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KRISLAI
Floridą aplankius 
Lietuviai pasižymi 
Gausi spaudai parama 
10 milijonų badauja 
Šiurpus paveikslas

Rašo J. Gasiūnas
Florida dabar nebe tobia, 

kokia prieš porą desėtkų rie
tu buvo. Lankantis ten ^ali 
'pastebėti, kad jos miesi 
kaip Tampa, Miami, Jacks 
rdle, išaugo į didmiesčius 
pramoninius miestus.
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Vi 5ur
nauji modernūs vieškeliai. Vi
sur pavyzdinga švara.

Ten. kur seniau buvo dyku
mos, šiuo metu pristatyta š
tai ir tūkstančiai naujų naijne- 
lių. Gyventojų skaičius smar
kiai auga. Nuo Jackson v 
iki Miami visu Atlanto pakra
ščiu gyvenvietės ištisai nusi
driekusios.
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Kur gi lietuvių nesutiksi? 
Kiekviename mieste ir mieste
lyje jų galima rasti. Bev 
visi gražiai įsitaisę. Džiaug 
si, kad sulaukę senatvės g 
ramiai šiltame krašte pails

Daugiausia jų St. Petersbur
ge ir Miami mieste, žiemos 
laiku lietuvių skaičius padau
gėja.

Pažangieji lietuviai abiej 
se miestuose sudaro pavyze 
gą veiklą. Jų parengimai esti 
skaitlingi ir kultūringi.

Mūsų judėjimo veteranai 
nenurimsta. Jie supranta, kad 
tai ir jiems reikia prisic ėti 
prie to didžiulio darbo, k 
mes tęsiame, 
niai labai dosniai mūsų sp 
dą ir abelną kultūrinį da 
paremia.
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vieną sekmadienį
St. Petersbui

žmonių. Tai b ivo
ge.

Su- 
na- 
etų 
o.

Nustebau 
įėjęs salėn 
Pilnutė salė 
LLD kuopos susirinkimas,
sirinko beveik visi kuopos 
riai ir kita tiek svečių. Pi 
metu dar daugiau prisirink

Kuopos valdybos pasiūlymas
pasveikinti “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimą su $300 vien-

Tame 
reika- 
nena-

balsiai buvo užgirtas.
susirinkime ir kitiems 
lams taipgi paskirta po 
žą pinigų sumą.

Miamiečiai turi savo so da
linį klubą, kuriame kultūrinė 
A?ikla aukštai pastatyta.

LLD kuopos parengimas, į- 
v^kęs kovo 27 d., buvo tiksliai 
panaudotas naujam darbi 
kiškam dienraščiui pare

Tą dieną sukelta “D a 
World” paramai $200. 
miečiai padarė gražią 
džią. Garbė jiems.
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Mia- 
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Abu esame labai dėk 
draugėms ir draugams, k: 
mums suteikė puikias pa 
ges tuo metu, kai mes laukė
mės St. Petersburge 
apylinkėje.

Dėkingi Čelkiui, 
niams, Kvietkams,

: ngi 
irie 
sto

ir Miami

lio-

da.

Valii 
Gabrė

nams. Su jų pagalba galėjome 
plačiau susipažinti su Flon
Buvo proga užmegsti naujos 
pažintys su daugeliu lietu 
Atostogas gražiai praleido 
nors oras buvo šaltokas.

vių. 
me,

Komercinėje spaudoje skai
tau, kad įvairių politinių 
religinių pažvalgų atstolvai, 
mokslininkai, gydytojai si 

bendrą komisiją, kuri pra
vedė tyrinėjimą pietinėse v 
tijose.

r o ilgo tyrinėjimo, pagal 
paskelbė savo raportą,

ir

da-
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SIAURĖS VIETNAMAS IR JUNGTINES VALSTIJOS TARSISA v. £
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Apgavingas
Tokijas.—Japonijos spau

da cituoja Šiaurės Vietna
mo laikraštį “Quan Doi 
Nhan Dan,” kuriame ra
šoma, kad prezidento John- 
sono siūlymas eiti prie tai
kos derybų yra apgavin
gas, kuomet besąlyginiai 
nesulaikomas Šiaurės Viet
namo bombardavimas ir ki
ti militariniai veiksmai.

taikos
Tarybų Sąjungos spaudos 

agentūra Tass cituoja Šiau
rės Vietnamo armijos laik
raštį “Quan Doi D 
ris taipgi nurodo, 
Johnsonas su sa\ 
tik publiką
kuomet Jungtinės 
nuolat tvirtina r 
jėgas Vietname.

an”, ku- 
kad prez. 
o žygiais 

apįaudinėja,
Valstijos 

tilitarines

Japonijos jaunimas apdaužė
militarinę JAV ligoni

Tokijas. — Tūkstanč i a i 
jaunuolių, daugiausia stu
dentų, demonstravo prieš 
Jungtines Valstijas prie 
naujai statomos amerikie
čių ligoninės. Daugelis de
monstrantų prasiveržė pro 
policiją, išdaužė JAV armi
jos ligoninės langus, sulau
žė baldus ir kitus įrengi
mus. (

Daugiau kaip 2,000 poli- 
cistų puolė demonstrantus. 
Susikirtime 155 buvo sužeis
tų, keletas šimtų areštuota.

nę
nine buvo

leistų, ku-

Militarinę ligo 
pastatyta už 3 millijonus do
lerių. Nemažai nuostolių jai 
padaryta.

Marita, Japonija. — Pora 
tūkstančių studentų susi
kirto su 1,600 po
rie saugojo naujai statomą 
lėktuvų lauką. Sužeista 22 
policistai ir 19 studentu, 51 
studentas areštuo

Studentai pade 
farmeriams, kurie 
šingi, .kam valdžia naudoja 
jų žemę lėktuvų stočiai.

tas.
da kovoti
yra prie-

Taikos galia paveikė prez 
Johnsoną, sako Gus Hali

Jungtinių Valstijų Komu
nistų Partijos generalinis 
sekretorius Gus Hali pa
reiškė, kad liaudies kovos 
už taiką privertė prezid. 
Johnsoną sumažinti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą ir 
atsisakyti nuo prezidento 
kandidatūros.

Prezidento Johnsono įsa-

riame atžymėta, kad tose val
stijose yra apie 10 milijonų 
badaujančių žmonių, kurių 
baisia padėtimi niekas nesirū
pina.

Vietnamo karas sunaudoja 
ir tuos fondus, kurie buvo 
skirti karui prieš skurdą.

Viename laikraštyje telpa 
šiurpus paveikslas. Visai nuo
gutis vietnamietis vaikutis rū
ko cigaretę. Korespondentas 
rašo, kad šimtai ir tūkstančiai 
tokių pat nuogų ir pusnuogių 
vaikučių jau išmoko rūkyti. 
Cigaretėmis juos apdalina 
amerikiečiai kareiviai.

O patys amerikiečiai gauna 
slaptai iš spekuliantų marijua
na cigarečių ir kitų narkotikų, 
kuriuos daugelis įprato nau
doti.

Kas būtų, jeigu mūsų vy
riausybė paklausytų karo kur
stytojų, kurie aną dieną tele
vizijoje šaukė naudoti atomi
nes bombas Vietname?

Jie šaukė, kad be atominių 
bombų “komunizmas nebus 
nugalėtas”. Argi jie tiek bu
kapročiai, kad nežino nei tiek, 
jog atominis karas gali su
naikinti ir juos <pačius?

kymas sumažinti bombarda
vimą Š. Vietname 
ti tikrai reikšmingu dalyku, 
jeigu tai būtų pir 
niu į ankstyvą i 
visų militarinių 
Vietnamo”, sako

Bet ir dabar 
vyrų, moterų ir viiikų krau
jas liejamas. Kąrąs tebe
siaučia. Prezid. 
niekur nepažymėi 
tartis su Nations 
laisvinimo Fron 
tikrai atstovai;; 
Vietnamo liaudį.

Hali nurodo, ks 
nas susirūpinusi: 
apie Amerikos žm 
dalinimą, apie vienybės su
ardymą. Tikra tautinė vie
nybė galima atsi 
karą baigus, rasizmą, skur
dą, neteisingumą 
nūs.

“Karas Vietnan 
darė tautoje nep 
mo bedugnę. Jis 
aštrino ekonomines ir poli
tines pasaulinio k: 
generalinės krizės ypatybes. 
Mūsų krašto ekc 
taipgi daugelio 1 
nių šalių ekonomika grąsi- 
nama pinigine, infliacine ir 
kitokiomis nelaimėmis, ku
rios paeina iš šio

Gus Hali primena svarbą 
ir toliau visiems b: 
voti už taiką, ka 
minalinis karas 
baigtas.
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niu žings- 
štraukimą 

jėgų iš 
Jus Hali.
Vietname

Johnsonas 
o reikalą 
liniu Išsi- 

kuris 
Pietųa

id Johnso- 
ai kalba 
onių pasi

ekti tiktai

panaiki-

ne jau ati- 
hsitenkini- 
visaip pa-
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kapitalisti-

karo”.
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d šis kri- 
būtų tuoj

Prez. Johnsonas vyksta j Hawaii 
tartis su P. Vietnamo pareigūnais

Washingtonas. — Prez. Johnsonas paskelbė gavęs 
iš šiaurės Vietnamo sekamą pranešimą :

“Vietnamo Demokratinės Respublikos valdžia pa
skelbė esanti pasiruošusi paskirti savo atstovus kontak
tui su Jungtinių Valstijų atstovais tikslu apspręsti su 
amerikine puse besąlyginį sulaikymą Jungtinių Valstijų 
bombardavimo ir kitų karo aktų prieš Vietnamo De
mokratinę Respubliką, taip kad pasitarimai gali prasi
dėti.”

Prez. Johnsonas pareiškė, kad “Jungtines Valstijos 
yra pasiruošusios pasiųsti atstovus bet į kokį forumą bet 
kuriuo laiku diskutuoti priemones šį karą baigti.”

Taipgi prez. Johnsonas informavo, kad jis vyksta i 
Honolulu, Hawaii, tartis su Pietų Vietnamo valdžios 
pareigūnais.

Tuo mtu, kai sužinota, kad šiaurės Vietnamas ir 
Jungtinės Valstijos tarsis, visi kongresmanai ir sena
toriai džiaugsmingai tą žygį sveikino.

Bet karas Vietname tebesiaučia. Amerikiečiai skel
bia, kad jie pradėjo savo ofensyvą prieš partizanus, 
šiaurės Vietnamo pakraštys tebebombarduojamas.

Laisve Ispanijai, Šalin diktatūra 
balsai sudrebino teismabutį

Madridas. — Darbininkų 
vadovas Marcelino Cama
cho Abad, atvestas surakin
tas teisman, sušuko: “Lais
vė, laisvė1. Ispanijai-. • Dikta
tūra skandina Ispaniją”. 
.Kuomet - jį policija tampė, 
jis vėl sušuko: “.šalin spe
cialiai teismai L Tegyvuoja 
Laisvė”.

Teismą būtyje esan tieji 
tėmytojai irgi pakartotinai 
pradėjo šaukti: “Laisvė, lai
svė Ispanijai”. Tuomet tei
sėjas įsakė policijai iš teis-

Užmuša sužeistus 
partizanus

Saigonas. — Vienas atsa
kingas Pietų Vietnamo ka
rininkas pasakė: “Paprastai 
mes užmušame sunkiai su
žeistus Vietkongo partiza
nus”.

Jis nurodė šiam barba
riškam elgesiui vieną prie
žastį, būtent, kad “ligoninės 
yra perpildytos savais ka
reiviais ir civiliais, kad 
priešo kareiviams jau nėra 
vietos”.

Šaukia tarnybon 
65,000 rezervistų

Washingtonas. — Ad m i- 
nistracija pasiruošusi šauk
ti 65,000 rezervistų tarny
bon per keletą mėnesių.

Pentagonas informuo j a, 
kad šią savaitę bus pašauk
ta 14,000 rezervistų.

Rezervistai ruošiami pa
pildyti karines jėgas Viet
name ir kitose vietose.

Vak. Vokietija padidins 
prekybą su Anglija

Bona. —- Vakarų Vokieti
jos valdžia sutiko pirkti An
glijoje produktų už 175 mi
lijonus dolerių, kad tuo pa
dengti jos kareivių išlaidas 
V. Vokietijoje.

McCarthy laimėjo
Wisconsine

Milwaukee, Wis.— Balan
džio 2 d. prezidentinėse no
minacijose Wisconsino val
stijos demokratai daugumo
je pasisakė už sen. Eugene 
McCarthy. Jis gavo 53 pro
centus pirminiuose balsavi
muose.

Prez. Johnsonas gavo 40 
proc. Kadangi sen. R. Ke
nedis nebuvo ant baloto, tai

į rašymu gavo 5 proc.
Republikonai balsuotoj a i 

sudarė R. Nixonui 80 proc, 
balsų.

TSRS premjeras Irane
Teheranas. — Čia atvyko 

Tarybų Sąjungos premjeras 
A. N. Kosyginas tartis su 
Irano valdžia Izraelio ir 
arabų konflikto klausimu.

Nepakanka bombardavimą 
sumažinti, sako Kenedis

mabučio išvaryti visus tė- 
mytojus.

Tuomet gatvėje susidarė 
demonstracija prieš Fran
ko diktatūrą* r .

Automobilių darbininkų 
streikai tęsiasi

Detroitas.— Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
vadovauja streikams prieš 
General Motors korporaci
jos įmones keliose valsti
jose.

Šiomis dienomis sustrei
kavo 4.750 unijos narių St. 
Louis mieste.

Bendrai streiko lauke 
randasi 10,800 automobilių 
darbininkų. Kompanija dar 
vis nepatenkina darbininkų 
reikalavimų.
e Ex-Cell-o korp. keturių 
įmonių darbininkai Detroi
te sustreikavo. Streikui va
dovauja Jungtinė Automo
bilių unija.

Mirė Joseph Sherman
Amerikinis S v e t u r g i- 

miams Ginti Komitetas pra
neša, kad New Yorke kovo 
29 d. mirė Joseph Sherman, 
pažangus veikėjas, tvirtas 
kovotojas priš sveturgimių 
persekiojimus ir diskri m i- 
navimus.

Jis pašventė visą savo 
subrendusį gyvenimą darbi
ninkų ir demokratijos gy
nimui. Nuo 1958 metų jis 
buvo nuskirtas deportavi
mui. Tik 1966 m. gruodžio 
12 d. Aukščiausiasis Teis
mas deportavimą atidėjo 
šalin.

