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KRISLAI
Pasimatysime sekmadienį

Kaip sudaužyta plokštelė 
Už “super marketus” 
Jis tebegudravoja 
Aklas ieško aklesnių

— Rašo A. Bimba —

Sekmadienį susitiksime “Lais- 
k vės” dalininku suvažiavime, 

šios apylinkės dalininkai (šė- 
Uininkai) prašomi atidėti ki
tus reikalėlius i šalį ir atvyk
ti į suvažiavimą. Norime, ka
jis būtų skaitlingas ir gyvas. 
Pagalvokite apie pasiūlymus 
ir sumanyms, kaip mūsų laik
raščio reikalus būtų 
dar geriau pagerinti.
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seimas įvyks Worcest?-

Pastebėjau, kad Lietuvi 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pose jau kalbama apie pasiun
timą delegatų į seimą. Kai 
žinia 
ryje.

Gerai, kad anksti pradeda
ma galvoti apie seimą.

Girdėtis, kad tomis pačiomis 
dienomis turės savo suvažia
vimą ir Lietuvių Meno Są
junga. Irgi gerai.

Reikia, kad abudu sąskry
džiai gerai pavyktų.

Vaistybės sekretoriaus Dean 
Kusko pasirodymą senatinėjė 
užsienio reikalams komisijoje 
jftabai gražiai apibūdino “The 
N. Y. Times” kovo 12 diencs 

Jo 
e

vedamasis (editorialas). 
liudijimas ir aiškinimai apb 
Vietnamo karą, girdi, “skam
bėjo kaip sudaužyta plokšte
lė.” Per ištisas valandas ma
lė tą patį, kartojo senąsias 
pasakas, kad mes ten kariau
jame už “žmonijos laisvę,1 
“už Vietnamo žmonių teis* 
laisvai apsispręsti,” kad mes 
“trokštame taikos, bet jos ne
nori Hanojus” ir t. t.

ę

Du Vilniaus “Tiesos” ko
respondentai (P. Jankauskas 
ir V. Miniotas) kovo 2 dienos 
laidoje kelia labai rimtą kla i- 
simą. Jų straipsnis “Eilė par
duotuvėje” turėtų, man atr 
do, susilaukti greito ir teigia
mo atgarsio visoje Lietuvoje.

Reikia, būtinai reikia, j 
^sako, pašalinti eiles iš pa 
duotuvių, pirmoje eilėje 
maisto parduotuvių.
{į padaryti jau galima, ga 
ma nesunkiai.

Ko reikia, tai “super-ma; 
ketų” su savitarna. Vierfo 
krautuvėje visko pilna. Pats 
pasiėmei, vežimėlį iprisikro\ei 
ir išeidamas vienu kartu už 
viską užsimokėjai!
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Gubernatorius Rockefeile: “is 
tebegudravoja, dar vis tek 
sidairo ir atidėlioja paskel 
mą savo kandidatūros prezi
dento vietai.

Nenoriu būti pranašu, k
man atrodo, kad jis greitu 
laiku viešai pasisiūlys rėpi 
likonams jį “draftuoti.”

IŠ visų norinčių būti pre 
dentu republikonų Rockefel 
ris turi daugiausia progų 1 
mėti prieš Johnsoną.
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Chicagos lietuvių Marijo 
vienuolija leidžia žumaliu 
“Laivas.” šių metų 4-ame m 
meryje skaitau A. Graus 
straipsnį “Stebuklai.”

Į ožio ragą suvaręs bed 
jaus, kurie stebuklais netiki 
i* jų tik skaniai juokiasi, t

lų 
cą 
u- 
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e- 
ir 
u-

RUSK SAKO: JOHNSONAS NEKEIS POLITIKOS VIETNAME
I

McCarthy gerai pasirodė New 
Hampshire nominacijose

Concord, N. H. — Kovo 
12 d. New Hampshire par
tijų prezidentinėse nomina
cijose, nepaisant gerai už
suktos Johhsono politikie
rių demokratų partijos ma
šinos, McCarthy gavo apie 
42% balsų. O delegatų į de
mokratų konvenciją, kur 
bus nominuotas prezidenti
nis kandidatas, McCarthy 
laimėjo 20 iš 24, kurie at
stovaus New Hampshire 
demokratus. ^Galimas daik
tas, kad dar ir daugiau 
gaus, nes šis skaičius buvo 
duotas kai buvo suskaityta 
tik 90% balsų.

Republikonų kandidatas 
Richard M. Nixon laimėjo 
79% balsų savo partijoje. 
Čia nestebėtina, nes kito 
kandidato republikonų par
tijoje nebuvo ir tik buvo 
įrašomas Rockefellerio var
das, o jis juk dar nėra pa
sisakęs, ar kandidatuosiąs.

Atrodo, kad šis New 
Hampshire balsavimas kaip 
tik duos Rockefelleriui 
ciatyvos paskelbti savo kan
didatūrą, nelaukiant nei 
“draftavimo”. Jis gavo 10% 
balsų. Užklaustas reporte
rių tą patį vakarą po bal
savimų, jis pasakė, kad jis

<3

turįs laiko iki kovo 22 d. 
pasisakyti, ką jis darys. Vi
si jo politiniai draugai pil
ni ūpo, kad jis kandidatuo
siąs.

Kadangi McCarthy taip 
gražiai pasirodė New Ham
pshire, kur jis veik nebuvo 
žinomas prieš kelis mėne
sius, Robert J. Kennedy pa
sekėjai mano, kad Kennedis 
būtų pralenkęs Johnsoną 
balsų gavime, ir jie dabar 
juo uoliau bandys įkalbėti 
jam kandidatuoti. Ypatin
gai, jeigu Rockefelleris bū
tų nominuotas republikonų 
partijos, tai yra nuomonių, 
kad tik Kennedy galėtų jį 
sumušti pre zidentiniuose 
rinkimuose.

Roma. — Nukentėjusieji 
Sicilijos žemės drebėjime ir 
sužeisti karo veteranai su
kėlė triukšmą prie parla
mento rūmų. Apie 200 sici
liečių pasistatė palapines ir 
sukūrė ugrų viduryje aikš
tės prie parlamento. jie rei
kalavo j daugiai.?i ^galbos 
nukėntėjųšiėms pUo žemės 
drebėjimo ■ saušio mėnesį. 
Veteranai reikalavo aukš
tesnių pensiją. *•> ' i

Kreipimasis į pasaulio moteris
Hanojus. — Tarptautinės 

moters dienos — Kovo 8- 
osios proga — Moterų są
junga už Pietų Vietnamo 
išsivadavimą pasiuntė laiš
ką viso pasaulio moterims, 
dėkodama už jų simpatijas 
ir paramą Vietnamo liau
dies kovai prieš Amerikos 
agresiją.

Laiške sakoma, kad agre
soriui nepavyks palaužti 
Vietnamo liaudies pasiryži
mo laimėti pergalę, ir tai 
įrodė neseniai Pietų Vietna
mo Liaudies išsivadavhno 
ginkluotųjų pajėgų kovoto
jų ir liaudies iškovotos pui
kios pergalės.

Mes raginame jus pas
merkti Džionsono vyriausy
bės vykdomą agresijos es
kalavimą ir pareikalauti, 
kad JAV nutrauktų agresy
vų karą Vietname, liautųsi

naikinusios Vietnamo liau
dį, be išlygų nutrauktų 
bombardavimų ir visus ki
tus karo veiksmus prieš 
Vietnamo Demokratinę Re
spubliką.

(Tass-Elta)

Jis vengė pažado tartis iš 
anksto su kongresu

uo “Medicaid” nukirsta 300 
milijonų dolerių

Per dviWashington, 
dienas senato užsienio rei
kalų komitetas interegavo 
Valstybės sekretorių Dean 
Rusk, bet nieko nepešė.

Nepaisant ilgų apklausi
nėjimų įvairių senatorių, 
kuriems vadovavo komiteto 
pirmininkas |J. W. Ful
bright, Rusk; laikėsi John- 
sono politikos iki galo.

Visa procedūra buvo ro
doma televizijoje. Po visko, 
Johnsonas, girdamas Rusk 
už ištikimybę jam, pasakė, 
kad tai buvo “Rusk Show”, 
reiškia Rusko spektaklis.

Dviejų dienų klausinėji
mas buvo pirmas viešas 
Rusko suėjimas Vietnamo 
klausimu su senatoriais, bei 
kongresmanais ‘ per du me
tu. Bet rezultatai pasiliko 
tokie kaip ir buvo iki šiol.

Senatorių^ Fulbright jo
kiu ' būdu negalėjo išgauti 
iš Rusko bent kokį nors 
šviesesnį pasĮsakymą dėl

Vietnamo karo paliaubų, 
arba sulaikymo siuntimo 
daugiau karių į Vietnamą. 
Jis tvirtai laikėsi tos pozi
cijos, kad Johnsono admi
nistracija turi teisę vesti 
karą be jokių pasitarimų su 
kitomis valdžios šakomis.

Rusk nei vienam senato
riui nedavė tiesioginio atsa
kymo, kas supykdė ne vie
ną iš jų. Jis specialistas 
apėjimo klausimų tokioje 
formoje, kad kai užbaigia 
savo atsakymą, nieks neži
no, ką jis sakė. Reikia pri
pažinti, kad per visą laiką 
jis labai šaltai atsakinėjo 
ir Fulbrightui, ir Mujid- 
tui, ir Mansfieldui, ir > vi
siems kitiems . ' F

Pabaigoje tyrinėjimo, jis 
pasižadėjo diskutuoti Viet
namo klausimą su užsienio 
reikalų komitetu prie užda
rų durų, reiškia be televi
zorių bei kitų “spektakli- 
nių” būdų.

“LAISVES” VAJUS
“Laisves" vajaus pasekmes

“Laisves” vajus gavimui naujų skaityojų ir atnaujinimui 
išsibaigusių prenumeratų sėkmingai užsibaigė.

a čia paduodame paskutinius rezultatus.
PREMIJAS LAIMĖJO ŠIE VAJININKAI:

Punktai
. 13,542

fa'

Albany. — New Yorko & 
valstijos seimelis nubalsavo 
nukirsti apie 300 milijonų menės leitenantas Dennis J. 
dolerių nuo “medicaid” pro
gramos. “Medicaid” buvo 
pravesta 1966 metais, ir tuo- 
mi New Yorko valstija ta
po liberališkiausia tarp visų 
valstijų davime ligoje pa- pranešė jam, kad jis nega- 
šalpos neturintiems už ką 
ieškoti apmokamo gydymo.

New Yorko valstijos se
natas jau priėmė šį bilių 
prieš tris savaites, o dabar 
jau perėjo asamblėją 85 bal
sais prieš 61.

Buvo didelės ir karštos 
diskusijos, ir kada tapo nu
balsuota, kai kurie demok
ratai šaukė “Tai nežmoniš
ka, tai žiauru, tai beširdiš
ka — sarmata, sarmata!”

Rockefelleriui šis bilius 
nelabai kaip atsilieps. Jis gi 
buvo vienas iš tėvų 1966 
metais praleisto biliaus- dėl 
“Medicaid”. O blogumas, tai 
jeigu jam reikės vetoti bi
lių, liberalams patiks, bet 
konservatyviams ųepatiks. 
Gi atrodo, kad gub. Rocke
felleris turi akį ant pre- 
zidęntinių rinkimų šį rude
lį — taigi nori įtikti vi
siems. ,

Washington. — K a riuo-

Morrisseau bandė piketuo
ti Baltąjį Nąmą su iškaba, 
kurioje sakoma “120,000 au
kų — kodėl?”. Policija, sau
ganti Baltuosius Namus,

lįs piketuoti, nes neturi lei
dimo. Tad jis ir nustojo pi
ketavęs, bet už kiek laiko 
atvyko du pilni armijos po
licijos automobiliai ir Mor- 
risseau suėmė.

Port Alegre, Brazilija.— 
Keturi gerai žinomi kišenių 
vagišiai iš Rio de Janeiro 
buvo areštuoti, jiems vyks
tant į Urugvajų ir Argen
tiną. Kai jie buvo išleisti 
iš kalėjimo, vienas pasakė, 
kad jie džiaugiasi gavę pro
gą išvykti iš čia, nes Bra
zilijoje jiems nėra dirvos— 
visų piniginės tuščios, 
sukėlė riaušes Oregon vals- • f *
* Atehai, Graikija.—Žemės . 
drebėjimas įvyko trijose 
salose Egejos jūroje, bet 
atrodo, kad neįvyko jokių 
nelaimių. Atėnuose dideli 
pastatai svyravo, bet ir čia 
neįvyko jokių katastrofų.

Naujas civilių teisių bilius

torius pirštu rodo į Liurdą su 
jo stebuklais. Juk, sako, jį 
“šimtai tūkstančių ligonių ap
lankė ir tūkstančiai buvo pa
gydyti.”

Tam vargšui neatėjo mintis 
savęs pasiklausti: Jeigu jau 
taip, tai kodėl nė vienas po
piežius susirgęs nesiskubino į 
Liurdą gydytis, o šaukėsi gydy
tojų pagalbos? Arba, dar ar
čiau prie namų: Kodėl kardi
nolas Spellmanas net slaptai 
vyko gydytis (operuotis) į 
Clevelandą, o nepatraukė į 
Liurdą tais “stebuklais” pa
sinaudoti ?

Reiškia, jais netikėjo. Na, 
o Grauslys tiki. Vadinasi, jis 
razumnesnis už Spellmaną!

“Newsweek” prieš 
Johnsoną

Savaitin is žurnalas 
“Newsweek” editoriale pa
sakė, kad prezidentas John- 
sonas nesugebėjo duoti stip
rios, aiškios vadovybės, ko
kios reikalaujama ir tiki
masi iš žmogaus Baltajame 
Name.”

Editorialas tilpo aštuonių 
puslapių sekcijoje apie Viet
namą. Jame siūloma mili- 
tarinius veiksmus sulaikyti, 
kad būtų galima Washing- 
tonui ir Hanojui vesti de
rybas, kur abi pusės turė
tų surasti bendrus kompro
misus, kurie privestų prie 
galutinos taikos.

Žurnalas sako, kad pas
kutinių kelių savaičių Šiau
rės Vietnamo ofensyvas de
maskavo visišką netinka
mumą Johnsono administ
racijos karo politikos”.

Pittsburgh, Pa. — Po sep
tynių dienų streiko apie 
400 mokytojų vienbalsiai 
sutiko grįžti į darbą. Apie 
77,000 vaikų per tą laiką 
nėjo į mokykląs.

1- mą dovaną, $50, laimėjo:
Connecticut valstijos vajininkai ...............

2- rą dovaną, $40, laimėjo: .
M. Valilionienė, Miami, Fla. ....................

3- čią dovaną, $35, laimėjo:
Brooklyno vajininkai (Valys Bunkus ir jo 
pagalbininkai) ....... ..........................

4- tą dovaną, $30, laimėjo:
V. Vilkauskas (LLD 45 kuopa),
St. Petersburg, Fla. ,... . ....... .......... ..............

5- tą dovaną, $25, laimėjo:
New Jersey valstijos vajininkai ................

6- tą dovaną, $20, laimėjo:
R. Braus, Rochester, N. Y............................

7- tą dovaną, $15, laimėjo:
M. Kazlauskiene—A. Račauskiene,
Haverhill, Mass................ ............................

8- tą dovaną, $12, laimėjo:
So. Boston,. Mass., vaijininkai .. .................

9- tą dovaną, $10, laimėjo:
George Shiinaitis, Brockton, Mass. .......

10- tą dovaną, $5, laimėjo:
' Philadelphia, Pa., vajininkai ............. . .......

J. Jaskevičius, Worcester, Mass. 3768
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 2576
V. Sutkienė - V. Taraškienė

San Francisco, Calif — 2428
ALDLD 87 kp.

Pittsburgh, Pa. ............... 2308
P. Bečis, Great Neck, N.Y. 2146
A. Lipčius, Chester, Pa............ 2010
J. Stanienė, Baltimore, Md...... 1506
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius,

Binghamton, N. Y. ....... 1340
I. Kleviriskas, Scranton, Pa...... 1156
Chicago, Ill........... .................  1048

12,678

11,654

7,314

6,300

5,668

5,234

5,220

4,694

4,126
946
916 

i
706

Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.
Vera Smalstienė,. Livonia, Mich. 828
A. Bemat, Los Angeles, Calif.
Mary Smalstis, Ludington, Mich. 652
M. Žiedelis, Nashua, N. H.......... 644
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. 642
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass............... 617
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 504
C. K. Urban, Hudson, Mass. 380
L. Tilvikas, Easton, Pa.............. 356

Prieš vajaus užsibaigimą (vasario 15 d.) naujų 
prenumeratų ir atnaujinimų gauta nuo: Valys Bun- 
kus, Brooklyn, N. Y., vieną naują; V. Vilkauskas (LLD 
45 kp.), St Petersburg, Fla., 3 naujas; Juozas Stanelis, 
Short Hills, N. J., vieną naują; R. Braus, Rochester,
<(Tąsa 5-tame pusi.)

Washington. — Po virš 
septynių savaičių šturmin- 
gų debatų, Senatas priėmė 
71 balsu prieš 20 civilinių 
teisių bilių. “New York Ti
mes” sako, tai didelis laimė
jimas nedidelei grupei ko
vingų liberalų, kurie taip 
stropiai vairavo šių debatų 
eigą.

