. Dė
kui.

A. Velička sveikina visus 
choristus su geriausiais lin
kėjimais. Kasdieniniai gy
venimo' reikalai ji biskelį 
atitraukė nuo pamokų. Jis 
pasiilgo visų aidiečių, ir kai 
tik oras atšils, jis pradės 
lankytis į pamokas.

H. F.

Creedmoor stotyje polici
ninkas pastebėjo, kad įtar
tasis esant narkotistu as
muo kažką ryja-nepraryja, 
įsakė burną atidaryti pla
čiai. Burnoj rado mažytę 
dėžutę su narkotikų įran
kiais. Pasėkoje areštuoti 3

Long Island geležinkelio 
Mineola stoties kasininkas 
John Hartel, 54 m., plėšikų 
tapo nušautas.

PATAISA
Kultūrinės popietės metu 

K. Rušinskienė naujajam 
laikraščiui “Daily World” 
kurti dovanojo $5. Paskel
bime jos vardas buvo pra
leistas. Atsiprašau. Rep, kaltina girtume.

Bronxe praradęs kontrolę 
automobilistas ant šaligat
vio užmušė 2 mergytes, 
įvažiavo į krautuvę ir už
mušė ten buvusį užeivį. Jį

Sveikinimai
Nuo Jono Juškos, 

Mitcheilio ir Frank Jakščio 
iš saulėtos Floridos, iš Mi- 
amio miesto

Heilo, laisviečiai!
Mes jau trečia diena kaip 

čia. Miamio Aido choro 
koncertas jau praėjo ir bu
vo įspūdingas, gražus. Apie 
jį bus parašyta vėliau.

Mes dabar važinėjam pas 
draugus, prilankydami juos. 
O šiandien važiuosim į Mi
ami Beach maudytis, vasa
rio 28 d. išvažiuosime į St. 
Petersburgą.

Floridiečiai gerai gyvuo
ja.

Tai ir būkit sveiki. Iki 
pasimatymo.

Jonas Juška

Alex

2,000 maršavo Prieš karą
Vasario 24 d. prie United 

Nations Plaza per valandą 
ir pusę maršavo 2,000 žmo
nių, protestuodami prieš 
Vietnamo karą ir prieš kė
sinimąsi vartoti branduoli
nius ginklus Vietname.

Protestą buvo sušaukęs 
Fifth Avenue Vietnam 
Peace Parade Committee,’’ 
kuris susideda iš 150 įvai
rių taikos grupių.

Kalbėtojų buvo iš įvairių 
grupių. Jėzuitas kunigas 
Daniel Berrigan, tik grįžęs 
iš Šiaurės Vietnamo, per
davė susirinkusiems sveiki
nimus nuo premjero Pham 
Van Dong ir Šiaurės Viet
namo intelektualų ir stu
dentų.

London. — Penki užpuoli
kai įsiveržė į pašto skyrių 
ir pasigrobė $312,000. Tiek 
ikišiol buvo galima apskai
tyti, bet manoma, kad dar 
galėjo būti ir daugiau.

Itorim laivei} visai prie sa-l 
Ivo namo. Automatiškai įlei- 
di į vandenį ir gaudvk žu-,t v 
vis. Jis savo laivelį nau
doja kaip automobilį — su
stoja prie krautuvių, prisi
perka reikmenų ir plaukia' 
namo.

A. Čelkis — įdomus ro- 
kiškietis. Amerikoie gimęs, 
jaunas išvežtas Lietuvon, 
1939 m. grižęs Amerikon, 
dalvvavęs Antrajame pa
sauliniame kare, paskui iš
gyvenęs 25 metus Alaskoje. 
šiais metais išėjės pensijon. 
Turi daug patyrimų iš A- 
laskos gyvenimo.

Jeigu turėtumėte reikalo 
ka nors man parašyti, 
rašykite sekamai:

A. Čelkis-J. Gasiūnas 
143—89th Avė.
Treasure Island
St. Petersburg, Fla.
33706
Su St. Petersburg© drau

gais bandysiu tuoj susisiek
ti.

Geriausių visiems linkėji
mų.

metu.
Prot. Sekretorius

OZONE PARK, N. Y.
LDS 1 kuopos susirink imas

je. 7:20 v. v. Kviečiamo na
rius dalyvauti, užsimokėkite* 
duokles. Bus ir kitu aptarimu.

tai

J. Gasiūnas

Miesto darbininkams 
trumpesnės darbo valandos

Miesto valdžia, po dvejų 
metų opozicijos, pagaliau 
sutiko sutrumpinti miesto 
darbininkams darbo valan
das vasaros laiku. Nuo bir
želio pradžios iki rugsėjo 
pabaigos darbininkai dirbs 
iki 4 vai. po pietų, vietoje 
iki 5 vai.

Tai paliečia 100,000 dar
bininkų.

Po ketverto savaičių ra
maus ilsėiimo iš Floridos 
sugrįžo “Laisvės” kolekty
vo narys Jonas Lazauskas. 
Sakoma, kad iš to džiaugs
mo jo žmona Julia penkta
dienio vakare puikiai pa
vaišino visus aidiečius. Na, 
o Jonas kam ten pasakęs, 
kad niekur geriau nėra, 
kaip savuose namuose!

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau Louise ir Onos Budavioų. 

Jos su molina išvyko gyventi Harri
son, N. J. Tada buvo lik 6 melų. 
1932 metuose. O dabar jau apie U 
m. amžiaus. Pirmiau cvveno ]()S 
Cross St.. Harrison. N. J Cal kas 
žinote apie jas. prašau pranešti. 
ką būsiu dėkingas. John Gabrys. 
101 Bowerv. Now York. N Y Itn'uJ 

0 6-20) *

PARDAVIMAI
Savininkas parduoda 4 

lotus, kuriuos pirkęs prieš 
daugelį metų; parduoda už 
tą pačią kainą, kiek mokė
jo pirkdamas. Sąlygos bus 
lengvos. Pardavimo prie
žastis — senatvė. Randa
si — Zepyrhills, Fla. 33599. 
14 mylių nuo Busch Gar
dens, geras kelias 301. 
North. Norintieji daugiau 
informacijų prašomi kreip
tis pas savininką: Antanas 
J. Orlen, 1080 Glen Edith 
Drive, W e b s t e r, N. Y. 
14580. (12-16)

APARTMENTS
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apis, 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 St^ 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn See 
agent or cal) 763-0624.