Nuo persekiojimų, jo svei
kata palūžo. Ilgokai teko 
pagulėti ligoninėje.

Roma. — Italijos katali
kų bažnyčios daugiau nelai
kys mišių lotiniškai. Visos 
pamaldos, bus laikomos ita
lų kalba.

Philadelphia, Pa. — Se
natorius Robertas Kenedis 
čia kalbėdamas dešimčiai 
tūkstančių žmonių pareiškė, 
kad prez. Johnsono paskel
bimas sumažinti Šiaurės 
Vietna m’o bombardavimą 
yra nepakankamas, kuomet 
už 200 mylių nuo demarka
cijos linijos Šiaurės Vietna
mas ir dabar bombarduoja
mas.' t ; • , i

Tiesa, bombardavimo su
mažinimas, kaip pirmas žin- 
ksnis prie taikos, buvo 
Amerikos ir viso pasaulio

su- 
bet

žmonių džiaugsmingai 
tiktas, sako Kenedis, 
kuomet karas Vietname te- 
besiaučia ir rezervistai šau
kiami karo tarnybon, tai 
neatrodo, kad prez. Johnso
nas būtų sudaręs taikai są
lygas. >

Kenedis nurodė, kad vy
riausias dalykas yra tartis 
su Nacionaliniu Išsilaisvini
mo Frontu. “Aš manaus kad 
mes turime išegzaminuoti 
visą mūsų poziciją Vietna
mo : klausimu”, sako Kene
dis.

Harvardo studentai balsavo 
prieš karą Vietname

Cambridge, Mass. — 300 
Harvardo universiteto stu
dentų balsavo už tuojautinį 
Amerikos kareivių ištrauki
mą iš Vietnamo. Referendu
me 88 procentai studentų 
pasisakė prieš karo plėtimą, 
77 procentai pripažino, kad 
karas nėra Amerikai nau
dingas, 97 procentai balsa
vo, kad Vietnamo karas nė
ra būtinas Jungtinių Vals
tijų apsaugai.

Kiek ankščiau apie 40 
procentų vyrų studentų pa
reiškė, kad jie geriau eitų 
kalėjiman, o ne į militarinę

tarnybą. Tik 11 procentų 
sutiko, jeigu bus pašaukti 
militarinėn tarnybon, nesi
priešinti.

Izraelis vėl grasina 
arabę valstybėms

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje Izraelio amba
sadorius Yosef Tekoah aiš
kino, kad Izraelio valdžia 
netoleruos arabų partizanų, 
veikiančių okupuotose že
mėse. Už tai turės atsakyti 
arabų valstybės, kurios tei
kiančios partizanams para
mą.

Daugiausia taikoma Jor
danui, su kuriuo ir dabar 
ištinka militarinių susikirti
mų, apsišaudymų, daugiau
sia iš Izraelio pusės.

Nors Jungtinės Tautos 
beveik vienbalsiai pasmerkė 
Izraelio žygius prie Jorda
no, bet su tuo, atrodo, Iz
raelio valdžia nesiskaito.

150 negrų atmetė 
JAV pilietybę

Detroitas.—Apie 150 neg
rų pareiškė, kad jie toliau 
nebesiskaitys JAV pilie
čiais, kad jie bus Amerikos 
“juodųjų valstybės” pilie
čiais.

Jie skelbia, kad penkiose 
valstijose dauguma gyven
tojų yra negrai ir tos val
stijos turėtų būt paskelb
tos nepriklausoma negrų 
tauta.

Negrų konfe r e n c i j o j e 
nutarta sudaryti “juodųjų 
valdžią”. Pirmuoju prezi
dentu paskirtas negrų va
das Robert Williams, dabar 
gyvenantis Kinijoje.

Docentas A. Mockus 
vieši Amerikoje

Los Angeles, Calif.— At
skrido iš Lietuvos trims me
nesiams cvečias — Lietuvos 
Veterinarijos Akadem i j o s 
augalininkystės ir socialis
tinių žemės ūkio įmonių or
ganizacijos katedros vedė
jas, žemės ūkio mokslų 
kandidatas, docentas Adol
fas Mockus.
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Kodėl Johnson a s 
nebekandidątuosięs?
PRAĖJUSĮ penktadienį prezidento Johnsonb pa

sakyta kalba daug ką laoai nustebino ir sukėlė didžiau
sią diskusijų audrą. Pabaigoje kalbos jo pareiškimas, 

ratų suvažiavime kandidatūroskad jis nebesieks demok 
antram terminui į prezidento vietą, dabar visaip su
prantamas ir aiškinamas. Vyrauja dvi nuomonės.

Viena, kad prezidentas nuoširdžiai pamatė ir įsiti- 
no, kad jo užsieninė politika privedė Ameriką ir pa
saulį prie katastrofos kranto, kad ji suskaldė Demo
kratų partiją, kad jeigu 
bebūtų išrinktas. Rink 
Nixonu priešakyje. T< 
džiausiąs prasikaltėlis prieš savo partiją ir Amerikos

Dabar gi, nebekandidatuodamas, jis labai pa
štai, matote, jis paaukojo save ir 

s ir žmonių gerovei!

jis ir laimėtų nominacijas, ne- 
imus laimėtų republikonai su 
tda jis istorijon įeitų kaip di-

žmones.
kels savo prestižą.
savo karjerą tos partijo

Antroji nuomonė: Lyndon Johnsonas su tokiu pareiš
kimu tiktai manevruoja 
nuomonę prieš pat partijos suvažiavimą ir nominacijas 
priims. “Matote,” jis sakys, “manęs partija ir žmonės 
nepaleidžia, reikalauja, kad aš vėl jiems vadovaučiau dar 
per ketverius metus.” Ji

Tik laikas galės pa 
Argumentų už abi netrūksta.

Gerai, žinoma, būtų,

tiktai lošia. Jis pakeis savo

s tikisi taip daugiau laimėti! 
tvirtinti viena iš tų nuomonių.

kad pirmoji nuomonė pasitvir
tintų, kad Johnsonas laikytųsi savo pasižadėjimo nebe- 
kandidatuoti. To jam Ii iki visi ir jo ir jo politikos opo
nentai.

Kaip su prezidento 
pažadu Vietnamo karą 
Šiaurės Vietnamo bombardavimą sumažinti 90 procen
tu? ' i

Ant rytojaus iš Vietnamo pranešė, kad Amerikos 
lėktuvai vėl sėjo naikinimą ir mirtį ant Š. Vietnamo už 
250 mylių nuo demilitarizuotos zonos. Be to, toje pa
čioje kalboje prezidentas pažadėjo, kad jis tuoj į. Viet
namą vėl siunčia dar 13,500 amerikiečių kareivių; jis 
džiaugiasi, kad Pietų V. . 
suotinę mobilizaciją ir had tuoj bus jų armija padidinta 
150,000 kareivių. ■ ,

Tai kur čia karo veiksmų susiaurinimas?
Tai parodo tolimesnį militarinių jėgų tvirtinimą, tai 

reiškia karo plėtimą ir gilinimą.
Šiuos žodžius rašant dar nebuvo Šiaurės Vietnamo 

valdžios atsakymo į Johnsono “kvietimą prie derybų 
stalo” jo nustatytomis sąlygomis. ;
PASTABA

Kai.šis vedamasis buvo parąšytas ir surinktas, žaibo 
greitumu per pasaulį n įskriejo žinįa, kad šiaurės Viet
namas sutinka tartis su Amprika. Tai gali reikšti pra
džią derybų karui baigti, ko taip trokšta visa žmonija.

toje pačioje kalboje padarytu 
deeskaluoti (susiaurinti), kad

Be to, toje pa-

Penktadienis, Balandžio (April) 5, 1968---—x

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
IŠ LAIŠK

SOS”
TO 
NOJAUS

VILNIĄUS “TIE 
KORESPONPEN 
LAIŠKAS Iš HA

Kovo 27 dieną “Tiesa” įdė
ję savo korespondento laiš
ką iš Šiaurės Vietnamo sos
tinės Hanojaus.

Čia paduodame iš laiško 
kai kurias ištraukas. Jos 
parodo, kaip vietnamiečiai 
nugali visus sunkumus ir 
nepalūžta po karo 
Korespondentas « 
tarp kitko, rašo:

Sutemos vis labi 
Nakties priedangoj 
tų grupė norėjo išv 
nojaus ir aplankyti 
Vietnamo Demokratinės Res
publikos provincijas, 
lyg nuslūgo, bet vi 
tvanku ir drėgna. Atrodo, kad 
ranka galima paglostyti šią 
lipnią ir drėgną masę, kurią 
mes įpratome vadiiĮiti oru.

Štai ir mūsų ‘ 
kaip pavadino 
“GAZ-69”. Mašina apdengta 
medžio šakomis, la 
žvelgus į ją iš šalie: 
ji veikiau primena 
neregėtų augalų ki' 
vėliau, keliaujant, 
tė mums ne kartą 
“dingti” šalikelėje 
šum jo pasirodydavo į nakti
nę medžioklę išskidę ameri
kiečių maitvanagiai.
kiečiai tikėjosi, kad Vietnamo 
Demokratinės 
bombardavimai 
susisiekimo kelių bombardavi
mai, paralyžiuos šalies gyve
nimą. Bet tikrov 
Pentagono apskaičiavimus: 
nors visos transporto priemo
nės ir susisiekimo keliai inten
syviai bombarduoj ami, 
biškai svarbios šal 
tebefunkcionuoja.

Prieš mus tiesi 
šykščiąi apšviestas įplentas. 
Dienos metu keliai

ugmmi. 
Vladys,

tirštėjo.au 
e žurnalis- 
ykti iš Ra
kai kurias

Karštis 
s dar buvo

‘visureigis”, 
automašiną

pais. Pa- 
s, sutemose 

kažkokių 
•ūmus. Jau 
ši maskuo- 

padėdavo 
kai vir

Ameri-

Respublikos 
isų pirma

ė sužlugdė

gyvy- 
es arterijos

asi delčios

13,500 amerikiečių kareivių; jis 
ųetnamo militaristai praveda vi- sutemus jie atgyj

tušti, bet 
a. Pasirodo

ąlygomis.

Pavojingas žingsnis atgal
PAŽANGUS anglų ’ " ' ‘

kovo 31 d. savo vedamąjį pašventė senatoriaus Robert 
Kennedžio kandidatūrai. Vedamasis pavadintas: “A 
Dangerous Backward S 

“Savo kalboje Port 
tams senatorius Robert 
iš pirmiau užimtos aiškios pozicijos Vietname taikęs 
klausimu. Jis pasakė:

) “Aš neštoju už vienpusišką pasitraukimą iš Vietną-
Mes esame atsakingi įr pasižadėję tūkstančiams 

žmonių, kurie nenori gyventi Ho Chi Minh valdžioje.
Lygiai taip per visą 

sonas. Baltieji Rūmai 
mui Vietnamo moterų, 

. morališkoje ir nelegališ
Praktiškai tą patjkalba ir generolas Eisenhoweris, 

kai jis įsiveržimą į Viet namą vadina kąru prieš pasaulinį 
komunizmą ir kaltina amerikiečius agresijos priešus iš
davyste.

Vietname konfliktas reiškia jo žmonių ryžtingą ko
vą už laisvę nuo Amerikos agresijos ir už teisę nuspręs
ti savo likimą, kaip ka|d pats Kennedis yra pripažinęs. 
Tie jo žnjopės, kuriem: 
sakomybę,” yra suged 
pats yra pripažinęs.

Senatorius KennedV gali manyti, kad taip kalbėda
mas jis laikosi labai gudrios politikos. Jis gali manyti, 
kąd taikos balsus jis jau tupi savo kišenėje ir kad jis 
dabar turi stepgtis sau I,'-" “ 

Jis neturi savo kiš 
gąi” nesiskubins pas ;
Johpsępp ir Nixono atiųenype.

Su tękiais savo, par ‘ 1 ? " - ‘ 
= ‘ ‘L.
pravesti šiaudiniai pals 
išsikraustyti iš Viętna

kalba laikraštis “The Worker”

tep!” Laikraštis sako: 
and Valstijos Kolegijos studen- 
Kennedy pavojingai pasitraukė

mo.
V 

laiką kalba ir prezidentas John- 
naudoja šią apgavystę skerdi- 

vaikų ir senų žmonių šioje ne- 
<ojė agresijoje.
:alba ir generolas Eisenhoweris.

transportas, remontininkų bū
riai, dviratininkai, 

Vairuotojas tui 
atidus. Žibintu į j 
ima, nes tai gal patraukti 
Priešo dėmesį, 
diauti menesiemi. 
dingus debesyse, 
priekį tamsoj, 
tartais laiku neiš 
dėčių lėktuvo gausmo, 
jie staiga neužpu 
;ransporto, palei 
postai, kuriuose budi vietinių 
savigynos būrių nariai, 
niausiai merginas, 
pasirodžius priešo 
Jie įspėja apie ta 
čius šviesos signa 
je žybčiojąs vos 
raudonas žiburė

ti pats Kęnnedis yra pripažinęs. 
3 jis perša “pasižadėjimą ir at- 
.ę, išdavikiški elementai, ką jis

aiipėti “vanagus.” Bet jis klysta. 
5i)eje taikos balsų. Ir tie “vana- 
į—-jie jau turi savo čampionus

Su tokiais savą pareįšlpųiais Kennedy pasirodo toli 
atsilikęs nuo Amęrijsps žiųpųių nuotaikų. Visi iki šio 

............. Avirpaį parodo, kad ši tauta nori 
no tuojau.

pėstieji.
i būti labai 
ungti nega-

ęlįeka pasi-
Mėnuliui 

judame į 
Automašinoje 

girsi ameri- 
Kad 

tų judančio 
kelią stovi

daž- 
Netoliese 

lėktuvams,
i važiuojan
ais—įprieky- 

pastebimas 
is reiškia, 

kad kelias saugus, o geltonas

žiburys įspėja, kad artinasi 
priešas.

“Neįprątus imą miegas. Bet 
snjjsteĮėti neteko. Kažkoks 
praeivis mums šūktelėjo: 
“Maįbai mil”, šiuos žodžius 
supranta ir žmonė^, kurie ne
moka vietnamiečių kalbos. Tie 
žodžiai reiškia “amerikiečių 
lėktuvai”. Pilkas kelias greit 
ištuštėja. Mes irgi pasukome 
į šalikelę, sustojame, išlipame 
iš mašinos. Naktis. Tyla. Gir
dėti tik žiogų čirškimas ir var
lių kurkimas. Tūkstančiai 
žvaigždžių atsispindi ryžių 
laukų vandenyje, kur tingiai 
pliuškenasi žuvys. Skrieja 
tūkstančiai jonvabalių. Sunku 
patikėti, kad čia vyksta karas. 
Bet štai tylą perskriodžia re
aktyvinio lėktuvo kaukimas, 
kažkur krenta bombos, spro
gimai drebina žemę. Į dangų 
šauna zenitininkų sviediniai, 
palikdami paskui save mels
vai raudonus pėdsakus. Taip, 
vyksta karas. Nors priešas 
turi žymių nuostolių, bet jis 
vis dar neatsisakė savo tikslo 
nugalėti Vietnamiečių tautą, 
palaužti jos norą priešintis.