- Bilius turi daug gerų 
punktų už lygias teisias vi
siems piliečiams. Bet taip 
ipat yra įspraustas tarimas, ka^ 
yra Federalinis prasikalti
mas vykti iš vienos valsti
jos į kitą su tikslu kelti 
“riaušes”. Šis įstatymas ga
li būti panaudojamas įvai
riais blogais sumetimais prieš 
pažangiųjų organizacijų va
dovus, unijų agitatorius, ir 
kitus.

Prieš įėjimą į galią, bilius 
turės būti priimtas ir ats-

tovų buto, o paskiau prezi
dento pasirašytas.

Gerosios pusės biliaus, tai 
įstatymai prieš diskrimina
ciją, parduodant ir iš nuo
moj ant namus, įstatymas 
bausti 10-čiai metų kalėji
mu ir ^10,000 pabaudos už 
bauginimą bei sužeidimą ci
vilinių teisių darbuotojų ar
ba negrų, jiems pildant pi
liečių teises, kaip tai bal
savimuose, mokyklose, džiū- 
rės pareigose.

Kennedy stipriai 
kritikavo Johnsoną
Des Moines, Iowa. — Se

natorius Robert J. Kennedy 
atvyko čia pagelbėti išrin
kimui demokrato į senatą.

Kennedy stipriai kritika
vo veik kiekvieną politinę 
liniją, išeinančią iš Balto
jo Namo ir Nacionalio De
mokratų Komiteto.

Jis kalbėjo demokratų su
ruoštame bankete, kur da
lyvavo daugiau kaip 4,000 
žmonių, jų tarpe buvo ke
turi gubernatoriai.

»

Japonijoje studentai 
susikirto su policija
Narita, Japonija. — Stu

dentai demonstravo prieš 
statymą aerodromo, kuris 
bus naudojamas, sako 
studentai, JAV imperialis
tų Vietnamo karo plėtimui.

Policija pranešė, kad 542 
žmonės buvo sužeisti, kurių 
tarpe yra 277 policistai.

Pearsonas laimėjo
Ottawa, Canada. — Les

ter B. Pearsono mažumos 
valdžia laimėjo parlamento 
pasitikėjimą 138 balsais 
prieš 119.

Dabar Pearsonas galės 
rezignuoti iš ministro vie
tos kaip laimėtojas, o ne 
pralaimėjęs. Jis pranešė 
rezignuosiąs iš liberalų par
tijos vado pozicijos ir pas
kui iš ministro vietos, kai 
bus išrinktas naujas libera
lų partijos vadas.
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PENKI NAUJI AKADE
MIKAI TARYBŲ 
LIETUVOJE

Neseniai Vilniuje 
Lietuvos Mokslų Aka 
jos susirinkimas, ku

įvyko 
demi- 
riame

Štai jau dalis atsakymo
no paskirtoji komisija iš 
ų raportą apie padėtį mū-

PREZIDENTO Johnsp 
vienuolikos narių išdavė plat 
sų miestuose • ir apie priežastis, kurios pereitą vasarą 
pagimdė tvarkos pažeidimus 
porte komisija, tarp kitko, p 
jos perdaug žiauriai, nepateisinamai žiauriai susidorojo 
su tariamais “riaušininkais.” 
nebesielgti.

Ką į tą patarimą atsakė
Iš Washington© praneša, 

(nes jis yra vyriausias visų 
komandierius), specialiai lavinama Nacionalinė gvardi
ja malšinimui “riaušių.” E 
riuose ateinančią vasarą 
Nacionalinė gvardija budės 
roti jų getuose su “tvarkos ardytojais.”

Vadinasi, prezidento komisijos patarimas vengti jė
gos vartojimo to paties prezidento pastatomas aukštyn 
kojomis. Atrodo, kad taip bus daroma ir su kitais tos 
komisijos patarimais, jeigu Johnsonas bus paliktas dar 
ketveriems metams prezidentauti.

arba nerimą. Tame ra- 
abarė miestų policijas, kad

Patarė joms daugiau taip

mūsų prezidentas?
kad prezidento įsakymu 

Amerikos ginkluotų jėgų

ą parinkta 100 miestų, ku- 
aukiama “nesusipratimų.” 
ir lauks pašaukimo susido-

ohnsonas bus paliktas dar

“Šis karas kitų o ne mano...”
LONG Island Press” kolumnistas Walter Kaner ra- 

nešimą, kad jos sūnus Viet
ine :

šo apie motiną, kuri gavo pra 
name žuvo. Tik pasiklausyk

“Karas Vietname taip tdli nuo mūsų! Jis nėra mus 
pasiekęs. Iš tikrųjų nėra pasiekęs.

Nei karo nuotraukos. N 
Nei karo nuostoliai. Tai pali 
kurio aš nepažįstu.

ei raportai iš mūšių lauko, 
etė ką nors kitą. Ką nors,

rie pat mano namų.
Įžiai, kaip kulka, kuri nu

buvo išrinkti penki akade
mikai. Akademijos ilgame
tis prezidentas Juozas Ma
tulis “Tiesos” korespo 
tei Vidai Kazlauskiene 
naujus akademikus suteikė 
tokių duomenų:

Kauno Politechnikos i 
to pluoštinių medžiagų

nden- 
i apie

nstitu- 
kated- 

ros vedėjas, technikos noksiu 
daktaras, profesorius .i 
Indriūnas yra vyriaus as iš 
naujai išrinktų akademikų. 
Tarybų Sąjungoje jis žinomas 
kaip tekstilinių medžiagų bei 
pūkuotų audinių nuovargio ir 
elastingumo savybių tyrinėto
jas, pirmosios Lietuvoje 
tilės tyrimo mokslinės mokyk
los kūrėjas, pats pasiūlęs ne 
vieną naują metodą, išradęs 
nemaža aparatų audinių sa
vybėms tirti, Respublikinės 
premijos laureatas. Jo 
TSRS ir tarptautinėse p 
se ne kartą apdovanoti 
liais.
kaip 40 jo mokslo darb

Kauno Medicinos instituto 
rektorius, medicinos mokslų 
daktaras, profesorius Zigmas 
Januškevičius yra TSRS 
cinos Mokslų Akademik 
tyrinėja širdies ir kraujagyslių 
ligas ir yra paskelbęs daugiau 
kaip 120 mokslinių darbų, At
gaivinimui po klinikinė; 
ties, elektrokardiogram 
davimai telefonu, platus elek
trinės skaičiavimo tec 
taikymas medicinoje 
biofizikos srityje

reikšmės turi jo ekonominis 
žemių įvertinimas ir žemės 
fondo tyrimas, Mechanizavi- 
mas, rentabilumas ir materia
linis skatinimas žemės ūky
je—tai vis problemos, prie 
kurių sprendimo daug priside
da Vaclovo Maliausko darbai.

Nuoširdži ausiai sveiki
name naujuosius akademi
kus ir linkime jiems geriau
sios sėkmės visose jų, kar
tu su visų kitų Lietuvos 
akademikų, pastangose dar 
aukščiau pakelti Liet u v o s 
garbę pasaulio mokslininkų 
bendruomenėje.

uozas

teks-

darbai 
arodo- 
meda- 

Išspausdinta daugiau 
ų.

Medi
as. Jis

s mir-
Ll per-

Iš LAIŠKŲ
St. Petersburg, Fla.

Gerbiami laisviečiai! Čia 
randate $35, tai yra nuo ve
lionės Petronėlės Propies- 
tienės laidotuvių pietų likę 
pinigai. Visų jos palikimo 
vaišėms pinigų nesunaudo
jome, nutarėm padalinti ly
giai laikraščiams “Laisvei” 
ir “Vilniai,” kurių ji buvo 
skaitytoja ir rėmėja. Drau
giškai, Julius J. Greblikas, 
LLD 45 kuopos protokolų 
sekretorius. (Varde viso 
“Laisvės” kolektyvo, taria
me kuopos nariams ir val
dybai ačiū už auką.—“L.” 
Administracija.)

pat neurastenikams būdin
gas vazomotorų žaismas: 
del menkiausios priežasties 
žmogaus veidas staiga nu
kaista arba pabąla.

Žmonės neretai kreipia
si į gydytojus tik tada, kai 
jaučia visą minėtų simpto
mų kompleksą. Tai klaidin
ga. Visada reikia kreiptis 
į gydytojus, pajutus pir
muosius ligos požymius. Ta
da lengviau gydyti. Neu
rastenijos gydyme svarbu 
teisingas darbo ir poilsio 
režimas, raminančios van
dens procedūros, medika
mentai, kurie padeda sure
guliuoti nervinių procesų 
pusiausvyrą, jų paslanku
mą, fizkultūra ir sportas, 
protinio fizinio darbo hi
giena, teisingas asmeninio 
gyvenimo režimas, geri san
tykiai šeimoje, buitinių są
lygų gerinimas, teisingas 
laisvalaikio praleidimas.

Antra vertus, ir pats 
žmogus turi save valdyti, 
nesijaudinti dėl menkiau
sios smulkmenos. Tais at
vejais, kai įvyko nervinės 
sistemos lūžis ir išsivystė 
neurastenija, visų pirma 
reikia stengtis pašalinti 
priežastį, kuri sukėlė susir
gimą. Jei, pavyzdžiui, žmo
gus su inertiniu nervinės 
sistemos tipu negalėjo pri
sitaikyti prie sparčių darbo 
tempų ir todėl susirgo neu
roze, rekomendu o t i n a jį 
pervesti į kitą lengvesnį 
darbą.

Neurastenikų gydyme di
delis vaidmuo tenka ir psi
choterapijai (žodiniam gy
dytojo poveikiui į ligonių 
psichiką). Kiekvienu atve
ju* gydytd j aš stengiasi1 iš
aiškinti ligoniūi susirgimo 
priežastį ir' tai, kad šis -su
sirgimas yra fiziologinė or
ganizmo reakcija į pervar
gimą, nervinės sistemos 
pertempimą.

Nemažos reikšmės turi 
medikamentinis gydymas. 
Būtina ligoniui sureguliuo
ti miegą, kadangi miego su
trikimai paprastai sukelia 
papildomus sim p t o m u s : 
dirglumą, nuovargį. Taiko
mi ir preparatai, raminan
tieji nervinę sistemą.

A. Pūras
Medic, mokslų kand.

Žmonėms, sergantiems ne
urastenija, būdingas padi
dėjęs nervinis dirglumas, 
greitas emocijų išseki
mas. Tokie žmonės dėl ma
žiausio menkniekio prade
da ašaroti, pykti, tačiau tai 
jiems greitai ir praeina. Jie 
yra labai jautrūs išorinių 
dirgiklių poreikiui: negali 
pakęsti net n) a ž i a u s i o 
triukšmo, laikrodžio tiksėji
mo, ryškios šviesos. Jiems 
neretai .padidėja ir odos 
jautrumas.

Vienas pagrindinių neu
rastenijos pas i reiškimo 
simptomų — blogas miegas, 
kai sutrinka pati miego for
mulė. —užmigimo procesas. 
Ligoniai skundžiasi, kad jie 
ilgai vargsta, tiesiog ka
muojasi, kol pagaliau pa
vyksta užmigti. Jų miegas 
yra dalinis. Sunkiai užmi
gę, jie po kurio laiko netru
kus vėl prabunda. Ir vėl 
ligonį kankina nemiga, kol 
pagaliau “didelių pastan
gų” dėka pavyksta užmigti.

Suprantama, kad nubudę 
rytą, tokie žmonės jaučiasi 
suglebę, išvargę, pilnai ne
pailsėję. Tuo paaiškinamas 
ir darbingumo sumažėji
mas, aktyvios veiklos tempo 
kritimas. Toks žmogus pu
sę dienos padirbęs pradeda 
jausti silpnumą, atsiranda 
galvos skausmai. Jie yra to
kio pobūdžio, kad atrodo 
“lyg ant galvos uždėtas šal
mas.”

Sergantieji neurastenija 
yra labai nekantrūs, negali 
ramiai ilgiau pastovėti ei
lėje ar šiaip ko nors pa
laukti (tai daugiau liečia 
moteris), Sutrinka dėme
sys. Nebegalima jo: sutelk
ti į norimą objektą, i Žmo
gus neretai neprisimena te
lefono numerio, pažįstamų 
vardų, pavardžių. Dėl to 
žmogus labai jaudinasi, gal
vodamas, kad jo atmintis 
sutriko, ir kreipiasi į gydy
tojus. Bet tai nėra joks at
minties sutrikimas, o tik 
pasėka nepakankamo akty
vaus dėmesio koncentravi
mo.

Sergantieji neurastenija 
dažnai nusiskunndžia vi
daus organų negalavimais, 
širdies “apmirimais,” pa
dažnėjusiu širdies plakimu, 
spaudimu krūtinėje. Taip

(

BAILIAI VALDO 
MŪSŲ AMERIKĄ?

Taip atrodo, jeigu sutiksi
me su P. Žiokum, kuris sa
vo “gilia” išmintimi dažnai 
šviečia kunigų dienraščio 
skaitytojus. Paimkime Lie
tuvos vadavimo* raketą. Ar 
galima būti “dideliais opti
mistais?” Negalima. Žič- 
kus išaiškina:-

Kodėl nerealus optimizmas? 
Todėl, kad šių dienų tarptau
tinė politinė padėtis yra bai
lių pataikavimas komunizmui. 
Be to, yra tik viena jėga, ku
ri šiandien gali tarti spren
džiamą žodį. Toji jėga yra 
Amerika. Baimindamasi rau
donosios Kinijos įsigalėjimo ir 
tikėdamasi turėti sąjunginin
ką prieš ją, Amerika patai
kauja Sovietų Rusijai. Kita, 
neužmerkime akių tikrovei, 
Amerikos kairysis frontas, ku
ris ■ dirba komunizmui, nėra 
gausus, bet labai aktyvus ir 
dominuoja visą Amerikos 
spaudą ir kitas propagandos 
priemones. Kiek ta didžioji 
spauda įprisiminė Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 50- 
mečio minėjiihūsj? O ju^ ji 
buvo infonnuojama. Todėl 
Amerikos vyriausybė veik nie
kur nekelia rusų.: naujo kolo
nializmo klaUsiifid.

■■ •/■.■■J ■

P. žičkus, matyt, nepa
galvoja, kad “naujo rusų 
kolonializmo’’ nėra. Tai 
“veiksnių” ir.jįems panašių 
išgalvotas melas. Tarybų 
Sąjunga susideda iš 15 res
publikų. Rusija yra tik vie- 

. na iš jų.

1

Gerbiamas “Laisvės” Re
daktoriau, prašau suteikti 
vietos Jūsų redaguojamame 
laikraštyje kas seka:

Mes džiaugiamės, mes di
džiuojamės Jumis, šaunioji 
ir nenuilstančioji spaudos
platintoja Margareta Vali-1 
lioniene. Priimkite nuo 
mūsų karštus sveikinimus 
ir geriausius linkėjimus iš 
Jūsų gimtosios padangės 
Lietuvos tarptautinės Mo
ters dienos kovo 8-osios 
proga ir trokštame, kad 
dar ilgus ilgus metus su ne
mažėjančiu ryžtu sektus 
darbuotis, kaip iki šiolei se
kėsi spaudos platinimo ba
ruose.

Skaitančiųjų 
ir savo vardu

Vincas 'Mažylis
LTSR, 1968 II 6

hnikos 
darbai 

visa pri
siminus, pirmiausia iškyla šio 
mokslininko paveiksiąs.

Istorijos instituto direkto- 
• istorijos 

mokslų daktaras Juozus Jur
ginis tyrinėja fĮAętUVOS feoda
linio laikotarpio"'sočiai inės-vi-

Bet šią savaitę pataikė p
Aš patyriau, labai skatid 

skynė sūnų Vietname, taip pat širdį pervėrė ir jo mo
tinai.

Aš lankiausi jų namuose
Aš mačiau baisų skausmą)jo motinos veide, kai, sa

vo drebančiomis rankomis jį atplėšė telegramą. Skaus
mais prisipildė jo močiutės veidas, jos akys buvo įdubu
sios ir paraudonavusios. Jo t 
jis stengėsi sulaikyti savo a

Telegrama skamba: “Aif: 
ne išreikšti jums giliausią 
mirė Vietname kovo 2 dieną 
dos, kuri jam pataikė per mūšį...

Motina neverkė. Iš širdgėlos ji buvo be žado. Die
ną prieš tai ji buvo išverkusi visas ašaras, kai armijos 
agentas atėjęs pranešė jai tą tragišką žinią. Telegrama 
tik patvirtino.

Telegramoje nebuvo smulkmenų. Ji nepasakė, kad 
jis ir 47 jo draugai buvo apsupti ir žuvo šalia Saigono. 
Ji nepasakė, kad visi jie nuq kulkų krito į aštuonias mi
nutes.

Nei aštuonios valandos 
aštuoneri metai nesumažins

Telegrama nepasakė ir
buvo tiktai 23 metų amžiais, kad jo visas gyvenimas 
jo tebelaukė, kad jo laukė jo mylimoji, kad jis tikėjosi 
auginti šeimą...”

Ir ši motina nėra vieni 
šimtai motinų susilaukia p 
jautų.”

Kodėl taip yra?- Kam
O kiek vietnamiečių m 

gyvena?! Kuo jos kaltos?
Niekuo nekaltos. Abd 

sūnūs, taip jos yra nepateisinamo karo aukos.
Arba Štai apie vieną jauną žmoną, kuri neteko sa 

vo jauno vyro. Tame pači 
Itimnistė Mrs. Jean Heller:

“Ji buvo tik 25 metų 
šis pasaulis nėra jau tokie, 
švelniai lopšį lingavo. Ją 
automobilio garsas jai niek

Bet nepažįstamas veič 
pasirodė jos duryse, reišk

Ji pajuto staigų, aštrų 
turi bėgti — bėgti bet kui—nuo to veido, nuo' tos uni
formos.

“Oh, dieve tu mano! Negalima!” Negali būti mano 
Bobby! Susimildami, kas r

Vienintelė vieta, kur ji galėjo pabėgti, buvo vir
tuvė. Ji krito ant grindų.

Tasai vyras toje žalsvoje uniformoje atėjo jai pra-? 
nešti, kad jos vyras yra m ręs, užmuštas biauriame, ne
pertraukiamame kare svetimame, nedraugiŠkahie Azi
jos kampelyje, už pusės pasaulio nuo jos naūfiį!

Ir taip kasdien kur nors šioje šalyje: __________
Motinai pranešama, kicB jos sūnus paimtas; vyrui tas — išrinktas Mok

, kai telegrama atėjo.

atplėšė telegramą. Skaus

ėvuko smakras drebėjo, kai 
šaras.
■mijos sekretorius prašė ma- 
ižuojautą, kad jūsų sūnus 
nuo kulkos padarytos žaiz-

nei aštuoniom savaitės, nei 
motinos skausmo.
eitų dalykų. Būtent, kad jis

mokslininko 'paveikslas,

riaus pavadųotojasį, 

girtis tyrinėja ^Lietuvos 
i:~: - i k; i.J .VaF ?Ji
ąuomeninės santvarkos 
tūros istorijos proble 
taip pat kai kuriuos naujosios 
istorijos klausimus. Vienas iš 
naujausių jo darbų yra kartu 

ruošiamas 
mis. O

ir kul
iu as, o

arbų.
kas —

įtėlė. Kas savaitė šimtai ir 
anašių telegramų ir “užuo-

tas reikalinga?
ftinų tokį pat skausmą per-

ohutiškai niekuo! Kaip jų

ame laikraštyje rašo jo ko

amžiaus, ir jai atrodė, kad 
bloga vieta gyventi, kai ji 

pasiekęs iš lauko sustojančio 
o nereiškė.
as ir kario unifornja, kurie 
ė mirtį.
teroro šaltį, ji žinojo, kad ji

ors padėkite man!

su kitais autoriais 
Vilniaus istorijos dvito 
iš viso jis yra paskelbęs dau
giau kaip 60 mokslo d 

Jauniausias akademi
keturiasdešimtį neseniai per
žengęs Juras Požėla—Puslai
dininkių fizikos institjuto di
rektorius, fizikos-mate 
mokslų daktaras, prof 
Jis tiria puslaidininkių 
bes stipriuose 
laukuose, karštuosius 
nūs ir plazmą kietuose 
se. Yra sukūręs daug naujų 
metodų stiprių elektroj laukų 
poveikiui puslaidini 
srovės nešėjų generac, 
chanizmui 
ir kitiems reiškiniams ■ 
taip pat naują karštų 
nų tyrimo kryptį, kuri 
dėlę teorinę ir praktir. 
mę. Jo sąskaitoje — 
sliniai darbai ir 12 at

Vilniaus Valstybinio Vinco 
Kapsuko universiteto 
mijos katedros vedėj 
kos-matematikos mokslų dak
taras, profesorius Paulius Sla
vėnas kaitų yra TSRS 
Akademijos Astrononfiijos ta
pybos narys. Mokslo 
tarptautines akademi. 
ryžiuje) narys korė 
tas. 
tyrinėja žvaigždžių 
rijos ir spektro 
jos klausimus, nagrinėja Ga 
laktikos sandaros pi 
Yra paskelbęs daugi 
20 mokslo darbų ir yra ypač rgk, anąkart pasirodė jo- 
geras mokslo populiarintojas, niškėliečiai, dabar pūšalo-

tnatikos 
esorius.

savy- 
elektHniuose

elektro- 
kūnuo-

ikiams, 
jos me- 

puslaidin|inkiuose 
tirti, o 
elektro- 
turi di- 
ę reikš- 
16 mok- 
radimų.

astrono- 
as,- fizi-

Mokslų

i stori jos 
jos (Pa- 
jpondęn- 

Pastaraisiais metais jis 
fotomet- 
tn e t r i -

LINKSMAS VALKATA 
ATSISAKO $19,219

Los Angelęš, Calif. — Jo 
lova — krūva laikraščių po 
tiltu; visi jd1 drabužiai — 
ant n u g a r o s ; jis randa 
linksmybę bonkoje vyno.

Taip apibūdinamas Clint 
Westcott, 51 metų amžiaus 
valkata, kuris paveldėjo 
$19,219 nuo gasolino stoties, 
kurią jis paliko į)ries 15 
metų.

Jo ieško j ©advokatai nuo 
1961 metu ir tik šiomis die- 4*
nomis surado miegantį po 
tiltu. .. ,

Westcott sako, jis neno
rįs tų pinigų^ nes tai per
daug didelė atsakomybė. 
Jis nenori jokių rūpesčių, 
jokio skubėjimo į darbą, iš 
darbo ir t. t. Sako jis: 
“Ne,, aš iš čia neisiu, man 
gyvenimas čia labai patin
ka, labai malonus.”

Mikoliškis—visai Lietuvai
Pasvalio rajono gyvento

jai — dažni svečiai Vilniausoblenias. jai — dažni svečiai Vilniaus 
aū kaip televizijos studijoje. Žiū-

* s—Eko- 
tabilumo 
us vado- 
sių d ak

lį t tiv o s

Vadovas Mališausk 
nomikos instituto reni 
ir ūkiskaitos sektoriai 
Vas, ekohomikos mok] 
taras, profesorius, Li 
TSR nusipelnęs ekonomistas^ 
Respublikos premijosi laurea
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pranešama, kad jo brolis yra diiigęs; žmonai pranešama, dėmi jos narių korespohdeiitu. 
kad jos vyras yra žuvęs..Didelės teorinės ir praktinės

j

tiečiai, vėl gi gyvulininkys
tės darbuotojai, žemės ūkio 
specialistai.

Sėkmingai savo sugebėji
mus pademonstravo ir Mį- 
koliškio tarybinio ūkio sa
viveiklininkai, surengę ju
moristinį , koncertą, kuris 
žiūrovams labai patiko.

Kaip Izraelis atrodo dabar
Prancūzų rašytoja Mar

tina Mono, pabuvojusi Izra
elyje, “Jumanite” laikraš
čiui parašytame didžiulia
me reportaže pateikia daug 
tiesiog kurioziškų faktų.

Armija Izraelyje ap
gaubta mistine aureole. Ji 
lemia visą šalies gyvenimo 
ritmą. Ji visuomet ir ,bet 
kurį izraelietį gali pajung
ti savo įstatymams ir pri
klausomybei. Izraelio vado
vai tvirtina, kad jų šalis ne 
militaristinė, nes esą, visi 
arba beveik visi kariai yra 
civiliai. Lygiai taip pat ga
lima pasakyti, kad Izraely
je visi arba beveik visi civi
liai yra kariai.

Religija tvarko visą gy
venimą. Nėra civilinės san
tuokos. Valstybinę reikšmę 
įgavo judėjų religinis įsta
tymas, pagal kurį ne žydo 
ar žydės vaikai dar laiko
mi žydais, o žydo ir ne žy
dės — jau ne. Jie iš es
mės yra nepilnaverčiai pi
liečiai.

Kiekvienas karinis dali
nys turi savo sinagogą, o 
kėiekvienas kareivis gauna 
bibliją. Aštuntųjų klasių

mokymo programose per 
savaitę biblijos dėstymui 
skiriama po 6 pamokas, o 
mate m a t i k a i ir gimtąjai 
kalbai — po keturias.

Klasių auklėtojai įparei
goti kasdien pravesti pamo
ką pagal vieną iš šių temų: 
“70 metų sionistiniam judė
jimui,” “Žydų siela, šešetos 
dienų karas ir pergalė.”

Arabai persekiojami, uja
mi ne tik naujai užgrobto
se teritorijose. Jų atžvil
giu skiepijama žvėriška ne
apykanta.

Martina Mono pasakoja, 
kad jos pažįstamos izraelie- 
tės vaikas, grįžęs iš darže
lio, rimtai pareiškė: “Aš 
valgysiu sriubą, kad galė
čiau tapti geru kareiviu ir 
užmušinėti arabus.” Taip 
darželiuose auklėjami vai
kai tautos, kuri kaip nie
kas kitas yra patyrusi fa
šistinio nacionaližmo, ra
sizmo siaubą.

New Yorko miesto gaisra- 
gesybos unijistai sako, kad 
departmente stokoja dar 
300 darbininkų.

Turistinis traukinys 
“Lietuva”

Kaukazas, Užka r p a t ė , 
Krymas; Vidurinė Azija — < 
tokiais ir kitaisVmhršrutais 
šiemet keliaus žmonės tu
ristiniu traukiniu, pavadin
tu “Lietuva.”

“Lietuva,” atkėlusi turis
tinio sezono vartus, jau iš
vyko į savo pirmąją kelionę 
maršrutu po Moldaviją ir 
Krymą. Keleivių daugu
ma — žemdirbiai. Kelionės 
metu “Lietuvos” turistai 
viešės Kijeve, Kišiniove, 
susipažins su pramone, že
mės ūkio gamybos laimėji
mais, aplankys Sevastopolį, 
Odesą, trumpai pailsės šil
tuose pietų kurortuose, su
sipažins su kultūros pa
minklais, pabuvos garsiose 
istorinėse vietovėse.

Daugiadienes keliones ge
ležinkeliu rengia Respubli
kinė turizmo taryba kartu 
su žemės ūkio, medicinos, 
švietimo, aukštųjų mokyk->- 
lų mokslo įstaigų ir kito
mis profsąjunginėmis or-p 
ganizacijomis.

Klaipėda.—Uostamiestyje 
įsikūrusi konstruktorių 
grupė ruošia laivus gyvos 
žuvies parvežimui. Jau yra 
pagaminta bandomųjų laivų 
projektai “Akvariumas-1,” 
“Akvariumas-2.” Tokie lai
vai jau yra pastatyti ir 
jais į miestus gabenama 
gyva žuvis.

Neseniai paruoštas naujo 
laivo projektas. Tokiu lai
vu bus galima gabenti žuvį 
sekliais upeliais. Taip pat'jį 
galima paversti i r į šaldy
tuvą. Pagal klaipėdiečių 
projektą pirmasis toks 3 
tonų laivas jau statomas.

New Yorke areštuoti du 
17 ir 20 metų vyrukai sake, * 
kad jie buvo “pasiėmę” po
licijos auto “tik pasivažinė- 
jimui”. f-
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žmonija būti išgelbėta
nuo pasaulinio badavimo?

Jeigu tuoj pat niekę ne-

mastu, daugeliui dabar gy
venančių gaii tekti pama
tyti žmonijos pabaigos pra
džią—biooginės ir socialinės 
evoliucijos s u sinaikinimc 
pasekmę.

Mes turėtume žinoti, kas 
mums gresia, ir ne kažko
kioje n e į sivaizduojamojc 
ateityje, bet 40 metų bėgyje 
nuo šiandien.

Paul Ehrlich’as, Stanfor- 
do Universiteto Kaliforni
joje biologijos mokslų sky
riaus profesorius, save 
straipsnyje, išsspausdinta 
me “New Scientist” 1967 m 
gruodžio 14 d. įrodė nenu 
ginčijamais moksliniais ar 
gumentais, kad vargu ar 

įgalima išvengti pasaulinie 
badavimo, bet jis neįstengė 

Uuo įtikinti mokslinio pa 
šaulio, kuris ir toliau su ak 
lu optimizmu žengia į atei

Pastarąją porą metų ma 
žiau maisto buvo paruošta 
vis augančiam pasaulio gy 
ventojų skaičiui, ir atrodo 
nematyti ženklų, kad š 
linkmė pasikeistų.

Šiandien svarbu nustaty 
ti, kurias pasaulio dalis la
biausiai gali pažeisti didė 
jantis maisto trūkumas, o 
taip pat jį lydintis bendras 
skurdas bei beviltiškumas 
mūsų planetoje, kurioje? 
drauge yra pasiektas aukš
čiausias gerovės bei išra
dingumo lygis, kokį tik 
žmonija buvo regėjusi.

Kas dėl to darytina; 
Daug kalbama apie plana.- 
vimą, bet iš tikrųjų maža 
4irba nieko praktiškai ne
daroma.

j. Maža ką galima daryt 
^odėl, kad vienas gerovė 
šaltinis atsilikusiose šalys 
— žemė — priklauso stam
biems žemvaldžiams, kurie 
savo pelną investuoja už
sieniuose. Kiti gerovės ša - 
tiniai — kasyklos, pramonė 
ir prekyba — priklauso už 
sieninėms bendrovėms, ku
rios išnaudoja liaudį, stam 
bius pelnus kraudamos sa 
vo akcininkams.

Šią bendrą padėtį nule
mia, kaip Idris Cox’as taip 
vykusiai aprašė “Morning 
Star” vasario 8 d. numery
je, nepalankios prekybos są
lygos Trečiojo Pasaulio ša
lims, kurioms tenka pigiai 
parduoti savo žaliavas 
brangiai pirktis mašinals, 
tuo būdu turtingus darant 
«dar turtingesniais, o skur
džius dar skurdesniais.
« Pradžiai mums reikalinga 
suvokti realybę ir aktual 
grėsmę, didžiausią ir akt 
aliausią grėsmę, su kur 
mums tenka susidurti.

Labai daug kas prikla 
so nuo to, kaip plačiai 
kaip giliai mes tai suvoksi-

i 
s 
e

a
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me.
Triuškinanti kritika

Savo esme tai politinė 
problema. Dėl vienos ar ki
tos priežasties atrodė getos priežasties atrodė g 
riau nekreipti į tai dėmi 
šio. Didžiosioms kapitalis i- 
nėms valstybėms tenka sii- 
sidurti su triuškinančia kri
tika, nukreipta prieš jų Va
dinamąją “laisvąją ekono
miką”, kuri negali apsau
goti liaudies nuo badavim 

Socialistinės v a 1 styb 
yra įsitikinę, kad tai tokia 
problema, kuri išnyks, su
naikinus kapitalizmą.
^Bet iš esmės abi pusės 
ignoruoja šią problemą: lig 
Šjpl beveik nieko nedaro-

ma. Nuolat kartojami SNO 
Maisto ir Žemės ūkio sky
riaus perspėjimai atsitren
kė į kurčias ausis.

Eksportuojamos kviečių 
atsargos JAV, Kanadoje ir 
Australijoje sumažėjo. Pre
zidentas Džonsonas nese
niai patvarkė išmokėti dar 
15 milijonų dolerių, kad ma
žiau būtų auginama kviečių.

Racionalų gimimų apri
bojimo sprendimą vis dar 
trukdo seni religiniai prie
tarai, bet net geriausias gi
mimų kontroliavimas gali 
labai mažu mastu sulėtinti 
pasaulio gyventojų daugė
jimą.

Gimimų apribojimui taip 
pat gana plačiai priešina
masi neturtingesnėse šaly
se, kur seniai jaučiama, 
kad, kuo daugiau turime 
vaikų, tuo geriau apsidraus
ta sveikatos ir ligos atve
jais, todėl šitokiam apsi
draudimui reikia rasti efek
tyvų pakaitalą.

Nekreipdama dėmesio į 
disproporciją pasaulio iš
teklių tenkančių gausiems 
beturčiams iš vienos pusės, 
ir nedaugeliui turtuolių iš 
kitos, ir. visai nesirūpina
ma, nebent tik absurdiškai 
mažu labdarybės mastu, ta
tai ištaisyti.

Bet anksčiau ar vėliau 
šie faktai pareikalaus ofici
alaus pripažinimo, ir'teks 
rasti lolgišką sprendimą jų 
iškeltoms problemoms.

Praeityje buvo neabejoja
ma, kad visada bus daugiau 
skurdžių, negu turtingų; 
kad turi būti dąugiau žmo
nių atlikti juodiems ir ma
žiau apmok a m i e m s dar
bams. Bet padėtis pasikei
tė, ir ji keičiasi labiau me
tai po metų.

Mokslo ir pramonės — 
tiek biologijos, tiek ir me
chanikos — pažanga išmetė 
į rinką daug daugiau dar
bo neturinčių rankų, negu 
tai yra su negrais JAV pie
tuose.

Ar liaudis reikalinga.
Dabar iškyla klausimas: 

ar m,ums reikia maitinti pa
saulio žmones? Ar jie rei
kalingi turtingiesiems?

Problema, kaip auginti 
maistą tiems žmonėms ar 
kaip duoti jiems priemones 
tą maistą pasigaminti, yra, 
be abejo, nepaprastai sunki, 
ir todėl turtingieji yra pri
versti arba leisti jiems mir
ti arba žudyti juos.

Nors kiek rimtesnis šio 
klausimo traktavimas kerta 
oasibaisėtiną smūgį purito- 
niškajai sąžinei ir verčia 
griebtis pačios didžiausios 
veidmainybės.

Nęt toks su viskuo ap
sipratęs žmogus, kaip pre
zidentas Johnsonas, gal su
svyruotų paskelbti, kad 3 
tūkstančiams milijonų žmo
nių reikėtų išžudyti kitus 
tris tūkstančius milijonų 
žmonių įmanomi a u s ‘ 
moksliniais metodais, 
man pasiūlyti šitokio 
nešimo tekstą tokiam 
pripažintam specui.