Tęsiame kelionę. Jau pa
kvipo paraku. Šalia kelio 
bombų išraustos duobės. šį 
kartą niekas nenukentėjo. Va
dinasi, mašinos vairuotojui pa
sisekė.

Vėlai naktį pasiekėme pro
vincijos centrą Thanhoą. Vie
tinių valdžios organų atstovai 
mus pasitiko mielai ir čia pat, 
dar naktį, pakvietė žvilgterėti 
į nekviestą svečią, kurį vakar 
numušė Vietnamo kariai.

Štai jis, JAV karinių oro pa
jėgų majoras D. Stokdelas. Pa
narinęs galvą, jis sėdi šalia 
sunkvežimio ir laukia, kol jį 
nuveš tuo pat keliu, kurį jis, 
galimas daiktas, bombardavo 
pe vieną kartą. Sunku pasaky
ki, kokios mintys kankina po
pą pia j orą. 7 Gal, jis galvoja 
ąpie tai, kad, jam dar pasise
kė — liko gyvas, o ne įsirėžė 
su degančiu lėktuvu į žemę 
arba į jūrą. O gal jis galvoja 
apie tai, kad būtų gera, jei jo 
paties bičiuliai jo neapšaudy- 
kų ir nebombarduotų, kai jį 
veš į numuštų oro piratų sto
vyklą ?

valstiečių šeimoje. Baigęs 
Savilionių pradinę mokyk
lą, tęliau mokytis negalėjo 
ir visą laiką dirbo mažame 
savo ūkelyje.

Džiaugsmingai sutikęs 
Tarybų valdžios atkūrimą 
Lietuvoje, Bernardas Miza
ra 1941 metais dirba Savi
lionių apylinkės pirmininku.

Hitlerinės okupacijos me
tais Bernardas aktyviai da
lyvavo partizaninėje kovoje 
prieš fašistinius okupantus. 
Juos išvijus, buvęs partiza
nas dirba įvairų tarybinį, 
partinį ir ūkinį darbą: buvo 
Merkinės valsčiaus vykdo
mojo komiteto pirmininku, 
Merkinės valsčiaus partor
gu, LKP Marcinkonių vals
čiaus komiteto sekretoriu
mi, Marcinkonių apylinkės 
vykdomojo komiteto pirmi- 
ninku, Liškiavos kolūkio 
valdybos pirmininku, Liš
kiavos, paskui vėl Marcin
konių apylinkės vykdomojo 
komiteto pirmininku.

Išėjęs į užtarnautą pen
siją, drg. B. Mizara ir to
liau aktyviai dalyvavo vi
suomeniniame gyvenime bei 
partinės organizacijos veik
loje.

Už nuopelnus Tėvynei 
Tarybinė vyriausybė B. Mi- 
zarą apdovanojo medaliais: 
“Tėvynės karo partizanui” 
II laipsnio, “Už šaunų dar
bą Didžiajame Tėvynės ka
re 1941-1945 m. m.,” “20 
metų pergalei Didžiajame 
Tėvynės kare 1941-1945 m. 
m.”

Bernardas .Mizara buvo 
liepsningas Tėvynės patrio
tas, aktyvus . komunistas, 
darbštus ir kuklus žmogus. 
Šviesūs jo atminimas, ilgai 
liks gyvas ra j ono darbo 
žmonių širdyse.

Bernardo sesuo, Monika 
Večkienė, gyvena Nashua,

LIETUVOJE MIRĖ 
RERNARDAS MIZARA

1967 m. spalio 23 d. mirė 
TSKP narys nuo 1943 me
tų, personalinis pensininkas 
Ęernardas Mizara. Jis bu
vo Rojaus Mizaros pusbro
lis. Mirė lygiai mėnesiu vė
liau po Rojaus mirties.

Velionis gimė 1903 m. da- 
j)artipįp Alytaus rajono Sa- 
yilipnių kaime, vargingų

męnės nenori, kad jų sūnūs būtų žu-Amerikos ž 
jiomi apsaugojimui beverčių (prasiradusių) elementų 
Ązijos politikoje. • • • Kennedy neturėtų rūpintis šiais ko- 

elementaįs. Jie paspruks iš Vietnamo 
negu JAV armija išsikraustys.

dy nori žinoti, kaip tauta jaučiasi, užten- .„„i* i _ Y• 1* i i •• i n —• v

rupcijos suėstais 
gerokai pirmiau

Jeigu Kennę „ . z ____v .......____
<a jam pasiskaityti tą pačią dieną, kada jis kalbėjo, iš
eisią Pennsylvanijos, Nebraskos, lowos, Colorados, Wis- 

ponsino? Pietinės Dakotos, Minnesotos ir Washipgtono 
valstijų Metodistų bažnyčios vyskupų pareiškimą,, ku- 
riąme jie reikalauja, kad Jungtinės Valstijos vienos pa- 
čięs tuojau sulaikytų ugnį, ką paskui sektų taikos de
rybos.

Senatorius Kennedy su savo Portlando kalba jau 
laimėjo kai kuriuos senus “draugus.” Štai reakcinis 
“The New York Daily News” džiaugiasi, kad jis, Ken- 
nedis, pagaliau praėjėjęs pamatyti šviesą.

Jeigu Kennedis nesugrįš į kelią, Amerikos žmonės 
paliks jį toli užpakalyje savo pastangose laimėti taiką.”

Gerai būtų, kad senatorius Kennedy šį labai išmin
tingą įr nuoširdų “The Worker patarįmą priliptų. Jis 
tik save ąpgaudinėja, manydamas, kad tokiomis savo 
kąlfręmis apie “atsakomybę ir pasį^ą,dėjimą” Pietų Viet- 
namo m ii i ta fine i klikai su Th ieu ir Ky priešakyje jis 
laimės po savo rinkimine vėliava prezidento Johnsono 
politikos ąk)ųs pasekėjus. Jp visas dėmesys turėtų būti 
nukreiptas į laimėjimą Amerikos žmonių plačiųjų ma
sių pasitikėjimo ir prįtąrįjno. <

Iki šiol, atrodo, senatorius MeGarthy daug protin- 
gįąu ir aiškiau pąsisako prieš yįętnaiūo' karą ir prezi
dento vyriausybės užsieninę politiką.

GRAŽI MORALINĖ 
PARAMA

Mūsų skaitytojams jau ži
noma, kad su gegužės pra
džia žada pasirodyti nau
jas pažangus anglų kal
ba dienraštis “The Daily 
World”. Naujo dienraščio 
leidimo sumanymas susilau
kė labai gražios moralinės 
paramos iš pažangiųjų sve- 
turgimių amerikiečių spau
dos.

Vėliausiame savo susirin
kime tos spaudos redakto
rių klubas “Minor Press” 
priėmė rezoliuciją, kurioje 
ne tik užgiriamas naujo 
dienraščio leidimas, bet pa
žadama jam ir visokeriopa 
parama. Rezoliucijoje ragi
nami sveturgimių spaudos 
skaitytojai ir rėmėjai padė
ti naujam dienraščiui pa
siekti plačiausias Amerikos 
žmonių mases.

Juk sveturgimiai ameri
kiečiai turi užauginę šei
mas, sūnus ir dukteris, ir 
jau jų vaikus. Tėvu pareiga 
tiems jauniems žmonėms 
padėti naują dienraštį įsi
gyti ir skaityti.

Mes raginame ir “Lais
vės” skaitytojus garbingai 
atlikti savo pareigą. Kai 
naujasis dienraštis pasiro
dys, visi raginami surasti 
būdus jį tuoj paskleisti tarp 
jaunų žmonių — tarp sūnų, 
dukterų ir anūkų.

Pažangus anglų kal
ba dienraštis “The Daily 
yVorld” padės mūsų arti- 
mįęsięms geriau ir sveikiau 
nuprasti ne tik šios šalies, 
bet ir viso pasaulio reika
lus.

Gerbiamajam “Laisvės” 
Redaktoriui

Jūsų redaguojamo laik
raščio “Laisvės” 1968 III 19 
d. Nr. 21 yra išspausdntas 
drg. J. Gasiūno straipsnelis 
“Pasikalbėjimas su kaunie 
čiu.”

Kadangi šis pasikalbėji
mas įvyko p r i p u o lamai, 
greitomis ir nebuvo galimu
mo duoti man patikrinti 
siunčiamo spaudai pasikal
bėjimo turinio,, tai atpasa
kojime įvyko netikslumų ir 
todėl tai atitaisytina: nesu 
nei docentas, nei mokslinin
kas (“Naujienos” net pro
fesoriumi pavadino), o tik 
Lietuvos Veterinarijos aka
demijos mokslo dalies.atsa
kingas < arbuotojas.

Po 1927 m. Tauragės su
kilimo smetoniniai valdinin
kai sudarė Raseinių mieste 
politinę bylą, kalti n d a m i 
mane ir kitus 15 asmenų 
dėl ruošto sukilimo nuvers
ti smetoninę dikta t o r i n ę 
valdžią. Visi buvome įka
linti ir byla perduota 8-ojo 
pėstininkų pulko karo lau
ko teismui spręsti. Iš anks
to jau buvo numatyta ir 
Raseinių politinėje byloje 3 
asmenis teroro tikslu su
šaudyti: mane, agronomą 
A. Žukauską ir Novogrods- 
kį (ne Vodopadeskį). Tik 
dėka mano žmonos mokyto
jos (ne gydytojos) Elenos 
Grigiškienės pastangoms už 
40 minučių prieš karę lau
ko teismo išvykimą iš Šiau
lių į Raseinius, karo lauko 
teismas buvo sustabdytas ir 
byla perduota kariuomenės 
teismui spręsti, kuris netu
rėjo teisės mirtimi' bausti.

1928 metų' gegužės mėn. 
9 dieną kariuomenės tėis- 
mūs išvūžiuojgmoje sesi
joje Raseinių mieste visus 
patrauktus atsa k o m y b ė n 
nubaudė švelnesnėmis bau
domis, negu tai būtų pada
ręs karo lauko teismas, ku
ris Tauragėje ir Suvalkijos 

i ūkininkų byloje nuteisė visą 
eilę žmonių sušaudyti ir A. 
Smetona jų nepasigailėjo— 
jie buvo sušaudyti, likusie
ji ilgus metus varginami 
sunkiųjų darbų kalėjime.

Raseinių politinėje byloje 
kariuomenės teismas Ą. Žu
kauską nubaudė 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
mane, Šiaudytį ir Novo- 
grudskį po 8 metus, konfis
kuojant visą turtą ir ati
mant visas pilietines tei
ses, o kitus mažesnėmis 
baudomis.

1928 metų rugsėjo mėne
sį Vyriausias Tribunolas 
Kaune dėl stokos įrodymo 
mane, A. Žukauską ir kitus 
išteisino, o tik 3 draugus 
nubaudė švelnesne bauda. 
Tačiau vėliau buvo įrodyta, 
kad tie 3 nuteistieji prisi
pažino kaltais tik todėl, kad 
žvalgybos agehtę Golotynę- 
co buvo žiauriai kankinamį.

Kadangi apie Raseinių po
litinę bylą nebuvo rašyta 
spaudoje, tai pasistengsiu 
tai atlikti ir apibūdinti, ko
kių žiaurių ir suktų priemo
nių grėbdavosi smetoninis 
režimas, kad išsilaikyti 
prieš absoliutės daugumos1 
Lietuvos gyventojų dalies 
valią, smurtu užgro b t o j e 
Saldžioje.

A. Grig išleis

Šiuo metu Lietuvoje vyk
sta Rusijos Federacijos kul
tūros dienos. Į Lietuvą at- 
vąžįavo daug įžymių Dieno 
meistrų iš Maskvos, Lenin
grado ir kitų Rusijos mies
tų. Jų tarpe yrą daug ąr-

tistų, kurių meistriškumas 
plačiai žinomas visame pa^ 
šaulyje.
’ Todėl nenuostabu, kadjaii' 
prieš savaitę ir net anks
čiau į visus koncertus visi 
bilietai buvo parduoti. Ma
lonu pažymėt, kad iš Tary
bų Rusijos atvyko nemaža 
kolektyvų, atliekančių kla
sikinius kūrinius, taip va
dinamąją, “rimtąją” muzi
ką. Toks kolektyvų parin
kimo principas rodo, kaip 
aukštai vertinama mūsų 
žmonių muzikinė kultūra 
bei muzikinis išprusimas. Ir 
iš tiesų šių kolektyvų pasi
rodymai labai papuliarūs, 
koncertuose daug jaunimo.

Be abejo, žavi ir kiti žan
rai — nuoširdi ir lyriška 
rusų liaudies daina, tempe
ramentingas šokis, nuotai
kingi estrados atlikėjai. > 
Džiugu buvo girdėti daug' 
gerų atsiliepimų apie mūsiį 
menininkus. Ir kai šituos 
atsiliepimus duoda įžymūs 
tarptautinio masto meno 
meistrai, jų vertė dar dau
giau išauga.

Šiuo metu jau mes atsi
sveikiname su žiema. Nors, 
šaltis dar atkakliai mėgina 
išlaikyti savo pozicijas, bet 
pavasariška saulė jau ver
čia niekais jo pastangas.

Kadangi prieš 50 metų 
Vilniuje pirmą kartą buvo 
paskelbta Tarybų valdžia, 
daug, dėmesio skiriamę tai 1 
problematikai nagrinėti. 
Be' to, tikimės, kad šiais 
metais nemažiau negu ank
sčiau turėsime svečių iš už
sienio.

Kiek yra žinoma, šiais 
metais draugijos Urugvaju
je, Indijoje, Mongolijoje ža
da plačiai supažindinti t'4 
šalių gyventojus su Tarybų 
Lietuvos ■ kultūros -laimėję 
mais. Girdėjome balsus, ' 
kad tokius renginius atei
tyje nori organizuoti pran
cūzai, suomiai ir kai kurios 
kitos šalys.