Rūstūs faktai stovi prieš 
akis. Turi būti surasti ir 
panaudoti nauji moksliniai 
metodai pagaminti maistui 
ir ekonominės priem ones 
aprūpinti tuo maistu reikia
mus žmones reikiamoje vie
toje ir veikiaipu laiku, kol 
dar nevėlu.

Pavyzdžiui, paprastas at
mosferos azoto panaudoji
mas galėtų lengvai ir pa
kankamai aprūpinti visą

pasaulį maistu daugeliui 
dešimtmečių — bet čia, ma
tyt, daug sunkiau rasti me
todą, kuris apsimokėtų: tai 
gal sukeltų net ekonominę

Ar didžiosios kapitalisti
nės valstybės tatai toleruo
tų, net ir norėdamos išgel
bėti nuo atominio sunaiki
nimo visus savo miestus ir 
nuosavybę, yra aiškių aiš
kiausia, ir šitokį sprendi
mą reikia turėti omeny.

Šitokia yra viena 
kuria gali baigtis pasaulio 
gyventojų eksplozij os kri
zė, ir tai taps pačiu gyvy
bingiausiu politiniu klausi
mu ateinančiai žmonių kar
tai.
Ne pelnas, o liaudies gerovė

Mokslas ir technologija 
turi tarnauti ne tiek pel
nui, kiek žmonių naudai 
žemdirbystėje ir m 
je. Tatai turi būti pakreip
ta ta linkme, kad 
nos tyrinėjimai ne 
gyventojų eksploziją, o ska
tintų į efektyvų šei 
navimą.

Visų šalių gamtds turtai 
turėtų parūpinti l$uo pa
lankesnes sąlygas gera m 
savo žmonių gyvenimui.

Bet čia svarbu yra, jog 
tai turi būti daroma pačios 
liaudies aktyvumu ir inicia
tyva jos pačios, o ne kie
no kito. Tačiau tatai supo
nuoja ne tik socialinę revo
liuciją, bet ir švietimo — 
ypač mokslinio ir techninio

išeičių,

edicino-

medici- 
didintų

mų pla-

i a i s 
Ne 

pra- 
visų

švietimo—išvvstymą.
Visame pasaulyje šalys, 

turinčios mineralinius iš
teklius—pirmiausia naftą— 
išgauna milžiniškus turtus, 
tačiau jose, deja, gyvena 
neturtingiausi mūsų plane
tos žmonės.

Visa tatai turi būti pa
keista ir greitai pakeista, ne 
vien siekiant teisingumo, 
bet ir stengiantis patiems 
išlikti pasaulyje.

Žmonija turės nuspręsti, 
ar ji suras savyje pakanka
mai išminties išsige 1 b ė t i 
nuo artėjančios katastro
fos arba bus pakankamai 
paika ją užsitraukti sau ant 
galvos.

J. į D. Bernai
Iš Londono “Morning Star” 
1968 m. vasario 17 d. išvertė

J. Subatavičius

Didžfiausia pasaulyje
Leningrado Admiraliteto 

laivų statykloje statomas 
didžiausias pasaulyje žuvų 
apdorojimo laivas — plau
kiojanti bazė “Vostok”. Jos 
vandens talpa—43,400 t.

Bazė pagamins dvigubai 
daugiau produkcijos, negu 
Leningrado konservų fabri
kas “Piščevik” ir uosto šal
dytuvas drauge paėmus.

Mount Vernon, N. Y. — 
“Tyki ir drovi” mergina, 18 
metų amžiaus, suimta už 
nudūrimą 17 metų jaunuo
lio, kuris ją pajuokė, kai 
ji skaitė komikų knygas.

Forest Hills dentistas 
Frey, 52 metų, rastas pasi
koręs. Sakoma, turėjęs fi
nansinių ir šeimyninių sun
kumu. c

VITAMINAI IR GĖLĖS
Ištisas šiltnamių miestelis 

išaugo pastaraisiais metais 
Panerių tarybiniai? 
Didžiuliai stikliniai 
prigludo prie paį 
kranto. Kitapus upės esanti

e ūkyje, 
pastatai 

; Neries

meistrė
ūkio 

Danutė

sikloja sniego patalais, o 
tvoros traška' nuo šalčio, 
šiltnamiuose tikra vasara. 
Čia per žiemą žaliuoja svo
gūnai, burokėliai, žydi gė
lės. Panerių tarybinis ūkis 
nenutrūkstamai aprūpina 
Vilniaus gyventojus šviežio
mis daržovėmis.

Panerių tarybinis ūkis 
yra vienas stambiausių dar
žininkystės ūkių Tarybų 
Lietuvoje. Pereitais metais 
čia už daržoves ir gėles 
gauta vienas milijonas pen
kiasdešimt tūkstančių rub
lių pajamų. Iš šios sumos— 
162 tūkstančiai gryno pelno.

Pernai tarybiniame ūkyje 
pastatyti penki nauji šilt
namiai. Kiekvienas po 1,000 
kvadratinių metrų.

Juose ant akmens skaldos 
hidroponiniu būdu augina
mi agurkai. Iš kiekvieno in
ventorinio kvadratinio met
ro pernai gauta po 21 kilog
ramą agurkų.'

Šiemet Panerių tarybinio

Panerių 
šiltnamių 
Čepienė prie agurkų daigų, 
auginamų po dienps šviesos 
lempomis, 
šiluminė elektrin 
šiltnamiams karšt 
nį-

Tuo metu, kai laukai ap- centnerių įvairių daržovių.

ė tiekia ūkio darbininkai įsipareigo- 
a vande- jo pateikti Vilniaus miestui 

daugiau kaip 17 tūkstančių

Amerikiečio lietuvio profesoriaus 
kunigo laiškas akad. J. Jurginiui

Kaip žinia, pernai Ame
rikoje lankėsi profesorius 
akademikas Juozas Jurgi
nis iš Lietuvos ir sugrįžęs 
“Gimtajame krašte” para
šė įspūdžių iš savo susiti
kimų su Amerikos lietu
viais. Paskui jis gavo laiš
ką iš Amerikos nuo profe
soriaus daktaro kunigo A. 
A. Noriaus, kuris dėsto is
toriją New Yorko katalikų 
St. John’s universitete. Su 
autoriaus susitikimu laiš
kas išspausdintas “Gimta
jame krašte.” Jis Ameri
kos lietuviams įdomus ir 
mes čia jį paduodame mūsų 
skaitytojams

Laiškas
Didžiai gerbiamas 
mielas profesoriau!

Perskaičiau Jūsų “Susiti
kimus sū tautiečiais” (“G. 
k.,” Nr.. 44) ir apsidžiau
giau. Jūs tikrai bešališkai 
įvertinote JAV lietuvių nuo
taikas. Teisingai pastebė
jote, kad “kartų problema” 
yra labai įdomus faktorius 
išeivijos gyvenime. Norė
čiau pridėti, kad Jūsų pa
stabos — sveikintinas reiš
kinys.

“Tėvų ir vaikų” diskusi
jos yra neišvengiamas da
lykas. Jei “tėvams” iš Lie
tuvos išvykimas sukėlė 
daug kartėlioir norą at
stumti istorijos laikrodį at
gal, “vaikams” toks galvo
jimas yra nesuprantamas.

Lietuva yra ten,' kur gy
vena mūsų tautos kamie
nas. Kaip jaunesnieji gali 
didžiuotis esą lietuviais, jei 
jų “tėvai” bando niekinti 
beveik visaĮ kas tik yra at-

siekiama tėvynėje? Nenuo
stabu todėl, kad nemaža da
lis inteligentų vaikų neno
ri prisipažinti esą lietuviais, 
nors jų pavardės ir būtų 
Kraujelis, Karvelis, ir t. t. 
H u m a n i tarinius mokslus 
baigę jaunieji lietuviai ban
do ieškoti tiesos apie savo 
tėvų ar protėvių kraštą. O 
kas gi gali juos geriau ap
šviesti, suteikti žinių ir su
stiprinti lietuviškuose įsiti
kinimuose, jei ne tokie žmo
nės, kaip Jūs? Kuo dau
giau mes turėsime progos 
susitikti su lietuviais inte
ligentais iš Lietuvos, tuo 
mums bus lengviau nusi
kratyti nesąmoningai susi
darytus priešsprendžius da
bartinės Lietuvos atžvilgiu.

Ką daryti su “senai
siais” Jų tarpe yra labai 
daug blaiviai galvojančių 
žmonių, bet jie vis dar ven
gia viešai atsisakyti “gene
ralinės linijos.” Gal tik lai
kas ir nuoširdžios diskusi
jos, pajėgs jiems padėti su
prasti, kad Lietuva “nei 
tamsi, nei juoda.” Kartų 
problema yra nuola t i n i s 
reikinys tautos gyvenime. 
Ši problema pasidaro dar 
per “persilaužimo periodą.” 
Prisiminkime tiktai prancū
zų istorijos pamokas tarp 
1789 ir 1871 metų.

Dar kartą ačiū už tokį 
apšviečiantį straipsnį. Jis 
tikrai sustiprins jaunes
niuosius ir, gal būt, duos 
progos pagalvoti senesnie- 
siems.

Šu geriausios kloties lin
kėjimais.

Jūsų tikrai nuoširdžiai, 
A. A. Norius

MIAMI, FLA.
Naujienos pas mus

Šią žiemą turėjome tu
ristų, rodos, daugiau ne
gu kelias praėjusias žie
mas. Bet ne viskas jiems 
patiko. Sausio mėnesį ir iki 
pradžios kovo buvo gan šal
tų dienų. Jūroj maudytis 
ar lauke būti buvo per šalta. 
O daugelyje vietų ir kam
bariai nešildomi, teko pa
būti šaltai.

Apart to, prie miesto 
centro kambarių kainos 
darbininkams per brangios, 
neprieinamos. Kur seniau 
būdavo $15 į savaitę, dabar, 
prastokoj vietoj, jau nuo 
$20 iki $40. Gyvenantieji iš 
pensijų negali tiek mokėti, 
nes turi valgyti valgyklose, 
o ten irgi nieko pigiai nėra. 
Pokalbiuose kai kurie reiš
kė nusivylimą, o tūli ir iš
važiavo namo nesulaukę šil
to oro.

1 •'

Turėjom nemažai ir lie
tuvių turistų. Vieni atva
žiuoja visai žiemai, kiti 
trumpam laikui. Dauguma 
lietuvių Čia turi pažįstamus, 
pas kuriuos apsistoja ir 
gauna prieinamomis kaino
mis kambarius.

Sekmadieniais lietuviai 
susirenka į Socialinį klubą, 
kur būna skanūs pietūs ir 
muzika šokiams. Čia pasi
sotina, kas nori, pasišoka, 
ar pasikalba su pažįsta
mais, linksmai laikas praei
na.

Kovo 7 d. Klubo svetainė
je. įvyko Moters dienos at- 
žymėjimas. Buvo kalbų ir 
dainų. Mes dėkingi vietinei

j^LLD kuopai už tai. Kaip 
Moters dieną, tai moterims 
pietūs buvo dykai, tik vyrai 
pasimokėjo.

— *

Floridos pradinių ir aukš
tesnių mokyklų mokytojų 
streikas pasibaigė, kovoto
jai išėjo laimėtojais. Prie 
mokytojų buvo prisidėję ir 
mokiniai, reikalaujant ge
resnių sąlygų mokyklose. 
Kai kurie mokytojai buvę 
vežami ir į kalėjimą, bet pa
leisti. ( A

Saulute ‘

Nuotraukoje: Viename iš naujai pastatytų Pane
rių tarybinio 

tekst
ūkio šiltnamių. M. Baranausko 
as ir nuotrauka (ELTA).

Cleveland, Ohio
. x*

Džiugus pranešimas
Buvusio Meno choro nat

riai bei veikėjai ruošia gra
žų banketą pagerbimui mū
sų mylimo draugo chorve
džio Juliaus Krasnicko

Krasnickas įdėjo labai 
daug sunkaus darbo menui 
ir pažangai.. Per ilgus me
tus ii s mokė nemokamai ne 
tik Meno chorą, bet ir ki
tus buvusius chorus; Jis 
veikė visose pažangiose or
ganizacijose ir ėjo svarbias 
pareigas. Ir ne vien tik 
svarbias bet ir visokias pa
galbas. Nėra buvusio pa
žinomo, kad Julius nebėgio
tų po virtuvę ir aplink, sta
lus. Jis pristato iš krautu
vių maistą, suvežą šeiminin
kes, net ir dalyvius, kur tik 
kas reikalinga.

Čia visko negaliu suminė
ti. Jo didelis nuoširdumas 
ir pagalba mums yra labai 
reikalinga. Mes visi būkime 
šio banketo dalyviais pas
pausti jam dešinę ir palin
kėti geriausios * sveikatos, 
padėkoti už jo didelius, sun
kius atliktus darbus.

Draugė Mar. Brazaitienė 
rūpestingai darbuojasi vi
sus gražiai priimti. Paėmė 
didžiulę Slavonian Home 
svetainę 15810 Holmes Ave. 
Pradžia — pietūs — 2 vai. 
Šeimininkė Elžbieta Gabrū- 
nienė su pagalbininkėmis 
ruošiasi skoningai pavaišin
ti dalyvius.

Programą pildys gerbia
mi dainininkai Stasys ir 
Violeta Kuzmickai. Be abe
jo ir gerb. mokytojas su
teiks dainų, mes jų labai iš- 
siilgom. Po dainų tęsis šo
kiai prie Kuzmickų sūnaus, 
žento ir judviejų draugo— 
(jaunuolių) orkestro.

• Kviečiame publiką skait
lingai atsilankyti. Prašome 
apylinkės ūkininkus ir prie- 
miestiečius dalyvauti. Det
roito, Chicagos ir iš kitur 
mieli draugai nepasidid
žiuokite aplankyti mus, pas 
mus pabaliavoti. Be jūsų 
pagalbos mums sunku. Už 
talką mes būsime labai dė
kingi.

• Taipgi prašome, kas gali, 
suteikti mums kokių dova
nėlių sukėlimui paramos 
apmokėti svetainę ir orkest
rą. Iš anksto ačiū visiems.

Rengimo Komisija 
Kada tas banketas įvyks?

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisves” naudai.

Brooklyne prie Adelphi 
St. ir Atlantic Avė. plėši
kai susistabdė auto važiuo
jantį rabiną ir apiplėšė. Vi
są mačiusi moteriškė leidosi 
bėgti gatve spi e g d a m a : 
“plėšikai!” Tai išgirdo po
licija ir vyrukus suėmė.

Laisvės” Bendrovės Dalininkų 
Metinis Suvažiavimas 

ir

Įvyks Sekmadienį

17 d. Kovo-Marcli, 1968
Laisvės Salėje

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Suvažiavimas prasidės lO’vaL ryto
Po suvažiavimo apie 5-tą vai. vakare banketas

Banketo kaina $4.00

Bus gera vakarienė ir bus malonių pasikalbėjimų 
su svečiais iš tolimesnių kolonijų. Tuo laiku diena 
jau bus daug ilgesnė, taigi svečiams nereikės labai 
skubintis namo.

Prašome išanksto įsigyti banketo bilietus dėl pa
togumo sau ir rengėjams.

Banketo Komisija
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Nieko nebus užmiršta 
ne po šimto metų

Nenorėjau minėti labai 
jau populiarių, visiems ži
nomų patarlių: “Vagie,ke
purė dega!” arba: “Pasa
kyk, kas tavo draugai, pa
sakysiu, kas tu.” Bet, ma
tyt, niekas nepasakys ge
riau už pačių liaudį, todėl 
tos patarlės man neišėjo iš 
galvos, kai perskaičiau re
akcinėje emigrantinėje lie
tuvių spaudoje (JAV “Drau
ge,” Kanados “Tėviškės 
žiburiuose” ir kitur) grau
džias aimanas dėl neseniai 
Kupiškyje įvykusio Tėvy
nės išdavikų ir tūkstančių 
nekaltų žmonių žudikų teis
mo.

Reikia pripažinti: sunku 
buržuaziniams nacionalis
tams, visomis jėgomis (ta
čiau nesėkmingai) mėgi
nantiems atsiriboti nuo hit
lerininkų ir jiems talkinin
kavusių išgamų įvykdytų 
masinių žudynių Lietuvoje, 
atvirai ginti fašistinius žu
dikus. Jie sukūrė savo lek
sikonų ir vadina daiktus ne
tikrais vardais. Jie rašo 
apie Kupiškio teismo spren
dimų, kuriuo “trys lietuv- 
viai — Kazys Šniukas, Alek
sas Malinauskas ir Danie
lius Kriūka už dalyvavimų 
1941 metų sukilime (mano 
pabraukta G. A.) buvo su
šaudyti ...”

Pirmiausia reiktų pa
klausti šitų straipsnių au
torių: nuo kada atvira ko- 
laboracija, tėvynės išdavi
mas ir uolus bendradarbia
vimas su fašistiniu okupan
tu, naujakurių valstiečių 
apiplėšimas, savos inteli
gentijos naikinimas, žydų 
getų organizavimas, masi
nis nekaltų žmonių žudy
nės, naiconalistinių bandi
tų siautėjimas vadinami su
kilimu? O Kupiškio “suki
lėliai” — tai dezertyrai iš 
Tarybinės Armijos ir poli
cininkai, kurie, vokiečiams 
okupavus miestų, prisisiuvo 
ant rankovių svastikas 
(kaip ir kitų miestų “suki
lėliai”) ir, buržuazinių na
cionalistų veikėjų paragin
ti, žydų ir laisvamanių ka
pinėse r^uzude 7,000 nekal
tų žmonių ir pagrobė jų 
turtų.

“Taip, šaudėme žmones 
kartu su Kriuka. Jis ir šau
dė, ir vėliau pribaiginėjc 
dar gyvus pasmerktuosius? 
Šaudėme po nedaug, tik pc 
dvidešimt žmonių... ” Ta 
ištraukos iš emigrantinii 
advokatų ginamų “sukilimo 
didvyrių” pasisakymų teis
me.

O “sukilimo vadas” Ku 
piškyje buvo gestapo agen
tas, hitlerinis šnipas Verne 
ris Leve (dabar gyvena Va
karų Vokietijoje ir, gal būt, 
net nežino, kad turi bičiu
lių ir gynėjų lietuviškųjų 
buržuazinių nacionalistų 
laikraščių redakcijose), ku-

nusikaltėlių persekioj imu, 
nori išbraukti praeitį.) įdo
mu, iš kur tokios iliuzijos? 
Kas žadėjo ir gali žadėti už
miršti? Visa tai per skau
du ir per rimta, kad galima 
būtų išbraukti iš tautų at
minties.

Ne, nieko nebus užmirš
ta. Nei po dvidešimt šeše- 
rių metų, nei poi šimto me
tų.

G. Alekna

New Haven, Conn.
Pirmadienį, kovo 11 d., 

mirė Jonas Petkus, 75 me
tų amžiaus. Buvo pažan
gus žmogus, veikė progre-; 
syviame lietuvių judėjime 
ir buvo darbštus “Laisvės” 
platintojas.

Šių žinių telefonu prane
šė “Laisvei” J. Kuncas. Jis 
žadėjo plačiau parašyti apie 
Jonų Petkų kiek vėliau.

Waterbury, Conn.
LLD 28 kuopa rengia 

tarptautinės Moters dienos 
paminėjimų, kuris įvyks ko
vo 24, sekmadienį, 2 valan
dų popiet, 103 svetainėje.

Programų sudarys brook- 
lyniečiai. Atvyks Ieva Mi- 
zarienė ir pasakys kalba. 
H. Feiferienė skaitys labai 
įdomų iš buržuazinės Lie
tuvos laikų aprašymą mo
ters apie save. Atvy > 1 u 
Bunkai. Bunkie ,ys 
kelis eilėraščius i. i to
ris. Žada atvykti ir Jonas 
Lazauskas; paskaitys gra
žias eiles apie Vietnamu.

Mums džiugu, kad turėsi
me gerų programų. Todėl 
draugai iš arti ir iš toli ma
lonėkite pribūti pas mus 
praleisti popietę su new- 
yorkiečiais.

Draugai, prieš parengi
mų, 1 vai., turėsime LLD 
28 kuopos susirinkimų. Ban
dykite pribūti laiku, užsi
mokėti duokles ir pasiimti 
knygas: J. Baltušio “Tėvų 
ir brolių takais” ir A. Bim
bos “Klesti Nemuno kraš
tas.” Labai įdomios kny
gos.

Draugai, bandykime gau
ti naujų narių į mūsų ap- 
švietos organizacijų, nes 
nelaboji mirtis pasiėmė du 
gerus mūsų draugus — A. 
Kudulų ir Vincų Krasnic- 
kų. Bandykime tų spragų 
užpildyti.

Po visko turėsime užtek
tinai užkandžių ir visi ge
rai pasivaišinsime ir pasi
kalbėsime su newyorkie- 
čiais.

Klem. Yenkeliūniene
Finansų sekretorė

ris, kaip pasakojo teisia
mieji, “dėjo kryžiukus prie 
pavardžių surašė. Kryžiu
kas surašė reiškia: žmo
gus — į sušaudytųjų duo
bę.” Štai kaip atrodo da
lykai, kai jie vadinami tik
rais vardais.

Ir dar viena noriu pabrėž
ti. “Tėviškės žiburiai” reiš
kia pretenzijų, jie, matote, 
tikėjosi, kad “kompartija., 
pasiruošusi viską užmiršti 
o še tau—“po 26 metų” iš
kėlė bylų... (ši gaidelė n5- 
ra originali. Vakarų Vokie
tijos militaristai taip pat 
trokšta, kad “viskas būtų 
užmiršta,” ketina net ofici
aliai nutraukti nacistinių'

V

Nauja dailininkes M. Stevens 
kūrybos paroda

Dailininkė May Stevens 
yra gerai žinoma kaip meno 
pasaulyje, taip ir pažangia
me JAV judėjime, 
reiškia ji teigiamai 
pedagogė Queens 
meno mokyklos ir Parsons 
School of Design pro 
paruošiusi jau daug 
jaunų žmonių kū 
veiklai tapybos i 
Mums gi laisviečiams ji 
ypač artima kaip k: 
lentingo dailininko, i 
judėjimo aktyvaus 
Rudolfo Baraniko žihona.

Pasi- 
ir kaip

fesorė, 
gabių 

rybinei 
srityje.

ito ta- 
r mūsų 
dalyvio

May Stevens, kai]) daili
ninkė, yra žinoma n 
JAV, kur jos tapybos pa
rodos buvo rengiamos be
veik visuose Šio 
stambesniuose centr 
eilė jos drobių išstatyta me
no muziejuose, bet 
Amerikos ribų. Taij), pvz 
su jos tapyba turėjo _ 
susipažinti ir Vakartį Euro
pos meno sostinės 
žiaus reiklūs dailės mėgėjai.

e vien

krašto 
jose, o

toli už

progos

Pary-

Ši nauja May $tevens 
darbų paroda, kuri s 
ta nuo š. m. kovo 2 
Roko galerijoje (NevĮr York, 
645 Madison Ave) vaizdin
gai kalba apie šios 
tingos dailininkės 
kūrybinius ieško j im 
oasiekimus.

Šių eilučių autori 
eilinis dailės mėg 
neskaito savęs spę< 
meno kritikos srity, 

'ši paroda padarė ja 
į gilų įspūdį kad jis k 
■ ’m pareiga atkreipti:: 
^esnės mūsų visu* 
j ’’ėmesį.

May Stevens mu 
rai žinoma iš avang ardinio 
arba “piktojo” meno paro
dų, kuriose ji išstatė nema
ža įsimenančių ir ja 
čių darbų aštria s 
tematika, paimkime 
jos darbų ciklų, demaskuo
jančių rasinę diskri 
jų Amerikoje, kov 
už žmogaus teises.

Nauja jos darbų 
Roko galerijoje pirmiausia 
rodo, kad dailininkė plečia 
savo meninį diapazc 
ko naujų didelių t 
naujų, originalių jų išreiš
kimo formų bei metodų.

tidary- 
dienos

talen- 
naujus 
us bei

us yra 
ėjas ir 
cialistu 
tačiau 

m tokį, 
tiko sa- 
: ją pla- 
omenės

ms ge-

udinan- ( 
locialine 
kad ir

rtiinaci- 
ojančių

paroda

nų, ieš- 
emų ir

Iš pirmo žvilgsnio lyg ir 
atrodytų, kad ši paroda sa
vo tematiniu turiniu yra 
kiek monotoniška, 
tai tik iš pirmo žvilgsnio. 
Faktiškai eksponu 
drobėse dailininkė gvildena 
tik dvi temas. Bet 
dena jas giliai, išra 
ir įtikinančiai. Tuo ji tei- 

eilės ki
tų Amerikos šiuo laikinių 
dailininkų, kurių ekspozici
jas aš turėjau pro 
sehiai aplankyti, ii kurios 
nustebino mane savo sVai- 
čiojimusi temų atžvilgiu ir

giamai išsiskiria iš

LAIVO STIEBAS
Stiebą aukštą iškėlęs,
Supamas jūrmarių mėliuos, .<

Laivas iš uo^to į Uostą keliaują, 
Švytėdamas plaukia į šalį vis naują. ?.

Stiebas linksta, nelūžta,
Nors uraganai ir tūžta,

Laivas atogrąžas, tropikus lanko,
Palmės iš prieplaukų jam nusilenkia. ..

Niekas nespėja, nežino
Tolių audrių vandenyne,

Kiek daugel kartų rudenio mėtą 
Skroblas lapiją pageltusią metė!

iRievės plėtė kamieną, ‘
Lydė į geleži, plieną,

Kad, tapęs stiebu, d-’ktii skliautą,
Žemių turtingų atra J keliautų...

J. Subata

tačiau

o t o s e

ji gvil- 
iškingai

igos nė-

savo formos neišbaigtumu.
Dešimt drobių, kurias iš

statė May Stevens, kaip 
nurodžiau, gvildena dvi pa
grindines temas: viena jų 
yra autobiografinio (asme
niško), intymaus pobūdžio 
(“Monologas,” “Dialogas,” 
“Studijos Siena,” “Nude su 
juodu kvadratu,” “Prie 
Molberto”). Pro šių auto
portretų prizmę stebėtojas 
gauna retai pasitaikančių 
progų mesti žvilgsnį į daili
ninkės gražų ir turiningų 
dvasinį pasaulį, į jos labo
ratorijų. Šie originaliai ir 
subtiliai atlikti autoportre
tai dvelkia moterišku šiltu
mu, emocionalumu, nuošir
dumu, išsšaukia simpatijos 
jausmus jų kūrėjai. Ypač 
didelį įspūdį man padarė 
jos drobe “Sudijos Siena.” 
Dailininkės (siluetas įtemp
tai žiūri į sienoje pritvir
tintus paveiksliukus—Džia-t 
komiečio ir Pikaso, jos mo
kytojų kūrinius. Šalia jų 
klasikinis Ievos, kandančios 
gyvenimo obuolį, vaizdas, o 
arčiausiai prie jo — jos sū
naus vaikiškas paveiksliu
kas, vaizduojantis piratų 
kovų su kareiviais. Visa 
tai — jaudinantis dailinin
kės vidinis pasaulis.

Antrasis eks p o nuotą 
darbų , ciklas griežčiausiai 
kontrastuoja su pirmuoju, 
įrodydamas, kad ši švelni ir 
jautri menininkė-moteris 
yra pajėgi pakelti ir vyriš
kai išspręsti dailininkui ta
pytojui prieinamomis prie
monėmis sųdėtingia u s i ų 
filosofinio visuomeninio po
būdžio temų.

j . «■

Visiems gerai žinomas 
Amerikos tapybos klasiko 
Grant Wood paveikslas pa
vadintas “Amerikos Gotika” 
ir atvaizduojantis sustingu
sias patriarchaliniame idio
tizme Amerikos farmerio ir 
jo žmonos figūras, jų seno
vinės sodybos fone. May 
Stevens paveikslų ciklas 
‘Seimą” yra lyg šios temos 
pakartojimas naujose sųly- 
gose ir naujomis moderniš
ko meno priemonėmis.

Dailininkė pastatė sau 
sudėtingų uždavinį šio pa
veikslų ciklo pagalba at
vaizduoti Amerikos tipiškos 
miesčionio šeimos, šio ame
rikinio gyveninio būdo ma
sinio produkto tapymo pro
cesų, atskleisti jos dvasinę 
fizionomijų. *

Šio ciklo centrinės figūros 
yra JAV smulkusis buržua 
ir jo žmona, po sunkaus 
ir darbštaus gyvenimo 
prasimušę į taip vadinamų 
“middle class” sluoksnį, įsi
tikinę, kad yra piasiekę sa
vo “prosperity” Jįr laimės 
viršūnių, išauklėti JAV 
spaudos ir kitų masinio 
auklėjimo priemonių, gyVe-

UŽSNIGTI AIDAI
Skamb kanklės—vėjas groja
Be '
Už
Kiek aidų!

gaidų.
snigtuos žaliuos šilojuos
Ii, t

Rodos, skambtelės avietės 
Varpeliu...
Žiogas gros žalioj palėpėj 
Smuikeliu...

vaikų balsai suūkaus 
beržais...

Ir
Po
Palšas ir lengvutisx rūkas
Pievoj žais...

Skamba kanklės—vėjas groja, 
Man graudu...— 
Vasaros aidų šilojuos 
Nerandu.

Jurginą Astrauskaitė

nų siaurame miesčioniškų 
prietarų ir interesų rate, 
šventai tikį savo parapijos 
kunigui ir savo kongresme
nu i’ -demagogui, nesuprantu 
savo vaikų, ieškančių išei
ties iš miesčioniško pasau
lio aklavietės, juoda neapy
kanta nusistatę prieš viską, 
kas pažangu, kas galėtų su
drumsti šių iliuzinę jų ra
mybę ir gerbūvį, pradedant 
nuo negrų, kovojančių už 
lygias teises, i ir . baigiant 
vietnamiečiais, besikratan- 
čiais jankių militarist!). 
Šis tipiškas Amerikos smul
kusis buržua yra toji pa
grindinė socialinė visuome
nės jėga, kuri užtikrina 
dabartinės JAV santvarkos 
egzistavimų. Štai kodėl May 
Stevens paveikslų ciklas, sa
tyriškai aštriai ir taikliai 
atskleidžiantis JAV smul
kaus buržua reakcinę esmę, 
yra ne vien reikšmingas 
įvykis vietiniame meno gy
venime, bet ir svarbus dai
lininkės indėlis į tų politi
ne kovą, kuri su vis di
dėjančia įtampa vyksta šiuo
laikinėje JAV visuomenėje.

Ypač įspūdinga paskuti
nė šio ciklo drobė, pava
dinta “Big Daddy.” Tai 
tikra Amerikos miesčioniš
kumo apotezė. Kaip tikras 
bosas - Budda (daili n i n k e 
vaizduoja jį nuogą) sėdi 
šeimos, galva su buka, su
stingusia, kupina savo ver
gės supratimo ir savimi pa
sitenkinimo veido išraiška, 
ant galvos kvaila savo klu
bo kepuraite, ant kelių šu
niukas mopsas, būtinas pra
sigyvenusio Amerikos bur
žua aksesuaras.

Be šių dviejų paveikslų 
ciklų, ant atskiro staliuko 
dailininkė išdėstė keletą 
piešinių - eskizų, pavadintų 
“Malkplmo Mirtis”. Šie 
išraiškingi piešiniai prime
na mums savo gilia skaus
mo ir mirties vaizdavimo 
tragiką vokiečių proletari
nės dailininkės Kathe Koll- 
witz piešinius.

May Stevens menas mums 
geriau suprantamas, negu 
daugumos kitų avangardis
tinių dailininkų kūriniai dėka 
būdingo jos menui realisti
nio tikrovės trakt avimo. 
Tiesa, ji panaudoja tai vie
ną, tai kitą abstraktaus 
meno elementą, pvz. juodas 
kvadratas paveiksle “Nu- 
das,” tačiau tai daro jos re
alistinį meną labiau prieina
mu šiuolaikinės pasaulėjau
tos žmonėms. Jos drobėms 
būdingas turinio aiškumas 
ir kompozicijų lakonišku
mas, paprastumas ir kartu 
vaizdingumas. Nėužgrioz- 
dindama paveikslą detalė
mis, ji pabrėžia ir atsklei
džia paveikslo turinį, įneš- 
dama į jį vienų-kjtą mo
mentą. Taip pvz., paveikslų 
cikle “Šeima” didelį vaid
menį vaidiųa televizoriaus 
ekranas, kurio šaltas stik
las lyg pavaizduoja mies
čioniško pasaulio tuštumą. 
Arba štai, paveiksle “Late 
Show“ šviesi moters galva 
tamsiame fone, žiūrinti į 
šaltą, tuščią televizoriaus 
ekranų, kurio apačioj Ame
rikos erelio galvos plėšrus 
snapas, 4— grėsminga, ver
čianti susimąstyti detalė.

May Stevens drobių spal
vinė gama yra šykšti, bet 
labai išraiškinga. Ji vengia 
rėžiančių spalvų kontrastų, 
būdingų Amerikos “pop” 
menui, o taip pat daugumos 
formalistinio meno atstovų 
kūrybai. Tai labai rimta, 
reikli sau, vengianti pigių 
efektų dailininkė.

Tai, kad ji nesitenkina 
pasiektuoju, rodo tiktai 
gautas naujas pakvietimas

Boston, Mass.
Apie kai kų

Mūsų didmiestyje Bosto
ne, kaip ir visoje Massachu
setts valstijoje, žmonės ne
rimauja. Jaunuomenė ypa
tingai vis smarkiau pasiro
do veikloje prieš vedamų 
žiaurų karą' Vietname. Pra
dedant vasario 11, virš 400 
Harvardo studentų badavo 
4 dienas, protest u o d a m i 
prieš ikarą. Vakario 24 apie 
300 studentų demonstravo 
prie Massachusetts Hall, 
Harvarde, kuriems sakė 
karštas prieškarines kalbas 
Steve Randerbush ir Dave 
Wolfsy.

Dažnai vyksta demonstra
cijos, remiančios jaunuo
lius, kurie atsisako eiti į 
karišką tarnybą. Viena to
kių demonstracijų, kurioje 
maršavo virš 600 žmonių, 
buvo surengta kovo 6 palei 
Boston Army Base. Tą 
dieną atsisakė stoti kariš- 
kon tarnybon Raymond A. 
Mungo, 22 metų amžiaus, 
vienus metus baigęs Har
vardo studentas, buvęs 
“Boston University News” 
redaktorius.

Pas mus netrūksta ir 
gaisrų. Bostone bei jo prie
miesčiuose gaisro sirenos 
staugia kas dieną po kelis 
sykius. Prieš porą savaičių 
žymųjį “Blinstrubo kaimą” 
gaisras visiškai sunaikino... 
Sako, kad Stanley Blinstru- 
bas ant jo gražaus pasi
linksminimams namo jokios 
apdraudos neturėjo, o nuo-, 
stolis siekiąs arti pusės mi-. 
Ii jono dolerių.