Aš jau nekalbu apie so
cialistines šalis, kurios pa
stoviai informuoja savo gy
ventojus apie mus. Taigi, 
susidomėjimas Tarybų Lie
tuva užsienyje yra pakan
kamai didelis.

Ryšium su tuo mane visa
da užplūsta nemalonios 
mintys dėl to, kad saujelė 
reakcingų lietuvių emigran
tų, siekdama patenkinti 
smulkius egoistiškus, savo 
interesus, stengiasi trukdy
ki mums skleisti tiesą, apie 
Tarybų Lietuvą. Užsienio 
šalių vietiniai gyventoja^ 
pasiruošę mielai bendrauti, 
o tokie “patriotai” stengiasi 
sulaikyti šį natūralų proc(Fz 
są.

Neseniai mūsų sportinin
kai grįžę iš vienos Skandi
navijos šalies štai ką pasa
kojo: “Viename susitikime 
|<okiu tai būdu išsigudri- 
no dalyvauti lietuvis “va
duotojų” pakraipos emi
grantas, kuris mėgino “at
vesti į protą” mūsų sporti
ninkus bei priešiškai nu
teikti ten susirinkusią vi
suomenę. Tai pastebėję vie
tiniai sporto vadovai, nau
dodami grynai sportiškus 
metodus, išmetė už kalnie- 
riaus šį “veikėją“, iš salės ir 
pareiškė mūsų sportinin
kams, kad tokių “veikėjų” 
jie ir ateityje netoleruos, 
nes tai trukdo vystyti nor
malų b e n d ra darbiavimą.” 
Tai tiek iš “politikos.”

Jūsų—Ramojus 
Vilnius, 1968.III.15 t

Remdami ‘‘Laisvę” pą- 
remsite judėjimą už taiksį

i
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Akademikas d-ras 
V tas Korsakas rašo: 

žosios lietuviškosios 
klopedijos” II tomas 
baigiamas galutinai
guoti ir laužyti. Turėti 
eiti šių metų gale, 
apie 30 lankų (lankas 
pusi, storesnis, negu I 
mas.

Šiomis dienomis galutinai 
baigiau tvarkyti ir “Li 
vių litera t ū r o s istori 
paskutinįjį tomą (V-ją kny
gą), kuri taip pat tu 
pasirodyti šiemet, 
rastis išaugo net iki 1 
pusk Tai bus didžiausias 
šio leidinio tomas, skirtas 
1940-1967 m. literatūrai. Jį 
išleidus, bus galima kieą at- 
sikėvepti ir imtis ate 
speciališkesnių lietuvių 
ratūros tyrinėjimo dai

etu- 
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’etų
Rąnk-

,300

tyje 
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bu.” t

) Rašytoja Halina Nas 
* kaitė - Korsakienė r u o

naujų novelių tomą. L 
gos mylėtojams ji paž 
ma dar iš prieškarinių 
kų savo gražiais vertimais 
iš lenkų ir kitų kalbų. Po
kario metais išėjo jos 
originalūs romanai: “Gim
tajame mieste” 19 5 9 
“Dovana” 1950 m., “K1 
garbė” 1952 m., “Gyi 
man išėjus” 1955 m. ir '

Lauksime gerb. autorės 
naujo kūrinio!
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m., 
asės 
eni-

Rašytojas V. Ven c 1 o v a 
“Dabar nauju 

ava- 
idai 
m, 

Jaunystės 
bus

rašo, kad
leidimu išeina mano “P 
sario upė.” Rengiu spa 
naują memuarinę_ kn 
kuri sudarys “ 
atradimo” tęsinį ir 
maždaug tokio pat dydžio, 

^kaip ir toji.”
Savo’ tėveliu neužsilei- 

^džia ir A. Venclovos sūnus 
Tomas, inžinierius - techni- 

Jis jau išleido antrą 
Pas- 
žan- 
Ma-

kas.
ar trečią savo knygą, 
kutinis leidinys, tai pa 
gaus italų rašytojo K. 
lapartės knyga “Kaput” — 
apie praeitąjį karą ir 1 
rininkųf žiaurumus.. L; 
įdomi knyga, versta iš 
lų kalbos.

Sėkmės jaunam rašyto
jui !

litle- 
abai 
ita-

Neseniai mirusio rašyto- 
jo-poeto V. Mykolaičio-Pu
tino atminimui pag 
siūloma net keli būda: 
vardu pavadinti moky 
miestų gatves, muziejus ir 
kt. Ruošiama nauji jo 
tų leidimai, 
nies istorinio romano

^kilėliai” du tomai Vienoje 
knygoje, kuri jau pasiekė ir 

Tnūsų šalį. Jo atminimą 
būtinai reikia įamžinti.

jrbti 
: jo 
klas,

ras-
Išleista \įelio-

“Su-

me-Populiaraus mokslo, 
no, literatūros ir visu|ome- 
nės žurnalo “Mokslas i 
venimas” redakcijoje į|vyko 
kai kurių permainų 
dakcijos atsakingasis 
retorius J. Tomau, 
neperseniai tris mėn 
viešėjo Amerikoje, pa 
tas Vilniaus uųivers 
Bibliotekos direktoriumi, o 

„atsakingojo redaktoriais J. 
Karoso pavaduotojas, K. Si- 
deravičius, išeina į pensiją. 
Tačiau ne manė m a, 
žurnalo vedime ar tu 
je įvyktų kokių perm 
Žurnalas mėgiamas ir pas 
mus.

gy-

: re- 
sek- 

kuris 
ešius 
skir- 
itęto

ka d 
riny- 
ainų.

Vilniaus leidykla “V 
ruošiasi išleisti pirmą; 

^fcną velionies rašytojo 
Šimkaus raštų. Tai 
kintinas pasimojimas! 
Biu leidiniu pasidžiaų

aga”
i to-
Jono
svei-
To-

ir

amerikiečiai, nes velionis bu
vo žinomas ir šioje Atlanto 
pusėje.

Šiuo darbu rūpinasi spe
cialus Komitetas, kuris ren
ka J. Šimkaus raštus, laiš
kus, fotografijas ir kitokią 
biografinės vertės turinčią 
medžiagą. Amerikiečiai, ku
rie tokios medžiagos turi, 
prašomi ją išsiųsti “Vagos” 
leidyklai: Lenino pr. 50, 
Vilnius.

gimimo mėtinėms
domiausių1 Viena pačių 

asmenybių Rytų Prūsijos 
lietuvių visuomehi n i a m e - 
kultūriniame gy\ 
vo Vilius Storas 
žinomas Vydūno 
džiu. Daugelį savo gyveni
mo metų jis pašv 
prieš lietuvių germanizavi
mą, energingai 
vagą po vagos 
lietuviškos kultu
.se. Vydūnas būrė chorus 
ir jiems vadovavo, dalyvavo 
teatro mėgėjų veikloje, lei
do periodinius 1
“Šaltinį (1905-1907), “Jau
nimą” (1911-1914), “Nau
jovę” (1915).

Vydūnas rašė filosofijos 
veikalus, straipsnius iš filo
logijos. Rašė grąžinės lite
ratūros kūrinius, dramas, 
komedijas, tragedijas, mis
terijas. Ir visa tai ryškiai 
paženklinta savitu, “vydū
nišku” braižu, ir visa tai 
stebina nepaprastu šio žmo
gaus darbštumu, kūrybin
gumu ir gilumu.

Vydūno kilme
Gimė Vydūnas 1868 m. 

kovo 22 dieną Klaipėdos 
krašte, Jonaičių miestelyje 
(dab. Šilutės rajone), pasto
riaus šeimoje. Pirmąsias 
žinias gavęs iš tėvo, vėliau 
studijavo svetimas kalbas, 
filosofiją bei literatūrą 
įvairiuose Vokietijos uni
versitetuose.

Nuo 1888 m. Vy d ū n a s 
mokytojavo Kintuose, o nuo 
1892 m. iki 1912 m.—Til
žėje, kur nugyveno didelę 
savo amžiaus dalį. Mirė 
1953 m. Vakarų Vokietijo
je, nublokštas tenai antro
jo pasaulinio karo audros, 

ti ir dirbti bendrai litera- iki paskutinio atodūsio ne- 
tūrinį darbą.

A. Petriką

Į Vilnių grįžo tris mė
nesius Amerikoje išgyve
nęs dramaturgas ir auksa
burnis kalbėtojas — Kazys 
Saja. Rašytojų^ ir kitų in
telektualų susirinkime K. 
Saja raportavo apie Ame
rikos gyvenimo sąlygas ir 
pasidalijo įgytais įspū
džiais. Jam patiko mūsų ša
lies aukštai iškilusi pramo
nė bei jos produktyvumas, 
prekybinė sistema, jos di
džiosios krautuvės — “su
permarketai” —, valgyklos, 
telefonų tinklas, keliai, ko
munikacija ir šiaip praban
ginė Amerikos gyvenimo 
dalis. Tačiau jam nepatiko 
menki daugeliu atžvilgių 
kultūrinio gyvenimo aspek
tai, didmi esčių laužynai, 
kuriuose gyvena varguome
nė, ypatingai negrai, bytni
kai, hipiai, rasinė diskrimi
nacija, teatrai, holyvudiški 
kino gaminiai ir visuotinis 
dolerio kultas. Jis sakė, jog 
niekad nesutiktų J. A. Vals
tijose gyventi.

Lietuviai “dipukai” kal
binę jį pasilikti, siūlę Ame
rikos “rojų.” Sakė: “Pas 
mus plaudamas lėkštes už
dirbsi daugiau, negu Lietu
voje rašydamas.” Bet jis 
grįžo j Tėvynę pjeses rašy-

Kolizanas
Sukurtas naujas antibio

tikas, kuris veikia tiktai 
žarn o s e besidauginančius 
dizenterijos sukėlėjus. Skir
tingai nuo kitų efektyvių 
antibiotikų, pavyzdžiui,, te
traciklino, kuris užmuša vi
sas žarnose gyvenančias ba
kterijas. naujasis Indianos 
universiteto mokslininko dr. 
Šelomo Leono atrastasis an
tibiotikas “Kolizanas” vei
kia tiktai žarnų amebų ap
valkalėlį.. Amebos žūva per 
kelias sekundes. Be to, “Ko
lizanas” yra atsparus žarnų 
fermentų ir kitokių medžia
gų griaunamajam povei
kiui, kuris paprastai kitus 
antibiotikus bematant pa
verčia nebeaktyviais. Ka
dangi “Kolizanas” nepap- 
restai atsparus šiems veik
sniams, jo terapinė dozė 
labai nedidelė.

enime bu
tą, plačiai 

slapyvar-

entė kovai

varydamas 
tenykštės 

ros baruo-

eidinius —

išsižadėjęs jaunystės idea
lų, neatsisakęs savo susi
kurtosios savotiškos filoso
finės sistemos. Sistemos, 
susidariusios neabejotiname 
panteizmo, okultizmo, spi
ritualizmo teorijų poveiky
je ir savaip nuslopinusios 
visa io grožinę kūrybą.

Folosofiniai Vydūno vei
kalai “Visatos sąranga,” 
“Slaptinga žmogaus didy
bė.” “Mirtis ir kas toliaus,” 
“Likimo kilmė.” “Tautos 
gyvata” ir kiti labai aki
vaizdžiai susišaukia su jo 
dramos kūriniais.

Vydūno dramos
Literatūrinę veikla Vydū

nas pradėjo apie 1898 me
tus. tačiau snaudoie ėmė 
plačiau reikštis tik nuo 
1907 metų. Ir iki pirmojo 
pasaulinio karo suspėjo iš
leisti keliolika įvairaus dy
džio ir žanro dramos veika-

Bene svarbiausias iš to 
laiko — trijų daliu drama 
“Probočių šešėliai,”' išleista

.... f

ELIZABETH, N.J.
Mirė ~ j

1 Clara Stasiidis
Kovo 16,1968

Reiškiame gilią užuojautą sūnui Jonui, 
Stephanie Cumisky ir Clara Uarick, n 

žentams, giminėms ir pažįstamu

M. Kazlauskienė Ig. A. Bed
B. Makutėnienė K. Paciūnas
W. M. Žukai C. Anushki
L. A. .Slančauskas Anna Jamis
K. Augulis Mildred Stf
D. B. Martin A. Skairus
V. Paulauskas •< B. Shimkie
P. L. Vaichonis Stanley L.
L. Novak S. Paulson
A. T. Makatėnas A. Zilevige
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1908 m. Tai veikalas, kuria
me autorius stengėsi sim
boliniais vaizdais sintetiš
kai atkurti lietuvių tautos 
istoriją. V. Mykolaitis-Pu
tinas studijoje “Vydūno 
dramaturgija” pateikė pa
vyzdį, kaip gal? būti aiš
kinamos atskiros “Probočių 
šešėlių” dalys:

I. Tragedijoje “Vėtra” 
individas pameta tautą ir, 
tik mirtim išpirkęs savo 
kaltę, vėl su ja susijungia.

H. Dramoje “Ne sau žmo
nės” netekęs tautinės sąmo
nės individas, netenka nė 
žmogiškų teisių — jis tam
pa kitų, vergu. Sušvitu
si sąmonė padaro' jį .sau— 
žmogum, ir jis nusikratė 
savo skriaudėjų.

III. Misterijoje “šventa 
ugnis” mistiškas ilgesio 
jausmas stumia individą 
ieškoti tėvynės sielos. Bet 
kelias i tautą tiktai per sa
vo pačio sielą. Skausmu ap
valęs savo sielą, jis pabun
da savo tautai, o kartu ir 
visai žmonijai.”

Be abstrakčios simbolikos, 
atskleidžiančios idealis t i n į 
Vvdūno požiūrį j tautos gy
venimą, “Pobočių šešėliuo
se” sukurta ir konkretesnių 
tikrovės vaizdų, veikėju su 
ryšk e s n i a i s, realistiškes- 
niais bruožais, ir tai šiam 
veikalui suteikia pažintinės 
vertės.

Svaresni šiuo atžvilgiu 
trumpesnieji Vydūno kūri
niai (kom e d i j o s bei dra
mos) “Numanė,” “Vyrai,” 
“Kur protas?,” “Birųtinin- 
kai,” “Jonuks mergų bijąs,” 
“Tėviškė,” “Pasveikinimas” 
ir kiti, parašyti Rytų, Prū
sijos lietuvių scenos mėgėjų 
vaidinimams, vaizduojantys 
to meto ’ gyvehima.

Keletą pjesių Vydūnas yra 
parašęs lietuvių liaudies pa
sakų siužetais. Ir čia visų 
pirma jam rūpėjo ne pasa
kos koloritas, stilius, o tai, 
kiek ji gali išreikšti vieną 
ar kitą autoriaus filosofinę 
idėją. Vydūnas ir pats tai 
yra pabrėžęs vienoje “Liki
mo bangų” pjesės pastaboj: 
“Man pasakos visuomet 
vaizduoja tai sielos, tai tė
vynės, tai ir kitus svarbius 
dar gvvvbės gyvenimo da
lykus.” Be jau minėtos “Li
kimo bangų’ pjesės, pana
šiu būdu parašytos drami
nės pasakos “Lietuvos pa
sakėlė” (1913), “Ragana” 
(1913), “Sigutė” (1914), 
“Vargšas ir Besotis” (1914) 
ir kt.

Savitas reiškinys
Vienas pačių reikšmin

giausiu Vydūno kūrinių — 
tragedija “Pasaulio gais
ras” (1928), kur vaizduo
jamas pirmasis pasaulinis 
karas bei vokiečių okupaci
ja Lietuvoje ir kur bene la
biausiai priartėja prie kon
krečios tikrovės, gausiau 
pateikta gyvenimiškos me
džiagos.

“Vydūno kūryba — itin 
savitas lietuvių literatūros 
,reiškinys. — anibūdin a m a 
akademinėje “Lietuvių lite
ratūros istorijoje.” — Savo 
idėjomis ir meninės išraiš
kos savybėmis būdama sve
tima platesnėms liaudies 
masėms, Vydūno kūryba vis 
dėlto praturtino lietuvių li
teratūrą nauiu gyvenimo 
sričių atskleidimu, ” naujų 
žanru bei stilistinių priemo
nių kultivavimu.”

Pati gi Vydūno asmeny
bė—savitas, išraiškingas ir 
turtingas puslapis mūsų 
kultūros istorijoje.

Vytautas Balčius

V. BOVINAS

Kovo 8-ta 1968 metais ir mūsų lietuvės 
moterys Amerikoje ir Lietuvoje

Nors tarptautinė moters diena * Mes matėme moteris Kubos revoliuci
jai! senokai praėjo, bet mums atrodo, į jos kovoje, matome jas ir dabartiniame 
kad žemiau teinančioji drg. V. Bovino^kare, kovojančias partizanų eilėse už 
paskaita Miamio Lietuvių Literatūros & savo šalies laisvę ir nepriklausomybę. 
Draugijos kuopos parengime tebėra a Moterys neatsilieka ir mūsų šalyje, 
nenustojanti savo vertės.—“L” Redak- j 
cija |

KOVO 8-TA 1968 METAIS
Kovo 8-ta yra Tarptautinė Moters 

Diena. Ji .gimė kovoje už pilietines, so
cialines ir ekonomines moters teises. 
Amerikoje moteris, norš istorijoje kovo
jus už savo šalies nepriklausomybę, už 
vergijos pašalinimą, bet pati sau balsa
vimo ir kitas teises gavo tik 1920 metais. 
Gi atsilikusioje Rusijoje 1917 metų Spa
lio Socialistinė Revoliucija pilnutinai iš
laisvino moterį, žinoma, ir šiandien pa
saulyje yra civilizuotų šalių, kuriose mo
teris dar neturi pilnų socialinių ir pilie
tinių teisių.

Šių metų Kovo 8-ta įvyksta žmogžu
diško Vietnamo karo laiku, todėl tenka 
daugiau kalbėti apie moteris karo ir 
taikos kovose. Už taiką, prieš Vietna
mo karą plačiai veikia mūsų šalyje tarp
tautinė moterų organizacija, vadinama 
Moterų Tarptautinė Sąjunga už taiką ir 
laisvę. Tarptautinė moterų sąjunga 
įkurta 1915 metais, pirmojo pasaulinio 
karo metu. Ir mūsų mieste, Miamyje, 
šios organizacijos skyrius yra veiklus. 
Moterys platina prieškarinę literatūrą 
ir gatvėmis demonstruoja už taiką Viet
name. A

Lietuvių tautos pąžangietės
Šią kovo 8-tą LLD kuopa skyrė kalbėti 

ne apie jos istoriją, bet apie lietuvių 
tautos pažangias, kovotojas moteris. 
Mes turime šimtus ir tūkstančius mote
rų pažangiame judėjime. Deja, mote
rys, dirbančios lokalinių organizacijų 
kasdienį darbą ruošia parengimus, o tik 
retkarčiais jų vardai patenka į spaudą. 
Taip jau yra. Mes turime moterų vi- 
suomenininkių, kalbėtojų, žurnalisčių, 
kaip Katrina Petrikienė; Ksavera Karo- 
sienė, Alisė Jonikienė, Helena Jeskevi- 
čiūtė, Ieva Mizarienė, Margareta ir Li
lija Kavaliauskaitės ir kitos.

Kultūrinėje, meninėje veikloje, ypač 
dabar, kai išeivijos eilės retėja, taip ne
pavaduojamai veikia chorvedė Mildred 
Stenslerienė, Adelė Pakalniškienė, o kiek 
pirmiau — Daratėlė Yuden ir kitos cho
rų vadovės. Vokalinio meno srityje yra 
dar keletas solisčių, kurios dainuoja mū
sų koncertuose. O tai džiugu minėti, kad 
šios moterys, tik su maža išimtimi, yra 
lietuvių emigrantų dukros, šioje šalyje 
gimusios ir augusios. Tai irgi vaisius 
mūsų pažangios kultūrinės veiklos. 
Prieš kiek metų veikusios mūsų judėji
me “Ateities žiedo” ir kitais vardais va
dinamos jaunamečių mokyklėlės irgi pa
liko inašą lietuvybės išlaikymui ir pa
žangiam judėjimui.

Lietuvos rašytojos
Nežinau, ar yra kita maža tauta, kuri 

būtų išauklėjusi tiek visuomeniškai įžy
mių moterų. Pabaigoje 19-to ir pradžio
je 20-to amžiaus Lietuvoje jau buvb 
moterys rašytojos, poetės. Žemaitė tapo 
grožinės literatūros klasikė. Niekas iš 
vyrų tuo metu taip gyvenimiškai ne
piešė kaimo gyvenimo, kaip Žemaitė. 
Tuo metu Lietuvoje, buvo uždrausta 
spausdinti laikraščius ir knygas, tad ke
lias į literatūrą buvo sunkus. Mokyklose 
lietuvių kalbos nemokė. O Lietuvoje, be 
Žemaitės, išaugo moterys rašytojos, kaip 
Gabrielė Petkevičiūtė-Bitė, Ona Pleiry- 
įė-Vaidilutė, Marija Lastauskienė - Laz
dynų Pelėda, Liudvika Didžiulienė-žmo- 
na, M. Pečkauskaitė - Šatrijos Ragana 
ir kitos.

Kiek vėliau, kuriant tarybinę santvar
ką, moterys didvyriškai veikė revoliu
cijos kovose. Didžiojo Tėvynės karo 
metu, už Lietuvos apvalymą nuo 
hitlerinių fašistų okupacijos, moterys 
kovojo karo frontuose ir partizanų ei
lėse. Per šimtmečius Lietuvoje bus mi
nimas Marytės Melnikaitės vardas, kuri 
karžygiškai krito kovoje prieš vokiškus 
okupantus. Tai ne viena Melnikaitė— 
jų yra tūkstančiai, kurios kovoja už 
taiką ir gražesnę žmonijos ateitį.

Moterys poetes Lietuvoje
Mes, lietuviai, galime didžiuotis mo

terimis poetėmis. Anglai turi poetus— 
Šelį, Baironą, vokiečiai—Gėtę, Šilerį, ru
sų tauta—Puškiną, Lermontovą. Gi lie
tuvių tauta turime pasaulinio garso mo
terį — Salomėją Nėris ir kitas. Salo
mėjos Nėries, Valsiūnienės ir kitų mo
terų poezija susijusi su socialistine re
voliucija, taika ir kovo 8-tos kova. Tai 
poezija, kuri vaizduoja ir šio momento 
tikrovę. Jei dabar ne Lietuvoj, tai Viet
name. Poetė rašo:

Sukruvinta ir apiplėšta į
Ji stovi man akyse.
Šimtus aš mylių eisiu pėsčia, 
Kol gyvą pamatysiu.
žydės ten sodai, svyruos vaisiai, 
Ar lapai kris pageltę,— 
Aš keliais į tave pareisiu 
Per lietų, gruodą, šaltį.
Šiandieną dangsto karo dūmai 
Man tavo veidą šviesų...
O tavo miestai, dailūs rūmai?— 
Pilki, šalti griuvėsiai.

Nemirtingas bus Salomėjos Nėries 
eilėraštis, rašytas žuvusiai partizanei 
Marytei Melnikaitei. Cituojame keletą 
posmų:

Tau dainuoju, o sakale broli, 
Kurs nakties nebylios vidury, 
Nuo draugų partizanų nutolęs, 
Žygį didelį vykdyt turi.
Žygis didelis. Karžygis mažas.
Tavo tvirta valia aš tikiu, 
Kada veidu mirtin atsigręžęs, 
Nenuleidi į žemę akių.

O kas buvo tas “skalas brolis,” poetė 
išryškina:

Bet mačiau aš tave ir kitokį... 
Ne!—Mergaitė tai buvo tikra.
O sustokite, amžiai, sustokit— 
Pasidžiaugt mūsų žemės dukra!

Ir kankinama ji nevaitojo, 
Lig mirties liko jiems nebylė. 
Pasakyt gali žemė gimtoji, 
Kaip Marytę ji mokė tylėt.

Taikos ir kovo 8-tos reikalą vaizdin
gai išreiškia kita Lietuvos poetė Ma- 
saitienė. Eilėraštyje “Aš moteris” po
etė rašo:
Aš—moteris. Ir trokšta mano rankos 
Sūpuoti kūdiki ramiai,
Auginant kviečius ir gėles.
Aš noriu, kad žiedais siūbuotų lankos, 
Kad saulėn stiebtųsi namai,— 
Juk aš—dalis epochos didelės.

Aš—moteris. Ir noriu dirbt, mylėti, 
Gyvybę naują žemei duoti,— 
Aš nežinau, kas būtų dar gražiau. 
Tik kad griuvėsiai rūstūs nedūluotų... 
Te dirvos klesti vasarom našiai.

Aš—moteris. Ir saulę aš nešu;
Skiriu žmonijai širdį ir rankas,- 
Ir aš visiems sakau drąsiu balsu: 
Šalin ginklus, kurie mirtį sėja,— 
Reikalingiausia mums—taika!

Poetė teisia didžią kapitalizmo epo
chą. kuri tikrai pilna sukrėtimų ir eks
plozijų, atominio karo pavojų.. Džiu
gu, kad socialistinėje Lietuvoje ir Tary
bų Sąjungoje moterys ir vyrai “sėja” 
taiką, o ne mirtį. Lietuvos moterims 
jau nereikia kovoti už lygias pilietines 
ir socialines teises. Šiandieną Lietuvos 
moteris stovi lygiose pozicijose su vyru.

Kurie turime progą paskaityti Lietu
vos žurnalus, kaip “Pergalė,” “Mokslas 
ir gyvenimas,” “Kultūros barai,” “Tary
binė moteris” ir kitus, pastebime šim
tus jaunų moterų, pokario laikotarpiu 
iškilusių literatūroje, poezijoje, muziko
je, kritikoje, moksle ir prie valstybės 
vairo. Tai didingi moters laimėjimai so
cialistinėje santvarkoje. O ir socialistinė 
santvarka rado pradžią kovo aštuntose, 
gegužės pirmose ir kitose darbo žmonių 
manifestacijose.
1968 II
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K. DOMAŠEVIČIUS, docentas

Lietuvos valstybingumo
klausimu

čia spausdinamas docen
to K. Domaševičiaus 
straipsnis mums Amerikos 
lietuviams turi ypatingos 
reikšmės. Jame randame 
aiškų atsakymą į visok 
lietuviškų reakcini nkų 
“vaduotojų” ir “veiksnių” 
sapaliojimus apie “Liet 
vos išvadavimą,” apie “Lie 
tuvos nepriklausomybės 
steigimą,” apie jai “vals 
bingumo sugrąžinimą” ii t. 
t. Domaševičius tvirčiau
siais argumentais įrodo, ko 
tėra jų tie plepalai veyti. 
Jis parodo kaip ir kas 
tikrųjų rūpinosi ir rūpina
si Lietuvos nepriklausomy
be ir valstybingumu. Ra 
name straipsnį atidžiaus 
skaityti. •— Redakcija
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Revoliucijos poveikis
Lietuvių tauta tik DidžĮio- 

sios Spalio socialistinės 
voliucijos dėka iškovojo tĮei- 
sę į savo nepriklaųsomy 
savo valstybingumą. K 
stipresnės buvo Rusijos b 

j ševikų pozicijos, tuo arčiau 
buvo perspektyva Lietuvai 
atgauti savarank i š k u m 
Tiktai RSDDP iš Rusi 
politinių partijų turėjo p 
gramą nacionaliniu klai 
mu. RSDDP programa, pa
tvirtinta antrajame par 
jos suvažiavime (1903 n 
paskelbė kiekvienos naci, 
apsisprendimo teisę. V. Le
ninas šiuo *klausimu rašė: 
“Kaip demokratai, mes esa
me besąlygiškai priešiški 
bet kokiam, kad ir mažinu
siam, kurios nors tauty 
engimui, bet kokiai vierios 
arba kitos tautybės privile
gijai. Mes reikalaujame, 
kaip demokratai, nacijų Ap
sisprendimo laisvės polit' 
;io žodžio reikšme, t. y. kt- 
siskyrimo laisvės... ”

Rusijos Darbininkų ir ka
reivių tarybų valdžia, o ne 
Rusijos bei Vokietijos bur
žuazija, iškėlė, vadovau 
masi leninine nacionaline 
politika, tautų apsisprendimo 
teisę. Lietuvos liaudis šia 
teise pasinaudojo 1918 metų 
pabaigoje, kai 1918 m. gruo
džio — 1919 m. sausio mėn. 
miestuose ir kaimuose dar
bo žmonės, laužydami oi 
pantų režimą, rinko Dar 
ninku ir valstiečių atsto 
tarybas, o šios paimdalvo 
valdžią į savo rankas. Dar; 
bininkų ir valstiečių atsi; 
vų tarybos Lietuvoje 1 
vo organizuojamos žym 
anksčiau, negu į tas vietas 
įžengė Raudonosios Armi
jos daliniai, ateidami Lietu
vos darbo žmonėms į pagal
bą. Tai buvo lietuvių tau
tos laisvas apsisprendimą

Visa valdžia taryboms
1918 m. gruodžio 16 

paskelbtasis Laikinosios re 
voliucfoės Lietuvos darbi 
ninku ir vargingųjų va 
tiečių valdžios Manifestos 
apie visos valdžios perėji
mą į Lietuvos Darbininh 
bežemių ir mažažemių va 
tiečių atstovų tarybų ra 
kas visiškai atitiko dar 
žmonių lūkesčius, 
festas padėjo teisinius f 
grindus lietuvių tautos r 
cionaliniam valstybingum

Rusijos TFSR Liaud: 
Komisarų Taryba 1918 
gruodžio 22 d. dekretu p 
pažino Lietuvos Tarybų 
Respublikos nepriklauson 
bę. Šį dekretą gruodžiu
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atvirtintos

Lietuvos

teisė rei-
kad liau

UŽSTOTI SAULĖS 
NIEKS NEGALI

Jonui Šimkui
Kur tu, kur tu, IK

saulytės spindulėli,
Sušvitęs vidury žiemos?
Kas prie ugnelės 

atsisėsti mos,
Kai žemę uždengė 

tamsus šešėlis?
Užstoti saulės nieks negali! 
Aure kvapni pušies šakelė.
Garuoja dega 

nusipurčius ledą,
Pilna kaitros, pilna sakų. 
Gyvybės nemariu taku 
Pavasaris jau žemę veda. 
Pavasaris, jaunystės šventė, 
Pasaulį pašaukė gyvent*.
Ir bitės, ir žiedai 

kas metai dulkia,
Po kojomis— 

gimtoji Lietuva.
— Į naująjį gyvenimą eiva, 
Palikę kasdienybę,

irzlią, smulkią!
Užstoti saulės nieks negali, 
Ir žiemą veržiasi upelė! • ' 
šaukei ir mojai, -

eidamas per žemę,*
Alkūnes siekė 

bręstaritys rugiai.
Jaunystės ugnimi degei. 
Artėjant debesiui, 

vėlai sutemus.
Aure kvapni pušies šakelė 
Ir vėl į karštą saulę kelias.