Kalbant apie nekilnojamo- 
mo turto ar kitokias ap- 
draudas, tenka pasakyti 
kad darosi vis sunkiau jas 
gauti. Blinstrubas į klau
simą, kodėl jis entertein- 
mentų įstaigos neapdraudė, 
atsakė: “Perdaug visokių 
nuo ugnies apsaugų inspek
toriai reikalavo.”

Kaip jau visiems žinoma, 
didmiesčiuose yra getai, 
kvartalai daugiau negrais 
apgyventi negu baltaisiais. 
Tuose kvart aluose prieš 
duodant a p d r a u das, ap- 
draudų bendrovės daro in
spekcijas ir gali atsisakyti 
duoti apdraudą, nors tavo 
namas ir būtų geriausiame 
stovyje. Norintieji žinoti, 
ar jūsų gatvė yra specialiai 
Bostone išleistame sąraše, 
kuriame surašytos visos 
prie getų priskirtos gatvės, 
nueikite pas apdraudos 
agentų ir matysite, nes jis 
tą knygutę turi.

Mūsų lietuviškoje veiklos 
dirvoje nedaug naujo, bet 
po biskį ariama. So. Bos
tono A. L. P. Klubas kas 
šeštadienis laiko “whist 
pares,” į kurias atsilanko 
nemažas būrelis popietę 
praleisti. Kaip žinia, “Laisvės” 
Vajus pasibaigė, dabar rengias 
į “L.” dalininkų suvažiavimą, 
kuris įvyks kiovo 17. Jei oras 
bus gražus, iš Bostono vyks 
trys, iš Mohtelo du asme
nys į tą svarbų suvažiavi
mą.

A. K—a

į parodą “Wooster 97,” kur 
tarp kitų avangardistinių 
tapytojų ir Skulptorių dar
bų, tokių kaip Sue Aitkin, 
Tony Balzano, Rudolf Ba
raniko, George Gilsen, Bob 
Pittenger, išstatė savo nau
jas drobes ir; May Stevens.

Palinkėkime . šiai pažan
giai ir talentingai dailinin
kei naujų didelių kūrybinių 
ieškojimų ir laimėjimų.

Ii Daujotas.

Jonas ir Darata Vaitas 
šaunios sukaktuves

Vasario 17 d. Gedimino 
salėje Jono ir Dorothy Vai
tų šeima suruošė 58ąsias 
vedybų sukaktuves.

Svečių buvo daugiau šim
to; visi pavaišinti skaniais ? 
valgiais ir gėrimais. Svečiui 
buvo iš senosios ir iš jauno-4 
sios kartos. Smagu buvo 
matyti visus linksmus, juo
kaujant bei šiaip linksmai 
kalbantis.

Svečiai laimingąją porų 
apdovanojo vertingomis do
vanomis ir atsistoję sudai
navo “Ilgiausių metų!” Ju
biliatai padėkojo už linkėji
mus ir dovanas.

J. Vaitas iš Tirkšlių 1907 
metais atvažiavo į Roches
ter, N. Y. 1910 metais vedė 
Daratą Jamantaitę iš Sedos. 
Užaugino dukrą Dorothy 
(Mrs. Jennyahn) ir sūnų 
Gediminą. Dirbo siuvėjų 
industrijoje.

Dabar, pensininku būda- 
1 mas, liuosnoriai, nemoka
mai, kas sekmadienio rytą 
•j.teina į Gedimino salę, ją 
aptvarko, apšvarina. Tai 
nenuilstantis vyras.

Skaito ir remia pažangius 
laikraščius: “Laisvę,” “Liau
dies balsą.” Priklausė 
pažangiosiose organizacijo
se: LLD 50 kp., LDS llkp. 
ir prie D. L. K. Gedimino 
Draugystės.

Mrs. D. Vaitas, kai svei
kesnė buvo, dalyvavo veiki
me. Buvo LDS llkp. pirmi
ninke ir darbavosi kuopos 
labui. Liga pakirto jos svei
katą, turėjo dvi operacijas, 
bet ji nepasiduoda — atei
na į didesnius parengimus 
ir visuomet su šypsą veide.

Tai tikrai laiminga pora, 
sulaukusi 58-jų vedybinių 
sukaktuvių! Jie linksmi, tu
rėdami gražią šeimą, gerus 
anūkus ir proanūkius, ge
rus gimines.

Sūnus Geddy dažnai pa
deda dirbti prie Gedimino 
salės švarinimo.

Marti Dorothy — smar
ki gaspadinė. Čia gimus ir 
augus, lietuviškai gerai kal
ba ir rašo. Per daugelį metų 
buvo Gedimino draugystės 
nutarimų raštininkė.

Dukra D. Jennyahn, vyrui 
mirus, gyvena su tėvais. 
Motinai sergant, prižiūrėjo 
ją. Dabar gyvena savo na
muose. Reikale, padeda tė
vams.

Smagu pažangiečių pa
rengimuose matyti visą Vai
tų šeimą. Linkiu jai geros 
sveikatos ir ilgiausių metų.

Jubiliejaus proga Vaitai 
dovanojo $25 “Laisvei” ir 
$10 “Liaudies Balsui.”

R B.

Sunkvežimio vairuotojas 
Bruno Garone, 48 metų, ta
po elektros užmuštas meta
liniams kroviniams palietus 
pajėgų elektros laidą. Jo 
paaglbin i n k a s pavojingai 
sužeistas. Nelaimė įvyko 
prie Lefferts Blvd, ir 116th 
St., Ozone Parke. J'
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Kaip mano brolis prase jam 
nupirkti ežerą Lietuvoje

Atbulieji vėžiai
Paliūnų kaimo ežere, Lie

tuvoje, Lazdijų rajone, i ’ 
12 viorstų nuo pačių Lazdi
jų, vėžius išnaikino smir
dantis pliorkus (šarmas) 
daugiauMsaip prieš 80 me
tų. Kaip jis atsirado? Na
gi moterys ne tik siūlus 
matkuose, bet ir audinius 
baltino juomi. Mirkinamus 
ir baltinamus daiktus nešė 
ežeran, plovė, skalbė, ir tuo 

užnuodijo ežero 
Ir nuo to vėžiai

tada dar nebuvo 
bet rand- 
Tik caras

smirdalu 
vandenį, 
išnyko.

Ežeras 
kaimo savastis,
vas, valdiškas, 
atidavė kaimui už baudžia
vos ėjimą. Tai buvo nei 
sapnais, nei kitokiomis pra
našystėmis nelaukta ir ne

įtikėta kaimui dovana.
1 O tas ežeras veik visas 
buvo Prapuntų dvaro lau
ke. Ir už jį nereikėjo mo
kėti jokių padotkų (mokes
čių).

Už keliolikos metų tame 
ežere tiek prisiveisė vėžių, 
kad mes vieną naktį paga
vome 26 kapas. Ir ta bran
gioji naktis buvo 1913 ir. 
gegužės mėnesio naktis 
Mes juos gaudėme ne viri
mui savuosiuose puoduose, 
bet pardavimui. Juos pirk) 
ir mokėjo mums rublį ir 2) 
kapeikų už kapą, 60 vėžių.

Mano brolis Jonas vieną 
naktį pagavo 10 kapų vėžių 
ir pasidarė 12 rublių. Tsi 
nebuvo nė arabų pasakose 
kalbama apie tokį vieno 
nakties laimikį!

Bet mes tų pačių met 
pašarą palikom ir ežerą, ir 
vėžius ir visą Lietuvą,— iš
keliaudami Amerikon, o 1£- 
Jįl-tais metais, kaip visiems 
žinoma, kilo pasaulinis ke 
ras ir viską sumaišė.

Krypuojanti vėžiai
1932 metų vasarą važiuc - 

damas iš Maskvos, kaip tu
ristas, sustojau Lietuvoj 
ant 60 dienų, ir užmokėję 
už leidimą 15 0 litų, vien 
saulėtą sekmadienio dien 
sėdėjau ežero pakrantėje. 
Žiūriu, pakraščiu ežero e- 
na krypuodami trys dideli 
vėžiai. ’

Kas yra jiems— klausiu 
brolio ir kitų,— kad jie e 
na lyg girti?

— Juos gyvus kirmėlė 
ėda,— buvo atsakymas.

— Kaip tai? — nustebu
siai klausiau jų.

Taip yra, aš tau parody 
kiu,— tarė- brolis ir savi 
kalbą tęsė toliau.
* — Karo laiku čia* stove ji 
Kaizerio armijos kareiviai 
su savo arkliais ir jų sku- 
rines, odines plėškės, diržus 
ir kitus varveliuotus, degu
tuotus įrengimus nešė eže
ran, skalbė, mazgojo ir tais 
tepalais užnuodijo ežero 
vandenį. Nuo to ir dabar 
gyvus vėžius kirmėlės ėda.

Ant rytojaus brolis par
nešė iš ežero tris ar ketur 
didelius vėžius ir išvirtę 
juos. Tai juose tarpe kojy
čių iš abiejų šonų, baltus 
kirmėlytės.

Brolis sako: Dabar ežere 
tiek priaugo, prižėlė žolė 
kad vasarą tinklais jau ne
galimą žuvaut.

Bradinius, triubicas ir ki
tus tinklus žolės išmetė iš 
ežero. Jie jau nereikalingi. 
Meškerė liko žuvų didžia 
sias neprietelius. Tinklų j<Į>s 
jfcu nebijo.

Netolimų Babrų ežerų už
siimąs žolėmis nebauginą, 
iros jis yra per gilus. Iš B

s

e 
s

s

o

o

r žolingieji ežerai
gdonių ežero liks tik pelkė. 
Jo viso žolėmis užžėlimas 
baigia uždusink

Pirmiau, kol kaimų ūki
ninkai ir dvarai nenaudojo 
dvaruose cheminių trąšų, 
ežeruose žolių nebuvo. Bet 
kai tik pradėjo vartoti 
chemines trąšas, tai ir žo
lės ežeruose atsirado, nes 
jų visų ariamoji žemė nesu- 
naudoja; dalį jų lietaus 
vanduo nuo kalnelių eže- 
ruosna nuneša.

“Laisvėje” jau nekartą 
skaičiau, kad gražųjį Žu
vinto ežerą, gulbių karalys
tę, žolės jau baigia užka
riauti. Ir nei ežeriečiai, nei 
žuvininkai nežino, kaip iš- 
ravėt žoles iš ežero.

Dabar žemdirbiai, žuvi
ninkai, pagelbstant moksli
ninkams, deda pastangas 
suplėšyt, sudraskyt ir iš
mesti iš ežerų trąšinių žo
lių užtiestus tinklus ir pa- 
liuosuot juos iš žolinės ver
gijos.

Reikia palinkėt jiems sėk
mės.

Ir vėl grįžtu prie Paliūnų 
ežero.

1932 metų vasarą rūšiavo 
Paliūnų kaimo laukus ir rū
šiuotojai įtraukė ir ežerą 
mokesčių lapan, paliekant 
kaimą skolingu valdžiai už 
tris metus nemokėtų mo
kesčių — po 100 litų į me
tus. Tai iš kur dabar kai
mas gaus litų mokėti rū
šiuotojų užkrautą skolą? 
Fašistai pradėjo visaip kai
mą gąsdinti, parduoti ežerą 
varžytinėmis ir tt., bet nie
kas iš to neišėjo.

Man jau sugrįžus į Ame
riką, gavau nuo brolio laiš
ką, kuriame jis prašė, kad 
aš jam nupirkčiau ežerą už 
3,000 litų! Tai tokia jam 
buvo nustatyta pardavimo 
kaina.

Į brolio prašymą neda
viau nei atsakymo, nes jau 
ir mano kišenė nebeišnešė.

Kai buvau sustojęs Lie
tuvoje, radau brolį už sko
las išvejant iš namų*; jei bū
čiau parvažiavęs porą sa
vaičių vėliau, nebūčiau tu
rėjęs kur sustoti savo tė
viškėje.

Žemės parduot nedaviau. 
Skolas išmokėjau ir brolį su 
žmona ir pora vaikų pali
kau gyvent senam name.' 
Nupirkau medžio staty
mui kito galo stubos; pali
kau pinigų meistrui ir dar
bininkams, dariau ir kitus 
pagerinimus, o ve dabar 
pirk jam ir žolėmis užžėlu- 
sį ežerą!

Ar tame Paliūnų ežere 
yra vėžių, ar juos gyvus 
kirmėlės ėda ar ne, žinių 
neturiu.

Jurgis Nalivaika

s
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LAISVft 5 pusi.

Fr.

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai

“Laisvės” skaitytojas 
Masaitis jau seniai serga
širdies liga, buvo ir ligo
ninėje. Dabar gydosi na
mie po gydytojo" priežiūra, 
vartoja vaistus.

Antanas Wallan, daini
ninkės Aldonos tėvas, sun
kiai susirgo. Jau antra sa
vaitė kai guli miesto ligo
ninėje. Sako, kad neužilgo 
galės eiti namo.

Mrs. Stela Gutauskienė, 
LDS 67 kp. narė, pasida
vė po pašalpa. Serga ko
jos krauju užsikimšimu. 
Gydosi' namie po daktaro 
priežiūra.

George Shimaitis

Bridgeport, Conn
Šiomis dienomis 

spauda pastebėjo, kad ap
skrities kalėjimas per ma
žas. Vienas apskrities tei
sėjas išsireiškė, kad kuo 
greičiausiai reikia kalėjimą 
padidinti, nes jau trūksta 
juose vietos.

Pavasaris jau tik už kam
po, oras darosi skaistesnis 
ir šiltesnis. Ir senesnio am
žiaus žmonių sveikata sy
kiu su gamtos atgijimu 
pradeda pasitaisyti.

Sykiu su paukščiais jau 
yra sugrįžusių iš šiltosios 
Floridos ir turistų.

Kovo 24 dieną 103 Green 
St. bus atžymėta Tarptau
tinė Moters diena. Sakoma, 
bus atstovybė iš Bridgepor- 
to. Esu įsitikinęs, kad at
siras gerų žmonių ir iš ki
tų miestų, kurie supranta 
Tarptautinės Moters dienos 
šventės svarbą ir pasistengs 
čia dalyvauti.

Teko kalbėtis su LDS 5- 
osios apskrities sekretoriu
mi J. Mockaičiu.. Sakė, kad 
metinė konferencija bus 
šaukiama balandžio pabai
goje — 21 ar 28 d. Tėmy- 
kite pranešimą spaudoje. 
Kuopų sekretoriai 1 gausite 
raštiškus pranešimus. Bū
tų gerai, kad visos kuopos 
dalyvautų konferencijoje.

J. Strtžaiiskas

CAMP ANNOUNCEMENT Help Wanted Male Help Wanted Male

vietinė

St. Petersburg., Fla
Sekmadienį, kovo 3 d 

įvyko LLD 45 kuopos susi
rinkimas kuris buv 
lingas nariais ir sv|i 

Pirmininkė Pauli 
kienė atidarė susi 
o tvarkos vedėju i 
Jonas Milleris.

Valdybos ir kom 
portai priimti su pagyrimu. 
Nutarta paskirti iš iždo po 
gausią auką ' “Laisvei” ir 
“Liaudies Balsui”.

“Laisvės” vajininko V. 
Vilkausko raportas 
skambėjo puikiai. Jis gavo 
80 skaitytojų, o da 
-rS ĮBZBUI9U ĮUĮOOS^J^ĮBĮ IDį 
vo. Tikrai pasišventusiai 
dirbo V. Vilkauskas. Jis pa
dėkojo visiems už 
jam pagalbą ir y 
tarė ačiū Jonui A 
iš Lewiston, Maine, 
užrašė per jį laikraštį Lie
tuvon.

Po susirinkimo gurėjome 
pietus, o po to iškv 
čiai. Šį kartą rodėsi buvo 
daugiausia svečių iš 
ko ir iš Čikagos. Jonas Ga
šlūnas pakalbėjo apie bė
gamus reikalus, prisiminda
mas karą Vietname. Jonas 
Juška deklamavo savo pa
ties parašytą gražų 
tį su taikos balandėliu ran
koje. Dainos Mylėtojų Gru
pė,1 vadovystėje Adelės, pa
dainavo keletą dainelių.

Po programos buvo šo
kiai. Visi skirstėsi į namus 
gražioje nuotaikoje.

Onutė

•>

o skait- 
ečiais.
la Blaš- 
rinkimą, 
šrinktas

įsijų ra-

irgi

r ir au-

suteiktą 
patingai 
Vaišvilai 
kuris

esti sve-

Niujor-

eilėraš-

Indija neįsileis 
Kenijos imigrantų

New Delhi. — Indijos už
sienio reikalų ministras B. 
R. Blhagat pranešė parla
mentui, kad bus reikalauja
ma vizų iš Kenijos imig
rantų, kurie yra Britanijos 
piliečiai. Iki šiol visi Brita
nijos piliečiai, išskiriant pa
kistaniečius, buvo įleidžia
mi be vizų.

Šis žygis yra atsilygini
mas Anglijai už apribojimą 
imigracijos iš Azijos.

Give your boy a Memorable Summer of Outdoor Fund and Adventure At— 
_ CAMP CALVERT

For Boys 7—14
For information and Catalogue Write to:

Camp Calvert, Leonardtown, Maryland
Camp Calvert, in existence since 1917 and staffed by the Xaverlan 

Brothers, is situated on historic Breton Bay in the heart of old St. Mary’s 
County.

Complete Program of Land and Water Sports—Indian Lore and 
Nature Study—Motor Launch and Canoes—Screened Bungalows — King 
Size Swim Pool—Picturesques Surroundings—Camp Life at its best. 
Arrangements can be made for Summer classes in remedial reading and 
arithmetic. Grades 4—8.

'LAISVES' VAJUS1

(Atkelta iš 1-mo psi.)
N. Y., 2 naujus; M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė, Ha
verhill, Mass.,-vieną naują; George Shimaitis, Brockton, 
ilass., vieną naują; R. Merkis, Philadelphia, Pa., vieną 
naują. '

< Atnaujinimų gauta nuo: M. Svinkūnienė, Waterbu
ry, ir L. Žemaitienė, Hartford, Conn. Taipgi nuo Jennie 
Stanienės, Baltimore, Md.

AUKŲ I FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
LMS 2-ra Apskr. (per K. Ustupą ir

M. Sukackienę), Worcester, Mass............
Charles Akscin, East Hartford, Conn...........
Bronislavas, Montreal, Canada........... . .........

x J. Chichinskas, Montreal, Canada .............
A. Zalner, Philadelphia, Pa.............................
J. Shinkunas, Toronto, Canada....... .............
C. Markūnas, Toronto, Canada .....................
B. Putrimas, St. Petersburg, Canada .......
Matilda Kamasauskas, Grand Rapids, Mich
E. Sungailienė, Brooklyn, N. Y. ...................
Po $1: P. Vaitekūnas, Brockton, Mass.; A. Jurgutai- 

tis, Toronto, Canada; P. Kuliackas, Gardner, Mass.; Mrs. 
N. Bulavas, Philadelphia, Pa.; J. V. Grigai, Hudson, 
Mass.; A. Rainienė, K. Čeikauskienė, Bronė Žilinskienė, 
Brooklyn, N. Y.; J. Skirka, Bridgeport, Conn.

MODEL MAKERS
To work on prototypes of small 

electro-mechanical devices. Able to 
work close tolerances in metal, wood 
and plastic.

Experience in working from draw
ings, sketches and with a minimum 
of verbal instruction. Will work in 
research and development on pro
jects which provide unusual chall
enge.

For an interesting position with 
excellent salary and company paid 
benefits and an opportunity to work 
in a growing company. Apply at:

CIRCLE “F” INDUSTRIES
750 Monmouth St., Trenton, N. J.
An Equal Opportunity Employer.

(20-24)

ASSEMBLER, GRINDER, 
FITTER-WELDER

Must be experienced. Top rates, 8 
paid holidays, paid vacations, pen
sion plan, medical-surgical benefits 
for employes and dependents. Apply 
D-FAB ENGINEERING, Div. of 
Freuhauf Corp., Rt. 202, Montgo
meryville, Pa. CH 73128. (18-20)

Help Wanted Female

WAITRESSES-BUS GIRLS. Full 
and part time. Good working condi
tions. Meals and uniforms furnished. 
Excellent benefits, paid vac., and 
sick leave. Apply in person. Hot 
Shoppe, Lancaster and Martin Ave., 
Bryn Mawr, Pa. Equal opportunity
employer. (18-20)

SHOP TRAINEES

General Production Work. Need 
mechanically inclined individual in
terested in learning new production 
techniques. Sick leave, vacations, ho
lidays, merit increases. Call Mr. 
Kowski. OL 9-8400. SPECIALTY 
GLASS PRODUCTS, INC., 143 Ter
wood Rd., Willow Grove, Pa.

(18-25)

MAINTENANCE Mechanic. Man 
w/corrugator machine, exp. pref’d, 
but not essentially necessary. Some 
electrical exp. useful. Co. offers stea
dy employment, major medical, sal. 
comm, w/exp. O’CONNOR CON
TAINER CORP., 539 Dunksferry Rd., 
Eddington, Pa. (18-20)

$18.00 
11.00 

. 7.00 
. 5.00 
. 5.00 
. 4.00 
. 4.00 
. 3.00

2.00 
. 2.00

WOMEN 30 to 45. To assemble 
small parts. Good pay, vacation, 
many benefits.. Pleasant working 
conditions. Steady Work. Hours 7:30 
to 4:00. Starting rate $1.75, in
creases come fast. Apply for inter
view: DA 9-9611. (18-24)

letter 
pro- 
Day.

Iš anksčiau į fondą gauta $10,971.40. Dabar įplaukė 
$70. Viso gauta $11,041.40. ’

Širdingai dėkojame mūsų nenuilstantiems vajinin- 
kams už jų puikų pasidarbavimą vajaus metu. Taipgi 
dėkojame ir geriesiems prieteliams už jų aukas į fondą. 
Fondas sukeltas viršaus nustatytos dešimts tūkstančių 
kvotos. '1. .

Daug sėkmės ir geros sveikatos visiems vajininkams 
ir laikraščio’ rėmėjams. < . L n' - ■ .

' “Laisves” Administracija

Štai, kaip stovi aukomis 
sekanti miestai:

Conn. . $2,138.89
N. Y........ 1,141.

Hartford, 
Brooklyn, 
St. Petersburg, Fla. .. 655. 
Waterbury, Conn.'.... 334. 
Miami, Fla. .. . ..........  329.
Brockton, Mass...........281.
Philadelphia, Pa..........  280.
Haverhill, Mass. ... 249.20 
So. Boston, Mass......... 238.
Rochester, N. Y......... 237.
San Francisco, Calif. . 226. 
Baltimore, McL ............195.
Worcester, Mass.........170.
Yucaipa, Calif. ......... 158.
Cliffside Park, N. J. . 145. 
Elizabeth, N. J............ 143.
Detroit, Mich. ........... 140.
Norwood, Mass.............138.
Scranton, Pa. ............. 134.
Chicago, Ill__ ....... 132.
Cleveland, Ohio......... 127.
Stamford, Conn.......... 125.
Newark-Harrison, N.J. 116. 
Pittsburgh, Pa. ..... . 109.

Lawrence, Mass. ..... 
Bridgeport, Conn. ..... 
Oakland, Calif. .. .........
Binghamton, N. Y. ;... 
Sellersville, Pa..............
Great Neck, N. Y. ... 
Paterson, N. J...............

Shenandoah, Pa. ..........
Wilkes-Barre-Plymouth, 

Pa. ... ......
New Kensington, Pa. .. 
Bayonne, N. J. ........ 
New Haven, Conn........

Los Angeles, Calif........
Easton, Pa....................
Nashua, N. H................
Canada ......... ................
Woodbury, Conn...........
Rumford, Me.............. .
Livonia, Mich................
Ludington,, Mich...........

Chester, Pa............ . . . .
Hudson, Mass................

Grand Rapids, Mich. ..

107.
90.
88.
86.
69.
61.
59.
50.

42.
39.
35.

18.
14.
12.
12.
10.

9.

ACCOUNTING CLERK
Exp. Comptometer Operator, 3 

to 5 yrs. exp. required. Perm, po
sition w/attractive work cond. and 
benefits.

BREUNINGER DAIRIES
3015 No. 7th St., Phila.

Call Mr. McHale. BA 5-4863.
(18-20)

PACKERS
For children’s Dress Manufactur

er. Piece work, experience pre
ferred. Excellent working condi
tions in modern air-cond. plant. 
Call BA 3-6500 for interview.

(18-20)

ACCOUNTING CLERK
Excellent opp. for exp. comptome

ter operator. Typing, fig. apt. req. 
Interesting and challenging pos. with 
opp. for adv. Bene, program. Call 
or send resume to G. E. ROCCAMO, 
<__ ,
Erie Ave. and “D” Street. (20-22)

PRINTING PRESSMEN 
AND TRAINEES

Experienced and trainees 
press printers for modern 
gressive shop. West Phila.
All fringe benefits, Blue Cross & 
Blue Shield. Trainees interested in 
learning and have aptitude, earn 
while learning. Call JE 3-6643.

c (18-24)

FITTERS & LAYOUT MEN. Ex
perienced. Tank pressure vessels 
and metal fabrications. Must be 
able to work from blue prints and 
do own burning. Steady work. Full 
paid benefits. JOHN WOOD CO., 
100 Washington St., Conshohocken, 
Pa.

(18-23)

VENDING MACHINE 
MECHANIC

(Cigaret & candy machine), 
be exp’d. Good sal. & fringe 
fit. Apply STAN HARRIS

Must 
bene- 
CO., 

508 W. Venango St. And day 10-4
P. M.

(18-20)

MACHINIST AND INSTRUMENT 
MAKER

or sena resume to vr. n<. i 'For production of surveying in-
GA 6-4600. Horace T. Potts Co., ’struments. N. E. Phila., near Nabisco. 

Modern plant, all benefits.
WARREN-KNIGHT CO., HO. 4-9300.

(20-21)MALE or FEMALE

WANTED

MOTEL DESK CLERK

Will train. Also couples for 
general duties.

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

(16-21)

ELEVATOR OPERATOR

Mature, healthy man preferably 
early pensioner, who is interested in 
steady employment. 40 hr. wk. Li
beral benefits. Call Miss Schindler 
for appointment. UNITED GAS 
IMPROVEMENT CO., 1401 Arch St. 
LO 3-3500. (20-21)

Cleveland, Ohio
žodis LLD 22 kp. nariams
Svarbus kuopos susirinki

mas įvyks kovo 29 d., 3:30 
po pietų, Slovanian Home 
svetainėje, 15810 Holmes 
Ave. (žemutiniame kamba
ryje. Kviečiami visi kuo
pos nariai atsilankyti,, o 
.kartu ir naujų narių atsi
vesti.

Turime svarbų laišką iš 
centro knygų reikalu, su 
kuriuo nariams būtinai rei
kia susipažinti. Bie to, jau 
ir laikas už šiuos metus už
simokėti’ duokles, o kartu 
pasiimti ir 1967 m. knygas. 
Kaip jau žinote, už 1967 me
tus nariai gavo dvi puikias

knygas — J. Baltušio “Tė- 
viį ir brolių takais” ir A. 
Bimbos “Klesti Nemuno 
kraštas.” Kam šiandien ne
rūpi mūsų gimtinės padė
tis po tokių hitlerinių su
griovimų? Tas knygas per
skaitę pilnai suprasite tik
rųjų dabartinę Lietuvos pa
dėtį.

Beje, šis kuopos susirin
kimas bus ir su vaišėmis, 
buvo garsinta ir ruoštasi 
turėti vaišes po metinio su
sirinkimo, tačiau dėl rimtų 
priežasčių tas neįvyko, to
dėl šį kartą dedamos pa
stangos visus kuopos narius 
;ir svečius tinkamai pavai
šinti.

į J. žebrys
\ LLD 22 kp; sekr.

Philadelphia, Pa.
Kovo 31 d. baltimoriečiai 

rengia šaunius pietus pa
gerbimui Juozapų. Tai bus 
1 vai. dieną.

Philadelphijos LLD 10 
kuopa nutarė dalyvauti ta
me iškilmingame pagerbi
me. Jau turime suorgani
zavę tris automobilius, bet 
dar yra daug norinčių va
žiuoti. Todėl prisieina 
kreiptis į mielus draugus, 
turinčius automobilius, kad 
pagelbėtumėte nuvežti no
rinčius dalyvauti parengi
me.

Važiavimą organizuoja 
moterys, o jų pirmininkė 
A. Zalner, 1009 Jackson St. 
Tad praneškite jai, kurie 
turite automobilius ir ma
note

TOOL & DIE MAKERS
Haddon Tool & Mfg. Co. is desir

ous of obtaining 1st class tool &die 
makers with experience in precision 
compound and progressive dies. Mo
dern clean air-conditioned shop with 
rates & fringe benefits. Equal or 
surpassing most shops in the area. 
Call or write HADDON TOOL & 
MFG. CO., Camden & Bethel Aves., 
Pennsauken, N. J. 1-609-662-8150. 
An equal opportunity employer.

(20-22)

CON WED CORPORATION. Pro
duction workers, now hiring. Steady 
shift. Excellent benefits and start
ing rates. CON WED CORP., De- 
lanco Rd., Delanco, N. J. Call for 
appt. 461-3400. (20-26)

TOOL & DIE MAKER

15 years experience £>n small and 
medium size dies. Company paid be
nefits.

važiuoti.
A. Lipčius

$4 an hour to start.
Apply

STRAIGHTLINE 
MANUFACTURING 

CO.
2424 State Rd., Cornwells Heights, 
Pa. (20-26)

Pranešimas
Cleveland, Ohio

LLD 22 kp. susirinkimas 
įvyks kovo 29 dieną, 3:30 
po pietų, Slovanian Home 
svetainėje, 15810 Holmes 
Ave. (žemutiniame kamba
ryje). Po susirinkimo bus 
vaišės.- Kviečiami visi nariai 
atsilankyti.

J. Žebrys (20-22)

TRUCK DRIVER
Experienced in furniture delivery. 

Steady empl. with good working con
ditions. 6 day week, 8:30 to 5:30.

PEOPLE’S FURNITURE
166 W. Main St., Norristown, Pa.

272-7227. (20-21)

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

jves dalininkų 
sveikinimai

Rochester, N. Y.
Kovo 10 d., LLD Moterų 

ir vyrų kuopos suruošė pie
tus paminėjimui tarptauti
nės Moterų Dienos. Pietūs 
buvo geri, svečių dalyvavo 
daugiau negu tikėtasi. Vi
si pasit e n k i n ę. Sveikina 
“Laisvės” B-vės dalininkų 
suvažiavimą ir linki ilgu 
metų laikraščiui “Laisvei” 
ir jos kolektyvui tęsti tą 
brangų darba visu gerovei. 
Aukojo po $5: J. Totoris. 
S. Gendrėnas. J. Stančikas, 
B. R. Černauskai, O. F. Gri- 
čiai. J. D. Vaitai. V. Bulie- 
nė, F. Kurkulis, R. Baraus
kas, LLD 50 kuopa. Viso 
čia randate $50. Draugiš
kai, R. Barauskas.

Baltimore, Md.
Proga savo gimtadienio 

(kovo 22-rą dieną), sulau
kės 85 metus, sveikinu 
“Laisvės” dalininkų suva- 
žiavima, taipgi visa “Lais
vės” kolektyvą, skaitytojus, 
rašytojus ir dalininkus. Lai
mingų naujų metu visiems, 
čia randate čekį sumoje 
$85. Draugiškai. Juozas 
Deltuva. (Igiausiu metų tau, 
Juozai! — “Laisvės” kolek-

• tyvas.)

yra 
karas

Philadelphia, Pa.
Sveikiname “Laisvės” B- 

ės dalininkų suvažiavimą, 
laikraštis 

Čia 
randate $15, tai bus po $5 
ruo: J. T. Balaskai. J. A. 
Meškai, F. P Walantai. 
Draugiškai, P. Walantiene.

v
Lai gvvuoia 
“(Laisvė” ilgus metus!
r

Chicago, Ill.
Sekami vilniečiai (nėr L. 

Joniką) sveikina “Laisvės” 
B-vės suvažiavimą su $104.

Vincas Rudaitis .. $30.00 
L. A. Jonikai
“Vilnies” rėmėjas .. 
Al Gabel ................
J. Staškus ...............
K. Danyla ...............
I. J,Urmonai.........
B. F. Kubilius.......
Frank Lukas .........
V. Dorinąs ....... ...

Brido-enorto kaimynas 
P. Malinauskienė ... 

A. Staškus ...........
A. Petronis ...........
R. šniukas...............
J. Butkis ......... .
V. M. Plečkaičiai .. 
G. A. Budriai ...... 
J, M. Kaminskas ..
Po $1: Delia Reuther. P.

Ozalas. J. Keller. A. A. Gab
riai. J. A. Budris ir K. Ai- 
:ioris.

(Bus daugiau)

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2 00 
200 
2.00 
2.00

Sėklos sudygo po 10,000 
metų

Kanados botanikai išau
gino normalius, sveikus au
galus iš sėklų, kurios, kaip 
spėjama, mažiausiai 10,000

Gražiai atžymėta Tarpt. 
Motery Diena

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo pastangomis ko
vo 10 d. pilna “Laisvės” sa
lė prisirinko publikos Tarp
tautinei Moterų dienai at
žymėti.

Pirmininkaujanti Ieva 
Mizarienė pasakė tai dienai 
atitinkamą įžanginę kalbą. 
Be kitko, ji pasakė, kad 
pasaulinis taikos judėjimas 
šiandien jungia visas pa
žangias moteris visose šaly
se. Amerikos moterys kar
tu su viso pasaulio taiką 
mylinčiomis moterimis ko
voja, kad kuo greičiausiai 
būtų sust a. b d y t a s karas 
Vietname. Kovo 8-osios mi
nėjimas — tai kova už pa
stovią pasaulinę taiką, už 
moterų lygias teises Visose 
gyyvenimo srityse.

Kalbėjo Irena Vlad: 
vienė. Ji padarė tr 
peržvalgą viso pasauli' 
terų teisių atžvilgiu : 
kovą už lygiateisiš 
Papasakojo mums iš v 
Jungtinių Tautų moterų 
draugijos, kurios ji yra pir
mininkė. Sakė, draugi 
sideda iš įvairių tautų, dele
gacijų Jungtinėse Tautose 
moterų. Sakė, mes suren
giame įvairias prarhogas, 
kurių pelnas skiriamas ne
laimių ištiktiems pasaulio 
vaikams pagelbėti. Užbai
gus savo kalbą, ji pasvei
kino moteris nuo savo 
ro Levo. Vladimirovę 
terų dienos proga.

Minėjime dalyvavo 
bertas ir Onutė Žii 
Pakviesta, 
džiąi pasveikino 
Kovo 8-osios proga.