Bridgeport, Conn.
Vidurinio mokslo mokyk

loj įvyko keistumėlis. Vieną 
rytą mokinė atėjo apsivil
kusi labai senoviška šlebe. 
Mokyklos perdėtinis, pažiū
rėjęs, sako:

—Eik namo, apsivilk ki
ta suknele, kad atrodytum 
kaip kitos merginos.

Mokinė taip ir padarė, 
už kiek laiko grįžo pasipuo
šusi madnia suknele, tokia, 
kurios galas 8 coliai aukš
čiau kelienių. Užvaizdą pa
žiūrėjo į merginą ir liepė

Iš kitos pusės, besiorga
nizuojanti nacionalist i n ė s 
buržhuazijos vyriau s y b ė, 
pasivadinusi “laikinąja vy- 
riauš 
d. ki 
Anta: 
šydą] 
okup 
vai

teisės profesorius A. Es- 
meinas yra pastebėjęs, kad 
“visokių atšauktinų įgalioji- 
mų suteikimas tam tikram 
laikui — tokia, matyt, yra 
natūrali, beveik būtinai tau
tos suvereniteto išvada; o 
kad ši paprasta, pagrindinė 
taisyklė turėtų galios-, rei
kalinga, kad funkcijų lai
kas būtų apribotas ir kiek
vienu atveju būtų trumpes
nis už funkcijos vykdytojo 
gyvenimo ilgumą.” Tad, va-( 
dinamoj i Lietuvos taryba, 
susitardama su kaizerine 
Vokietija, taip pat šiurkš
čiai sulaužė tautų apsi
sprendimo principą net bur
žuazinės valstybės teisės 
teorijos požiūriu.

Visi vadinamosios Lietu
vos tarybos susitarimai su 
kaizerine Vokietija nesutei
kė jai valstybinės valdžios 
pobūdžio. Buržuazinė tary
ba, nors ir buvo klasinė bur
žuazijos organizacija, netu
rėjo kitų^ valstybinei val
džiai būdingų bruožų — vi
suotinumo, nepriklausomy
bės, viršenybės, prievarti
nės galios. Lietuvos terito
rijoj ir toliau šeimininkavo 
okupacinė valdžia.

Darbo žmonių valia 
ir kovos

Pagrindus Lietuvos valsty
bingumui padėjo darbo žmo-) 
nės priešakyje su darbinin
kų klase, Lietuvos komunis
tų partijai vadovaujant, at
kakliai kovodami su oku
pantais ir nacionalistine bur
žuazija. Jie žymioje Lietu
vos dalyje įkūrė Tarybų 
valdžią. Prasidėjo pilietinis 
karas, revoliucinių ir kontr
revoliucinių jėgų susirėmi
mas.

Organizuodami interven
ciją prieš Tarybų Rusiją, 
angliškieji, amerikiniai ir 
prancūziškieji imperialistai 
1917 metų pabaigoje buvo 
numatę Pabaltijo šalis pa
naudoti kaip- placdarmą Ta
rybų Rusijai" užpulti, taip 
pat paversti jas savo ag- 
rariniu-žaliavos priedėliu. 
Tuo tikslu Antantės impe
rialistai, nustatydami pa
liaubų su Vokietija sąlygas, 
pareikalavo, kad okupacinė 
Vokietijos kariuomenė lai
kinai liktų Lietuvoje ir ki
tose Pabaltijo šalyse, sulai- 
sukurti vadinamąjį “sanita
rinį kordoną” prieš Tary- 
mą į Vakarus. Antantės ir 
Vokietijos imperialistų 
valstybiniai veikėjai siekė 

I bų Rusiją. ’

|ybe,” 1919 m. sausio 11 
reipėsi į Vokietijos ir 
ntės vyriausybes, pra- 
ma palikti Lietuvoje 
acinę kariuomenę ko- 
~rieš Tarybų valdžią.

tykius su kitomis 
mis nustatysiąs s 
sis seimas.

Tas aktas neturi teisinės 
galios bent toje dalyje, įkur 
skelbiama, kad 
santykiai su kito 
tybėmis būsią nustatyti vė
liau. Jei dar galima kalbėti 
apie santykių nustatymą su 
kitomis valstybėm 
Vokietija jie jau 
statyti. Galioja bčndra tai
syklė, kad veikia vėlyvesnis 
aktas, o toks buvo 
rio 16 d. išleistasis 1918 m. 
vasario 28 d. aktas, kuria
me įsakmiai para: 
tarybos vasario 16 d. nuta
rimas jokiu būdu neprieš
tarauja 1917 m. gruodžio 11 
d. nutarimui.

Kad Lietuva ne 
zerinės Vokietijos 
ta, kad jai nebuvo primes
tas nacionalistinės buržua
zijos parinktas 
vokiečių hercogas, 
tuva netapo Voki 
dėtine dalimi, nėr 
zijos nuopelnas. Didžiosios 
Spalio socialistinės revoliu
cijos poveikyje 1918 m. lap
kričio mėnesį buv 
tas nuo sosto Vokietijos 
kaizeris, panaikin 
taikos sutartis su 
ir subyrėjo visi r 
tinės buržuazijos 
mai, sudaryti su 
Vokietija.
Be jokių Lietuvos liaudies 

įgaliojimų
Buržuazinė tarvba veikė 

tik savo vardų, n< 
susi liaudies ir ne 
jos įgaliojimų spręsti busi
mosios valstybės 
klausimą, t. y. 
kokia forma Lietuvos vals
tybingumas turi 
Be to, net pagal buržuazinę 
demokratinę koncepciją 
monarchinė valdymo forma 
nesuderinama su nacionali
niu suverenumu, t. y. su re
alizuota tautos apsispren
dimo teise, nes nacionalinis 
suverenumas suponuoja ne 
tik tai, kad visos teisės pri
klauso tautai ir ikad ji per
duoda tiktai jų vykdymą, 
bet taip pat ir tai, kad visi, 
gavusieji šią teisę vykdyti, 
yra atsakingi už jos nau
dojimą.

Buržuazinės konstitucinės

valstybė- 
teigiama-

Lietuvos 
mis vals-

is, tai su 
buvo nu

po vasa-

syta, kad

buvo kai- 
aneksuo-

karalium 
kad Lie- 

etijos su- 
a buržua-

o nuvers

ta Bresto 
Vokietija 
acionalis- 
susitari- 

kaizerine

eatsiklau- 
turedama

formos 
nustatyti,

vystytis.

vai pries Tarybų valdžią. 
Pasirašydamos paliaubų są- 
lygąs, o vėliau Versalio su
tartimi Antantes valstybės 
įpareigojo Vokietiją laiki
nai'palikti savo kariuome
nę 1 Pabaltijo šalyse kovai 
pri^š Tarybų valdžią, o na
cionalinė vyriausybė įsipar
eigojo mokėti dešimčiai 
tūkstančių vokiečių karei
vių po 4 markes kiekvienam 
į dieną. Lietuvos buržua
zinės kariu o m e n ė s vado 
pranešimais, ten, kur veikia 
vokiečiai, reikalai gerai 
klostosi. Lietuvą užplūdo 
įvairios anglų, amerikiečių, 
prancūzų karinės misijos, 
iš išvedi jos atvažiavo poli- 
cijosv specialistai vietinei 
“policijai apmokyti.”

Užsienio interventų re
miamai nacionalistinei bur
žuazijai pasisekė laikinai nu
slopinti jauną, dar nesustip
rėjusi^ Tarybų valdžią Lie
tuvoje.
Rusijos Tarybų Respublika 

buvo pirmoji
Imperialistinės valstybės, 

vildamosi, kad Rusijo
je su interventų pagalba 
laimės kontrrevoliuc i n i a i 
generolai, pripažino buržu
azijos valdomą Lietuvą tik 
d e. f a c t o , t. y. pripažino, 
kad nacionalistinės buržua
zijos valdžia Lietuvoje nėra 
pakankamai pastovi. Vals
tybės pripažinimas de fac- 
tor iš esmės imant, yra lai
kino pobūdžio ir jį galima 
atšaukti. Ir tik T a r y b ų

Atrodo, mergina ir mo
kyklos gaspadorius susitai
kė, bet merginos tėvas sa
ko tuomi nepatenkintas, jis 
pareiškęs protestą.

- - o - -
LDS 5-tos apskrities me

tinė konferencija įvyksta 
sekmadienį, balandžio 28 d., 
103 Green St. Waterbury, 
Conn. Prasidės 10 vai. ryto 
naujuoju laiku.

Teko šiomis dienomis su
sitikti nenuilstančias dar
buotojas Svinkūnienę ir 
Yenkeliūnienę. Jos prižadė
jo pagaminti delegatą m s 
skanius pietus. Tikiu, josi tą 
padarys. Tiktai mūsų parei
ga stengtis kad delegatai 
konferencijoje būtų skait
lingi, tai konf. bus viskuom 
sėkminga.

J. Strižauskas.

Philadelphia, Pa.
Prisimenu dar apie neto

limą praeitį, kuomet mes 
dažnai rašydavome laikraš
čiams žinutes iš lietuvių gy
venimo ir jų veiklos. O šie
met dažnai teberašome apie 
mirusius ir sergančius lie
tuvius. Nors tai skaudu ir

NERINGOS PUŠELĖS
Vasarą ir žiemą žalios 
Auga Neringoj pušelės,
Ir, prieš vėją atsilošę, 
Dieną naktį ošia ošia.
Apie tai, kas kopas pylė, 
Kas išbraidė jūros gylį.
Kas čia buvo įsibrovę, 
Ąžuolus ir vinkšnas rovė.
Ko šviesi padangė temo, 
Ko vaitojo mūsų žemė.
Kas jai ašaras nušluostė 
Ir užrišo laumės juostą.
Bokštais, tiltais gintariniais.
Sraunią Dangę padabino
Kas.čia maudės, , ,

kas čia prausės/
Tau kalbės kasdien į ausį.
Kas pravirko, kas nudžiugo, 
Kas iš ryto vijo drugį.
Vijo, vijo... pasigavo, 
Pasigavęs .išbučiavo.
Vėl drugys į saulę kelias, 
Ošia Neringoj pušelės.
Kuplios, kreivos ir mažytės 
Pušelytės, pušelytės.

r Rusijos vyriausybė, laiky- nemalonu tokias žinutes ra- 
t damasi draugiškos pozicijos 

lietuvių tautos atžvilgiu ir 
po to, kai buvo nuslopinta 
proletarinė revoliucija Lie
tuvoje, siekdama išsklaidyti 
Tarybų valdžios priešų jė
gas, neleisti, kad Lietuva 
bei kitos Pabaltijo šalys bū
tų įtrauktos į ginkluotą in
tervenciją prieš Tarybų 
respubliką, pasiūlė buržua
zinei Lietuvos vyriausybei 
pasirašyti taiką, kuri, ilgai 
delsus buržuazinei vyriau
sybei, 1920 m. liepos 12 d. 
buvo pasirašyta.

Šia sutartimi Rusijos Fe
deratyvinė Socialistinė Ta
rybų Respublika, remdama
si leninine nacionaline po
litika, pripažino Lietuvos 
valstybės savarankiškumą 
ir n e p r i klausomybę, t. y. 
pirmoji iš didžiųjų valsty
bių pripažino Lietuvos vals- 
Lietuvos respublika tapo 
tarptautinio bend ravimo 
nariu, su kuo turėjo skai
tytis ir Lietuvos kaimynai, 
pirmiausia, ponų Lenkija. 
Tiktai po dvejų metų kitos 
didžiosios valstybės (JAV— 
1922 lieįDos 28 d., Anglija, 
Prancūzija, Italija ir Japo
nija — 1922 m. gruodžio 
20 d.) pripažino Lietuvą de 
jure.

Vadinasi, ir buržuazinės 
Lietuvos valstybin gumas 
galėjo atsirasti ir atsirado 
tik Didžiosios Spalio Socia
listinės revoliucijos dėka. '• 

(Bus daugiau)

syti, betgi ignoruoti irgi ne
galima, nes tai gyvenimo 
tikrovė ir nuo: jos nepa

Kovo 26 dieną mirė Mari
jona Kristaponienė. Pali
ko liūdesyje vyrą Antaną 
Kristaponį, sūnų Kęstutį su 
šeima, dukrą Birutę su jos 
vyru Stankūnu ir iš viso 6 
anūkus.

Velionė Marijona sirgo 
virš metų laiko. Gulėjo li
goninėse ir slaugymo na
muose.

Kovo 30 d. buvo palaido
ta Fernwood kapinyne be 
kunigo patarnavimo, nes abu 
Kristaponiai per daugelį 
metų gyveno laisvai, skaitė 
pažangią spaudą. Vaikams 
paprašius, prieš išnešimą 
karsto iš P. Norkaus šer
meninės, pats laidotuvių di
rektorius p. Norkus karš
tai pasimeldė. Taip pat pa
simeldė ir prie kapo.

Marijona gimusi Kauno 
gubernijoje, Kurėnų kaime. 
Po tėvais M. Lienaitė. Pa
liko daug giminių Lietuvo
je.

Po visų apeigų visi paly
dovai, kurių buvo 5 auto
mašinos, pakviesti užkan-

jos Centro Vykdamasis Ko
mitetas.

Lietuvių tauta, realizuoda
ma apsisprendimo teisę, su
kūrė savo nacionalinį vals
tybingumą, įgyvendino na
cionalinį suverenitetą, t. y. 
laisva valia nustatė savo 
politinį statusą ir teisę lais
vai vystytis ekonominiu-so
cialiniu ir kultūriniu požiū
riu.

Lietuvos Tarybų Respub
lika buvo įkurta, remian
tis kiekvienos nacijos (tau
tos) neatimama apsispren
dimo teise, imtinai iki at
siskyrimo ir nacionalinės 
valstybės suorganizavimo, 
taip pat laisvo susijungimo 
su kitomis nacijomis laisva
noriškumo ir lygiateisišku
mo pagrindu bet kuria vals
tybine forma, siekiant už
tikrinti savo krašto progre
syvų vystymąsi.

“Lietuvos taryba” — 
okupantų padaras

Lietuviškosios buržuazi
jos ideologai tvirtina, kad 
lietuvių tauta pavedė vadi
namajai Lietuvos tarybai 
(t. y. buržuazinei tarybai), 
organizuotai 1917 m. rugsėjo 
mėn. (tuoj ipat po to, kai Pir
masis Rusijos Darbininkų 
ir kareivių atstovų tarybų 
suvažiavimas paskelbė Ru
sijos tautų apsisprendimo 
teisę), atstovauti Lietuvos 
reikalams. Tai neatitinka 
tikrenybės ir iškraipo isto
rijos faktus. Buržuainė ta
ryba buvo organizuota ne 
Lietuvos darbo žmonių 
rinktų atstovų, o okupaci
nės valdžios
komisijos parinktų žmonių. 
Tie “atstovai”, niekieno ne
rinkti, neturėjo jokių įga
liojimų spręsti 
žmonių likimą.

Apsisprendimo 
kalauja: pirma,
dies valia būtų pareikšta; 
antra, kad ji būtų laisvai 
pareikšta, o šiuo atveju ji 
nebuvo ne tik kad laisvai 
pareikšta, bet ir aplamai; 
trečia, kad ji būtų tinkama 
forma išreikšta, o tai nebu
vo padaryta. Tuo būdu va
dinamoji Lietuvos taryba 
uzurpavo sau liaudies apsi
sprendimo teisę.

Uzurpavusi, okupantų pa
dedama, šią teisę, buržua
zinė taryba veikė priešingai 
liaudies interesams. Pabū
gusi Spalio socialistinės re- 

o* voliucijos, kuri Rusijoje 
valstybinę valdžią perdavė 
į darbininkų klasės rankas, 
ir kaskart stipresnio revo
liucinio sąjūdžio Lietuvoje 
buržuazinė taryba 1917 m. 
gruodžio 11 d. prašė Vokie
tijos apsaugos ir pagalbos 
ir stojo “už Lietuvos vals
tybės amžinus, tvirtus, są
junginius ryšius su Vokie
tija, kurie pirmiausia turė
tų pasireikšti karine kon
vencija, susisiekimo kon
vencija, muitų ir valiutos 
bendrumu.

Be to, 1918 m. birželio 4 
d. aktu buržuazinė taryba 
paskelbė Lietuvą monarchi
ja ir pakvietė vokiečių her
cogą Urachą į Lietuvos so
stą, prieš tai 1918 m. vasa
rio 28 d. patvirtindama, kad 
1917 m. gruodžio 11 d. nu
tarimas tebegalioja. Todėl 
teisinės reikšmės neteko 19- 
18 m. vasario 16 d. aktas, 
kuriuo buržuazinė taryba 
skelbė “atstatanti nepri
klausomą, demokratiniais 
pamatais sutvarkytą Lietu-

a-

u- 
)i- 
vų

u- 
ai

s.

d.

s-

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

U, 
s- 
n- 
30 

Maįi- 
)a- 
a- 

Ui.
es

y- 
124

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

“TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.
Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomią 

paveikslą iš Amerikos miestų centrų ir 
įnokslinių įstaigų.

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Pdrk, N. Y. 11417

Teilsisi ramiai Marijonos 
palaikai po žaliuojančia ve- 
ja.

“L” Reporteris

d. pripažino Tarybų Rusi-lvos valstybę”, kurios san-lgg

New York. — Po 11 die^ 
nu streiko, New Yorkot uos
to darbininkai sugrįžo į 
darbą.

Jie buvo Išėję į streiką 
todėl, kad New Jersey uos
te buvo samdomi darbinin
kai, neatsikreipiant į unijos 
sąstatą šaukimui darbinin
kų į darbą.

Kaimesha Lake, N. Y. — 
Po keturių valandų karštų 
diskusijų, Rabinų asamblė
ja nutarė atšaukti jų orga
nizacijos reikalavimų nau
jai įpareigotiems rabinams 
tarnauti militarinėje tarny
boje. Dabar bus liuosnoris 
dalykas, patys galės apsi
spręsti šiame klausime. Ra
binų asamblėja susideda iš 
tarptautinių konservatyviš- 
kų rabinų organizacijų.

Po lėktuvo sparnais
Baltos gulbės, baltos žąsys 
Atplasnoja, atplasnoja... 
Spindi miškas mėlynasis 
Mums po kojom,

mums po kojom.
Tai ne žąsys, tai ne gulbės, 
Slenka kuprių karavanai.
Aš ilgai žiūriu apstulbęs— 
Kas juos šaukia?

Kas juos gena
Tai ne kupriai, o-avelės
Su ėriukais žolę peša.../ 
Maišo debesys mums kelią, 
Bet plieninis žirgas neša.

Paulius Drevinis

Prekių kainos vis kyla
Washington. — Prekių 

kainos, jau penktą mėnesį 
paeiliui, vasario mėnesį pa
kilo 0.3%.

O vis kylančios urminės 
kainos rodo, kad kilimas 
nesusilaikys, bet vis dar 
didės. Taip praneša valdžios 
įstaigos.

Pakeltos kainos už mais
tą, butus, drabužius ir me- 
dikalę priežiūrą, davarė 
Darbo Departamento kainų 
rodyklę iki 119. Tai reiškia, 
kad vasario mėnesį $11.90 
tiek tenupirko, kiek 1957- 
1959 metais buvo galima, 
nupirkti už $10. <

Vertė dolerio, palyginus 
su 1957-1959 metais, vasa-v 
rio men. nupuolė iki 84 cz

A k
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St. Petersburg, Fla.
Svečias iš Lietuvos

M

Gražią saulėtą 19(8 m. 
kovo 23 d. įvyko sėkmingi 
LLD 45 kuopos pietūs Laiš
kanešių salėje, kuri kaip pa
prastai, prisipildė pilu 
vietiniais ir Svečiais iš 
mesnių miestų. Tokiu 
St. petersburgiečiai su 
me į draugiškas pažint 
mūsų tautiečiais lietu 
Mes labai įvertiname t 
sų draugiškumą.

utėlė 
toli- 

būdu 
eina- 
is su 
viaife. 
ą jū-

Baigiant pietauti svečiai 
buvo iškviečiami pasirodyti. 
Iš toliausia atvykęs 
čias tai Antanas Grigjiškis, 
einąs pareigas Veten 
jos akademijoje, Kaun 
dabar svečiuojasi p 
Sholunus.

sve

nan- 
?. Jis 
as d.

Svečias atskrido iš Lietu
vos atlankyti sesę Chi 
je. Jam leista pav 

r Jungtinėse Valstijose 
1 mėnesius. Gavęs progą

cago- 
iešėti 
šešis

, An
tanas su dd. J. M. Milleriais
sustojo pamatyti mūsų An
na Maria salą. Svečiui labai
patiko mūsų baltas smėly
nas ir šiltas Mexico įlan
kos vanduo. Sako, čia kaip 
tik Palaigoj, b e t m ū s ų 
Lietuva gražiausia, — sako 
jis.

, Kiti svečiai
Pietų metu buvo iškvies

ti Ignas Urbonas ir Aoolio- 
nija Bečienė iš Miami 
tanas ir Alice Duoba: 
seph ir Ester Jurgelai 
Viktoria Dirsienė, v 
Rochester, N. Y. ; Stev< 
ritis iš Buffalo, N. Y. ; 
zas Stanelis iš Newar

: An- 
, Jo
tis ir 
įsi iš 
e Ju- 
Juo-

J.; Marcelė Purvėnieiė iš
Brooklyn, N.Y.; Joe ir An
na Kireilis iš Johnson City, 
N. Y.; Jonas ir Ona Rado-

A,tas, Jonas Staškūnas iš Chi- 
cagos. Savo išleistuvių pro-

iga Staškūnas visus banketo 
clalyvius pavaišino ga rdžiu?džiu
gėrimėliu.

Mūsų Dainos mylėtojai 
Staškūnui ir visiems 
čiams sudainavo “Ilgiausių 
metų” ir keletą lia idies 
dainų.

Kiti dalykėliai

sve-

Dir-Gavome Leokadijos 
žinskaitės kalbą juost 
apie Tarybų Lietuvos 
nių gyvenimą. Būtų 
labai įdomu girdėti, 
bėda, kad gal aparatai ne
gana stiprus perduoti 
bą salėje. Taipgi banketinės 
rūšies pramogoms kalba 
per ilga, stuboje gal geriau 
girdėtųsi.

I

Lt. Dennis Morrison

zmo- 
buvę 
Visa

kal-

4 Jaunas officierius, 25 m., 
iš Burlington, Vt., prie Bal
tųjų Rūmų Washingtone de-
monstravo su obalsiu klau
siant: “120,000 casualties, 
Why?” Jį areštavo už pi- 
ketavimą be leidimo.

Brangus skaitytojau, ką 
mes siekiame laimėti už 10, 
000 mylių Vietnamo k 
Juk tie žmonės niek

are? 
lomi 

mums neprasikalto. Mes be 
pasigailėjimo juos mušame, 
naikiname. Tuo pačiu sykiu
žūsta ir musų sūnūs.

* Vieną turėtume suprasti, 
kad idėjos neįmanoma su
naikinti.

Onute

Vienuoliktą kartą lainėjo
Vilnius. — Tarybų S 

gos ministrų taryba vi 
liktą kartą apdovanojo 
tu vos vartotojų koope

Vvų sąjungą 
vėliavą su pirmąja pįr

ąjun- 
muo- 
» Lie- 
raty- 

pereindmąją 
;; igipę 

nremija” už 1967 m. $erus 
lenktyniavimo rodyĮdįus.

Lawrence, Mass. Boston, Mass.
Ar prisimenate duetistes 

dainininkes seseris Pauliu- 
konytes? Tai buvo pažiba 
tarp lietuvių pirmeivių 
prieš 20 metų. Jos daina
vo koncertuose ne tik Ha- 
verhillyj, Lawrencuj, bet ir 
kituose Naujosios Anglijos 
miestuose ir net Brooklyne 
“Laisvės” surengtuose kon
certuose.

Jos dainavo ne tik kon
certuose, bet ir operetėse. 
Jų mokytojas-muzikas buvo 
Mikas Pauliukaitis.

Prieš apie 19 metų mirė 
Izabelė Pauliukonytė-Želio- 
nienė. Tuoj mirė ir Pau
liukaitis.

O šių metų kovo 24-ą am
žinai užmerkė akis ir Ieva 
Pauliukonytė - Aleksonienė. 
Užgeso paskutinė tų trijų 
gyvenimo šviesa.

Velionė paliko liūdesyje 
sūnų Arnoldą, anūką ir 
brolį Williamą. Palaidota 
Haverhillio Lietuvių tauti
nėse kapinėse prie tėvo, mo
tinos ir savo .vyro Antano 
Aleksonio.

Ilsėkis, Dainininke, ra
miai. Lai Čiulba tau paukš
teliai medeliuose prie kapo.

A. Večkys

Rochester, N. Y.
ligoniai

Serga keli mūsų miesto 
gyventojai, “Laisvės” skai
tytojai.

George Švedas serga jau 
ilgas laikas. Jis pašaukė 
mane, kad ateičiau aplan
kyti. Nuėjau. Labai sumen
kęs, mažai tegali vaikščio
ti. — Imk, — sako jis, — 
“Laisvės” namo šėrus, pa
siųsk “Laisvei” kaipo auką, 
nes aš bile dieną galiu už- 
užmerkti akis...

Kol jauni, visi dirba, kad 
senstelėjęs galėtum geriau 
gyventi, bet pasenai, viso
kios ligos kankina. Dakta
rai ir ligoninės daų|g kam 
išplėšia paskutinius centus. 
Nebęturi pinigų, nepriima 
į ligoninę. O daktarai jau 
nevažiuoja į namus. Roches- 
ryje tik keli dar važiuoja 
į* namus.

Jau seniai Serga d. Hele
na Stančikienė. Gaila drau
gės, kad jai reikia kentėti 
skausmus.

Serga Minnie Orlauskie
nė, turėjo sunkią operaciją.

G. Labeikienė turėjo dvi 
operacijas, randasi namie.

Visiems ligoniams linkiu 
greit pasveikti ir sustiprė
ti, nes aš pati išsirgau iš
tisus metus, tai žinau kiek 
kainuoja ir kiek reikia ken
tėti.

L. Bekešieųe

Sinoptikų džiaugsmui
Anglijoje neseniai oficia

liai panaikintas XVII amž, 
įstatymas: “Asmenys, užsi
lipantieji oro spėliojimu, tu
ri būti sudeginti ant lau
žo.” i
tr-“-____________

Apie “Laisvės” suvažiavi
mą ..

Nors jau buvo plačiai 
apie mūsų laikraščio dali
ninkų suvažiavimą rašyta; 
jame dalyvavusiam norisi 
kai ką pasisakyti...