Helena Feiferien

miro- 
umpą 
o mo- 
r ko
turną, 
eiklos

ja su-

vy-
Mo-

ir Ro- 
gždai. 

Onutė huošir- 
moteris

ir V. Valsiūnienės “Visur 
aš ją matau” ir “Motina.” 

Dainų programai vadova
vo Mildred Stensler. Dai
navo Aido moterų choras, 
Aido moterų kvartetas ir 
solistė Nelė Ventienė.

Po programos visi buvo 
pavaišinti užkandžiais, ka
va ir klubiečių pagamintais 
tortais. Juos iškepė klubie- 
tės Anna Yakstis, D. Gali- 
nauskienė, M. Jakštienė, A. 
Petraitienė, Igasė Danilevi
čienė, J. Lazauskienė, H. 
Siaurienė, A. Rainienė, Ali- 
sė Kunevičienė, Opa Kal- 
vaitienė, Albina Vaznie- 
nė (tortą ir butelį vyno).

Pinigais prisidėjo: Ona 
černevičienė $3, Sofija Pet
kus $2, Irena Levanienė $2, 
Marė Janulevičienė $2, Vik
torija Balkus $1.

Prie bilietų dirbo Anna 
Yakstis; prie daiktų išleidi
mo: N. Buknienė, K. Ru- 
šinskienė, A. Rainienė, H. 
Feiferienė, N. Ventienė, V. 
Nevinskienė. Virtuvėje už
kandžius ir kavą paruošė 
Ona Čepulienė ir Kaziūnė 
Čeikauskienė.

i Salę puošė gražios gėlių 
puokštės nuo Moterų klubo, 
nuo Anna Cibui sky, B. Ker- 
šulienės ir S. Sasna.
' Reikia priminti, kad pro
gramą ir visus kitus dar
bus atliko pačios klubietės.

Širdingas ačiū visoms!
Lai gyvuoja mūsų klu

bas!

ga-

V. Bunkiene
St. Petersburg, Fla.
Mes, saintpetersburgie- 

čiai lietuviai, “Laisvės” skai- 
tytoiai ir rėmėjai, šia proga 
sveikiname “Laisvės” Per
sonala. bendrada r b i u s ir 
“Laisvės” B-vės dalininkus, 
kurie susirinko svarstyti 
musu gerbiamo laikraščio 
“Laisvės” reikalus. Jau ei
lė metu, kai draugai veikė
jai susirenka ir svarsto rei
kalus. bet nūdiena 
užvis svarbiausia —
Vietname nemažėja, jis ga
li išsivvstvti i nasauline 
sVprdvne i trečioji pasau
lini kara. Tik tvirtas ryž
tas ir kova prieš kara ga
li išsaugoti pasauli nuo pra
žūties. Jūs. svn r s t v d a m i 
svarbius reikalus praveski- 
te nlenus. kad iš musu vi
su veiklos būtu daug nau
dos. Kad mūsų spauda ir 
organizaciios būtu tvirtos 
vesti kova prieš taikos prie
šus. Tegul dar daug metu 
gvvuoia musu gerbiamas 
laikraštis “Laisvė”! Tegul 
teikia mums teisingas ži
nias. teoml būna langas i 
šviesa ir laimingesne atei
ti. Tegul išnvksta karai! 
Tegul gvvuoia taika! Te
gul žmogus būna laimingas 
pasaulyje!

Sveikindami, prisidedame 
su finansine parama $135, 
siunčiame per mūsų vaji- 
ninką V. Vitkauską. Au
kojo:

Vincas Zalaitis ... $20.00
R. Zaruba.............
J. Ragauskas .......
St. Vėšys...............
F. Kalanta .............
J. P. Miller.............
J. Vinikaitis...........
R. J. Užusienis .... 
A. Antanavičius .... 
Peter Paserskis 

(Baltimore) ...
M. V. Vitkauskas ... 
V. J. Valley ...........
M. Stakėnas...........
A. Daukus (Detroit) 
F. M. Lideikiai .... 
Balys Putrimas .... 
Kaziūnė Paikšienė . .
B. Saleickas ...........
M. A. Raskauskas .. 2.0(
Po $1: J. P. Brass, D. 

Lesnik, J. Wasil, Adolf Fer - 
cik, J. šaltinas, J. Wallins.

Kanados Arktikoje.
Manoma, kad tai seniau

sias mūsų Žemėje gyvas or
ganizmas. tris kartus senes
nis už milžiniškas Kalifor
nijos kalnų sekvojas, pa
reiškė dr. A. E. Porsildas 
Kanados Nacionalinio Mu
ziejaus botanikas, vadova
vęs įdomiam sėklų daigini
mo eksperimentui.

pa-Remdami “Laisvę” 
remsite judėjimą už taiką.

e pa
rkaitė ištrąuką iš Atari jos 
Zaveck a i t ė s autobiografi
jos, Zaveckaitė buržuazi
niais laikais Lietuvoj 
turčių tarnaitė. Ji 
mėgo skaityti knygas, 
jojo apie šviesesnę at< 
los sulaukė x atėjus socialis
tinei santvarkai. Šia 
ji yra pensininkė ir 
savo atsiminimus.

V. Bunkiene skaitė vieno 
nežinomo poeto e 
“Draugėms Moterų

e buvo 
labai 

. Sva-

andien 
‘ rašo

ilėraštį'

Mirus

Vincui Skodžiui
Woodhaven, N. Y.

Reiškiu gilią užuojautą jo sūnui ir jo šeimai, 
’ i jodraugams ir giminėms. Mane labai nustelbė 

ankstyva mirtis. Ilgai, ilgai jis pasiliks mano 
mintyse, nes jis buvo labai geras man. Daug 
jis pagelbėjo man reikale mano atvykimo ir apsi
gyvenimo Jungtinėse Valstijose—jis buvo kaip 
antikas man tėvas. Nepamiršiu jo paslaugų man!

Povilas Venta
Forest Hills, N. Y.

Filmy popietė
Tarybų Lietuvos filmai 

visada daromi suprantamo
mis temomis. Jie vaizduo
ja kasdieninį gyvenimą, o 
ne išgalvotas scenas. Tokio 
filmo žiūrovas supranta 
veikalo turini (ir gali jį. ki
tiems atpasakoti.

Manome, kad mes tokius 
Tarybų Lietuvos filmus 
matysime kovo 31 d., 2:30 
vai., Laisvės salėje, 102 St. 
ir Liberty Avė., Ozone 
Park.

Vienas filmas atskleis 
Vilniaus miesto vaizdus, 
taipgi Kauno/ Trakų pilies 
ia daugelio kitų vietų. Ki
tas. filmas — vitražas su 
dainomis. Kokie kiti iš Ta- 
ry Lietuvos filmai? Tai 
papasakos jų rodymo ope
ruoto ja žurnalistė Salomė
ja. Narkeliūnaitė. Ji keliais 
atvejais viešėjo T. Lietuvo
je ir pati pasigamino filmų 
su Lietuvos vaizdais.

Matysime įr Amerikoje 
jos gamintų filmų; vienu 
iu bus Leokadijos Diržins- 
kaitės išleistuvės. Visi tie 
filmai bus čią rodomi pir
mą kartą. ,

Prašome visus kovo 31- 
os popietę rezervuotis ma
tymui šių filmų ir būti kvie
tėjais kitų. Lauksime visų.

Rengėjai

Perskaičius Juozo 
Baltušio knygą

Gamta labai šykšti:
bių .talentingų žmonių ji la
bai mažai teduoda. Ji gau
siai papila tokių, kurie žmo
nijai jokios naudos nedaro. 
Yra darančių tik žalą. Bet 
tarp daugumos visokių 
žmonių vis tik, kaip graži 
gėlė, iškyla ir retai sutin
kamas talentas.

Kai aš paėmiau skaityti 
Baltušio knygą “Tėvų ir 
brolių takais”, galvojau: Ką 
iis galės apie Ameriką para
šyti įdomaus, ko mes neži
nom šioje šalyje išgyvenę 
40 metų Bet kai pradėjau 
knygą skaityti, negalima 
buvo padėti taip sudomino, 
rodos, kain jis galėjo tokiu 
trumpu laiku viską pama
tyti . suprasti ir atvaizduo
ti. Tai nepaprastų gabumų 
rašytojas.

Mūsų šalyje irgi yra. auk
štai išsilavinusių lietuvių, 
bet nei vienas nesuteikė 
tiek žinių, ko mes nežinojo
me, ką mes radome šioje 
knygoje. Reikėjo laukti 
daug metų, kad atvažiuotų 
iš Tarybų Lietuvos ir paro
dytų mums įdomius daly
kus šioje šalyje.

Baltušio “Parduotas va
saras” perskaičiau jau se
niai, vienok iš atminties ir 
šiandien dar neišeina kai 
kurie vaikai. Parink tu man 
tokius tipus, įdėk į jų žo
džius tokias išraiškas, ko
kiomis tie ūkininkai ir jų 
užguiti vaikai kalbėdavo! 
Mums, kaip darbininkams, 
tokie veikalai prieinami, 
juose vaizduojami dalykai 
matyti, o tūlų ir pergyven
ti.

Tarybų Lietuva jau daug 
priauklefo talentingų rašy
tojų. Bet man labai mėgs
tamos knygos Baltušio ir 
Vienuolio. Jų veikalai iš pir
mu eilučių supažindina su 
veikalo istorija ir sudomi
na. Kito knygą perskaitai 
du šimtus puslapiu ir dar 
nežinai apie ką čia rašo, 
knygos įdomumas gale. Tū
las, neturėdamas kantrybės 
knygą padeda į šalį ir pa
sako: Neįdomi, neverta 
skaityti!

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

15.0C 
15.00 

5.0C 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
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WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Vincui Skodžiii
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui, marčiai 

anūkams. Taipgi draugams ir giminėms.
C. B. Briedžiai
George Wareson
K. Benderis
M. E. Liepai
K. L Levanai
V. B. Keršuliai
Juozas Weiss
S. Sasna
K. Žvirblis
B. N. Skubliskai
K. Milinkevicius

Ona Walmus 
Julia Šimkiene 
M. Stakovas 
P. H. Siauriai 
C. Bikulčius 
P. Gustaitis 
Jonas Gužas 
Anna Jones 
W. Malin 
P. M. šolomskj 
A. ir I. Bimba

.s

ir

Du suimti užmušime 
policisto

Suimti du Brooklyno jau
nuoliai ir kaltinami užmuši
me policisto Anthony Graf- 
fa vasario 19 d. Graffa bu
vo nušautas, kai jis bandė 
sulaikyti juos nuo apvogimo 
vaistinės Queense ant lllth 
Avenue, Rishmond Hill.

Suimtas Gregory M. 
Williams, 16 metų amžiaus, 
ir Robert E. Black, 21 metų 
amžiaus; Abu negrų tautos.

SVEIKINA
Sveikina laisviečius iš Mi

ami, Fla., newyorkietis Joe 
Byron ir elizabethiečiai 
(NJ) Mylda ir Walter Žu
kai. Jie rašo, kad smagiai 
laiką leidžia ir oras labai 
patogus. ' i!

Khibietėms
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo susirinkimas įvys 
trečiadienį, kovo 20 d., 7 v. 
vakare, “Laisvės” salėje.

Visos dalyvaukime. Iš
girsime raportą iš gražiai 
pavykusio 
minėjimo, 
reikalų.

Moters Dienos 
Turime ir kitų

Valdyba.

Palaidojus Vincą Skodj
Staigiai nuo širdies smū

gio kovo 8 d. mirė Vincas 
Skodis, 78 metų amžiaus.

Pašarvotas buvo Shalins 
šermeninėje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven^, N. Y. 
Jis gulėjo gražiame, grabe, 
rodos, kad gyvas.

Kovo 13 d. jis buvo pa
laidotas Cypres Hills kapi
nėse. Šermenyse dalyvavo ir 
palydėjo į kapus nemažas 
būrelis žmonių Prieš išly
dint šermeninėje aš paskai
čiau atitinkamą eilėraštį, o 
Antanas Bimba pasakė at
sisveikinimo kalbą. Ant ka
pinių taipgi jis tarė keletą 
žodžių. Nuo kapinių daly
viai buvo pakviesti į V. Be
lecko restoraną ir puikiai 
pavaišinti.

Vincas Skodis paliko nu
liūdime sūnų Williama, 
marčią Doris, anūkę Chris
tine, anūką Williamą, ir 
Lietuvoje seserį Margaretą. 
O jo žmona Veronika jau 
buvo mirus prieš trejetą 
metų.

Vincas gyvendamas Brū
kly ne turėjo mėsinyčią, o 
vėliau restoraną su gėri
mais (saliūną) ir iš to darė 
pragyvenimą.

Turiu pasakyti, kad Vin
cas visą savo gyvenimą bu
vo pažangiųjų lietuvių ju
dėjime ir buvo laikai, kada 
jis gausiai judėjimą rėmė 
finansiškai. Jis priklausė 
prie LLD ir LDS nuo pat 
jų susitvėrimo ir jose vei
kė. Ir taip pat skaitė “Lais
vę” ir rėmė darbininkišką 
spaudą. /

Mes žinom, kad Vincas 
yra atvažiavęs iš Lietuvos 
bet greitu laiku nespėjau 
sužinoti jo gimimo vietos, 
ir kada atvažiavo Ameri
kon.

Na, tegu Vincas ramiai 
ilsisi Cypress Hills kalnely
je, o jo visiems artimiems 
reiškiu nuoširdžią užuojau-

Parengimu kalendorius
Kovo 17

“Laisvės” B-vės dalinin- 4 
kų suvažiavimas ir banke- f 
tas savoje salėje. >

Kovo 31 d.
LLD 1-oji kuopa rengia * 

filmų popietę 2:30 vai. po
piet., “Laisvės” salėje.

Balandžio 21
LDS 1 kp. pietūs “Lais

vės” salėje.

Balandžio 21 d.
LLD 136 kp. spalvotų fil

mų rodymas 3 vai. po pietų 
Labor Lyceum svetainėje, 
15-17 Ann St., Harrison- 
Kearney, N. J.

Balandžio 28 d.
LLD II apskrities iš Lie

tuvos spalvotų filmų rody
mas 69-61 Grand Ave., • 
Maspeth, N.Y. Pradžia 3 v.

Du užmušti avarijoje
Hauppauge, L. I. — Kovo 

10 d. 2 žmonės buvo užmuš
ti, kai automobilis, kurį vai
ravo 15 metų berniukas, 
peršoko skiriamąją liniją į 
priešai atvažiuojančias am- 
šinas ir smogė į dvi.

Policija sako, kad jie vi
josi tą mašiną, nes jie buvo 
sulaikę vaiką apklausinėti, 
ar jis turi vairavimo leidi
mą, o jis šoko į mašiną ir 
pradėjo bėgti nuo jų.

Užmušti žmonės, į kurių 
automobilius įvažiavo ber
niukas. Pats berniukas li
goninėje, bet nepavojingai 
sužeistas, o kitas tokių pat 
metų vaikas, kuris su juo 
važiavo randasi kritiškoje 
padėtyje.

KHItičių unija pradėjo 
derybas :>

Amalgametių rūbsiuvių 
unijos vadai veda derybas 
su kontraktoriais. Jie atsto
vauja 125,000 darbininkų 
vyrų drabužių industrijoje. 
Unija reikalauja pakelti al
gas 75 centais į valandą.

Derybos ėjo Warwick 
viešbutyje. New Yorke. Ki
ta sesija įvyks kovo 20 d. 
Dabartinis Kontraktas pa
liečia darbininkus, dirban
čius 700 šapų, prie siuvimo 
vyrams ir berniukams dra
bužių.

Jonas Juška

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS
10% NUOLAIDA ANT AUTOMOBILIŲ 

UŽSAKYMUI GIMINĖMS KAIP DOVANA

GYVENANTIEMS U. S. S. R.
NUOLAIDA ĮVYKDOMA iki BALANDŽIO 28,1968 
PRISTATYKIT UŽSAKYMUS SU MŪSŲ DALININKAIS

Ar į bile sekančiu/ skyrius:

GLOBE PARCEL SER
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 
ar į bile mūsų skyrių.

Thant ieško daugiau vietos
United Nations, N. Y.— 

Generalinis sekretorius U 
Thant kalbėjosi su majoru 
Lindsay, Jungtinių Tautų, 
atstovu Arthur J. Goldberg" 
ir su atstovais iš Fordo fun
dacijos suradimui daugiau 
vietos, nes Jungt. Tautos 
smarkiai padidėjo. 1945 me
tais priklausė 51 šalis, o 
šiandien jau 123 šalys.

, INC.

Leesburg, N. J. — Lees
burg kalėjimo ūkyje buvo 
rastas užmuštas kalėjimo 
prižiūrėtojas.

I

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036 
Tel. 212 CI 5-7905 
ar į bile mūsų skyrių.

__________________________ J________________

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019

Tel. 212-581-7729 
ar į bile mūsų skyrių. x

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

T«L 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose)

APARTMENTS
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

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

PAIEŠKOJIMAS
Ieškau Louise ir Onos Budavičių. 

Jos su motina išvyko gyventi Harri
son, N. J. Tada buvo tik 6 metų, 
1932 metuose. O dabar jau apie 4^ 
m. amžiaus. Pirmiau gyveno 10S' 
Cross St., Harrison, N. J. Gal kas 
žinote apie jas, prašau pranešti, už 
ką būsiu dėkingas. John Gabrys, 
101 Bowery, New York, N. Y. lOOOjf 
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