Pirmiausia noriu padėko
ti Onai ir Juozui Babars- 
kams už nakvynę ir pusry
čius. Taipgi širdingai ačiū 
Walteriui Keršuliui ir jo 
žmonai Bronei už trijų vy
rų iš Mass, vaišinimą ir vi
siems suteiktą nakvynę.

Kalbant apie vaišes, rei
kia pasakyti, kad po suva
žiavimo surengtas balius 
buvo labai gerai paruoštas. 
Maisto daugiau buvo pri
ruošta negu sugebėjom su
valgyti, nes kai kurie žadė
jusieji neatvyko, matomai; 
dėl oro prastumo. Kalbant 
apie orą, mus irgi sučiupo 
smarkus lietus grįžtant į 
Bostoną. Daugelyje vietų 
kelias buvo vandeniu už- 
plūdęs, reikėjo išsisukinėti. 
Manau, kitais metais kel
kite “L.” suvažiavimą dar 
arčiau prie pavasario.

Skai t a n t i e j i “Laisvę,” 
matėte kokie platūs, nuo- 
seklingi laikraščio bendro
vės ir redakcijos buvo iš
duoti raportai. Tenka už to
kį didelį darbą atiduoti kre
ditą nenuilstantiems mūsų 
spaudos darbuo tojams. 
Taipgi suvažiavime buvo 
priimta šių dienų įvykiams 
pritaikyta ir sklandžiai pa
rašyta ilga rezoliucija, pa
dalinta į devynius punktus, 
aiškiai nusako, už ką mūsų 
organizacijos, susiję su 
“Laisve”, kaip visuomet, 
taip ir dabar tebekovoja. 
Garbė nenuilstantiems, nors 
jau gerokai pagyvenusiems 
kovotojams!

O norintiems senatvę ge
rai gyvenant ir ramiai sau 
baigti, norisi pasakyti štai 
ką: Būdami jauni, kada tik
rai gerai būtume galėję gy
venimu pasinaudoti, tai ne
buvo progų. Kaltas kaip tik 
tas, kad neturėjome pasau
lyje tinkamos santvarkos. 
Matant baisią pasaulyje po
litinę padėtį, nors ir pase- 
nusiems, negalima nekovo
ti prieš sužvėrėjusį elemen
tą.

A. Kandraška

Naujas Čekoslovakijos 
prezidentas

Praga. — Čekoslovakijos 
parlamentas išrinko gen. 
Ludviką Syobodą nauju 
prezidentu.

Gen. Svoboda pasižymė
jęs antrajame pasauliniame 
kare. Už narsą Jungtinės 
valstijos jį apdovanojo me
daliu.

Užimdamas prezide n t o 
yįetą, jis pareiškė, kad jo 
šalis ir toliau kooperuos su 
Tarybų Sąjunga labai glau
džiai, kaip praeityje.

Hartford, Conn.

Mirus

Į Marijonai Nikžciitailienei
Reiškiame užuojautą jos sesutei J. Wplowich 

ir visiems artimiesiems. O tau,
I Maryte, ilsėtis ramiai!

L. Žemaitienė
J. Beržinis
J. V. Vasil
A. E. Klimas
O. Visockienė

J. V. Kazlau
G. O. Silks
M. Barnett
L. Butkevičienė 
O. Giraitienė
J. M- kukiai

Dovanos “Laisvei Plymouth, Pa. Help Wanted Male Help Wanted Male

Sekami dovanojo “Lais
vei” Lietuvių Namo Bend
rovės šėrus: •

Ann Stelmokas v Eicke, 
Stirling, N. J., dovanojo vie
ną savo mirusių tėvų Motie
jaus ir Kairiuos Stelmokų 
Šerą.

Constance Jarry dovano
jo vieną šėrą.

Mary B. Nikzanfaitis, 
Hartford, Oonn., dovanojo 
vieną šėrą.

Robert ir Frances Gray, 
Frackville, Pa., dovanojo po 
du šėrus.

Violet Taraškienė rašo: 
Čia prisiunčiu 2 šėrus, ku
riuos aukoja mano motina 
Antanina Chuladi e n ė iš 
Lawrence, Mass., atminčiai 
savo mirusio vyro Baltraus 
Chulados. Jis mirė 1967 m. 
rugp. mėn.

L. Bekešiene, Rochester, 
N. Y., prisiuntė vieną Nel
lie švedas šėrą, kaip dova
ną “Laisvei”.

Mary Thomas, Flushing, 
N. Y., dovanojo du šėrus.

Eva Gailiūniene, Brook
lyn, N. Y., prisimindama 
savo vyro Juozo Gailiūno 
mirtį, dovanoja 4 šėrus.

Už dovanas širdingai dė
kui.

J. G.

Cleveland, Ohio
- LLD 22 kuopa nutarė pa
sveikinti “Laisvės” ir “Vil
nies” suvažiavimus, ir tam 
reikalui paskyrė iš iždo 
abiem po $10. O vėliau dar 
nariai tam pačiam reikalui 
suaukojo $16, viso sudaro 
$36. Nutarta tą visą pa
dalinti per pusę, tai yra 
“Laisvei” ir “Vilniai” po 
$18. Aukojo sekamai:

LLD 22 kp . ........... $10,
J. Webra .......  $2.
Po $1: A. Kazilionis, J. 

Žebrys, J. Petraus, A. J. Ei
tutis, M. Brazis, J. Yurka, 
O. Janulis, A. Gęndrick, E. 
Gąbriūnas, P. Nęmura, J. 
Krosin, Ą. Salin, A. Stam ir 
J. Žemaitis.

Nors šios aukos kiek ir 
pavėluotos, bet vistiek ge
riau vėliau negu niekad. 
“Laisvės” dalį $18 prisiųn- 
čių. J. žebrys

Mirtis neišvengiama gy
venimo taisyklė, atskyrė 
nuo visų ant visados mūsų 
mylimą draugę Oną Miliau- 
skaitę-Krutulienę kovo 22 d.

Pašarvota buvo pas Pis- 
zczek šermeninėje, Plymo
uth, Pa. Karstas atrodė 
kaip pažangios ir susipra
tusios moters. Jį puošė gra
žiausios gėlės, primindamos 
dukterų, brolio, anūkų, ar
timų giminių ir draugų 
meilę jai.

Kovo 25-tą malonią sau
lėtą dieną, velionė buvo pa
laidota Lietuvių Laisvose 
kapinėse Wyoming, Pa. Šer
menyse dalyvavo ir palydė
jo į kapus gražus būrelis 
žmonių.

Prieš išlydint šermeninė
je Ignas Klevinskas pasakė 
atsisveikinimo kalbą. Ant 
kapinių, prie tylios, ramios 
muzikos drg. Klevinskas 
baigė atsisveikinimo kalbą, 
palikome velionę amžinai il
sėtis naujai supiltame kape, 
tarp jauno mirusio sūnaus, 
kuris nelaimingame auto
mobilio atsitikime žuvo 1929 
metais, ir greta jos gyveni
mo draugo Jono Krutulio, 
kuris mirė 1951 metais.

Nuo kapinių dalyviai bu
vo pakviesti į Malby svetai
nę ir puikiai pavaišinti.

Jensen Beach, Flą.
Konstancija Karlonienė, 

79 metų, gyv. paskiausiais 
šešeriais metais 7 4 Myrtle 
Ave., Jensen Beach, Fla., 
mirė kovo 25 d., ligoninėj.

Velionė buvo ilgametė 
Maspetho gyventoją, LLD 
k u o p o s' narė, “Laisvės” 
skaitytoj a, rėmėja ir visuo
meniškų sueigų dalyvė. Net 
ir tuomet, kai artritas jau 
buvo ją daliųai sužalojęs, ji 
nenusileido. ■ Į “Laisvės” 
piknikus - Klaščiaus parke 
jos sūnus, automobiliumi įą 
atvežęs, puo mašinos ją 
glėbyje, kaip mergaitę, at
nešdavo. Grožėdavomės jos 
ryžtų ir mielu sųpųjni.

Velionė paliko liūdintį vy
rą Vincą, sūnus Vincent ir 
Joseph, dukteris Julie Clark 
ir Elsie Swoboda, seserį 
yiųcentą ĮJilliąrd, 6 anū
kus, 15 proanūkių ir daug 
gįmįnių.

Ęųsų užuojautą velionės 
artimiesiems.

Pagerbįąmąs Konstanci
jos atminimą įrg. Kąrlonąs 
ątsįuptė $25 “Ląisvei,” kad 
ji dar ilgai gyvuotų.

Velionė Krutulienė gimė 
Lietuvoj 1891 m. Alytaus 
rajone, Panemųnikių kaime. 
Atvykus į Ameriką 1912 m. 
susitiko su Jonu Krutuliu 
ir apsivedė 1914 m. Poroje 
labai pavyzdingai sugyveno 
ir išauklėjo dvi dukteris. Ji 
buvo visą savo gyvenimą 
pažangių lietuvių judėjime, 
“Laisvės” skaitytoja-ir rė
mėja. Jie priklausė prie 
LLD ir ilgai buvo sekreto
re LDS ir nare Lietuvių 
Piliečių Klube.

Paliko nuliūdime dukte
ris, Albiną Mack su kuria 
gyveno iki mirties, ir Mrs. 
Jean Rogers (Rogutskas) 
iš Long Island, brolį V. Mi
liauską iš N. J., anūką Juo
zą Mack, Mountaintop, Pa., 
anūkę Mrs. Barbara Chorba 
iš Swoyersville, Pa., ir pen
kis proanūkius.

Turiu priminti, kad Mrs. 
Jean Rogers iš Long Island, 
N. Y., taipgi prieš keletą 
savaičių palaidojo savo my
limą gyvenimo draugą An
taną Rogers (Rogutskas).

Šeimyna taria nuoširdžią- 
padėką visiems už prisiun- 
timą gyvų gėlių, kurias pri
siuntė giminės, organizaci
jos ir artimi draugai. Taip
gi už užuojautas per spau
dą, asmeniškai ir laiškais. 
Karsto nešėjams, palydo
vams ir drg. P. Mankaus- 
Įcui už mandagų parūpini- 
ųią drg. Klevinsko atvyki
mą į laidotuves.

Tad, brangi drauge, ilsė
kis ir tegul būna lengva 
sios šalies žemelė. O mes 
pasilikę neužmiršime tave.

A. G.

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės”

Skandinavijoje JAV 
kritikai didėja f -T ’

Ilgai buvusi JAV politi- 
gaį buvusi JAV politikos 
kps garbinimo ir palaikymo 
tvirtovė, Skandinavija vis 
plačiau ir aiškiau kritikuo
ją JAV.

Kai studentai, intelektu- 
ąlai' ir kairiojo sparno se
kėjai garsiai kritikuoją 
JAV politiką Vietname, 
bankininkai ir valdžios pa
reigūnai tykiai l$rįtįkųpją 
taip vadinamą Amerikos 
petvarkingą ekonomiją.

GOOD OPPORTUNITY South Jer
sey, qualified die maker, progressive, 
and draw die, top rates and all be
nefits. Permanent full time position. 
Dial 1-609-881-1935 for information.

(24-26)

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)

Help Wanted Female

SEAMSTRESS Refined, well spoken 
lady, 25 to 45 yrs. old. Will be 
trained with ladies dressing and 
hair arranging. Full time posi
tion. C. C. Funeral Home. Ex
cellent working conditions \ and 
benefits. Please state qualifica
tions in letter. P. O. Box L-12, 
1015 Chestnut St., Phila., Pa., 19107.

(26-32)

Atsisveikinimo žodis
Atsisveikinu su Amerika, 

su draugais ir su visais pa
žįstamais. Balandžio 29 aš 
išvažiuoju į Lietuvą ant Vi
sados, apsigyventi. Lietuva 
yra man labai prie širdies 
ir. aš manau, kad bįisiu la
bai laiminga Lietuvoje.

Šioje šalyje pergyvenau 
daug širdies skausmų, liko
si nemiela čia gyventi. Bu
vau triskart ištekėjus, bet 
laimės neturėjau, jie visi 
mirė—Juozas Kalnietis, Be
nediktas Rimkus, S. Palmi- 
nas. Likus vienai gyveni
mas yra neramus, tad ir 
sumaniau palikti savo ne
laimių šalį, išvažiuoti į gim
tąją. Atsisveikinu tris sa
vo parapijonkas ir visus.

Paulina Rimkienė 
West Portal Rd.
Asbury, N. J.

Norman Thomas už 
“Dump Johnson” judėjimą

Veteranas socialistų va
das Norman Thomas pasi
sakė už “Dump Johnson” 
judėjimą...

Jis savo laiške “New 
York Timesui” sako:

’’Prasidėjęs beveik iš nie
ko rugpiūčio mėnesyje, ju
dėjimas išaugo gana spar
čiai. Patinka man senato
riai McCarthhy ir Kennedy, 
kurie stoja už baigimą ka
ro Vietname”.

Neoniniai automob. žibintai
Viena Anglijos -firma pa

gamino pirmuosius neoni
nius signalinius žibintus au
tomobiliams įvairių raudo-

PRALEISTA
Prie suvažiavimo aukų 

buvo praleista sekamas 
sveikinimas:

Waterbury, Conn.
Sveikinu “Laisvės” B-vės 

šėrininkų suvažia v i m ą ir 
jos direktorius. Linkiu v- 
siems geros sveikatos, kad 
galėtume dar ir ant toliau 
rūpintis išleidimu laikraš
čio “Laisvės,” kuris tarnau
ja ir giną lietuvių darbinin
kų klasės reikalus. Čia ran
date $5. Pranas Terepas.

(Atsiprašome už praleidi- 
pią—L. Ad-cija).

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks balandžio 13 d., 2 vai. 
dieną, 1154 No. 4th St. Na
riai kvįečiąmi dalyvauti šia
me svarbiame susirinkime. 
Tarsimės ne vien tik Drau
gijos reikalais, bet ir šių 
dienų politiniais nuotykiais. 
Priešrinkiminės nominaci
jos aukščiausio šalies pąrei- 
gųno j au visai artį. Nuo jo 
priklauso gyvybinė ateitis. 
Karas arba taika. Budėki
me, draugai! Valdyba.

(26-27)

TOOL & DIE MAKER

15 years experience on small and 
medium size dies. Company paid be
nefits.

$4 an hour to start.
Apply

STRAIGHTLINE 
MANUFACTURING

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

ICE CREAM
Freezer operator and ice cream 

mix-pas.teurizing man
SUNNY MAID ICE CREAM CO.,
2911 Ellsworth St. HO 8-3100.

(22-27)

INSPECTORS
First class for machine shop, must 

be able to inspect Tooling as well 
as parts. All benefits.

KING MACHINE 
1-609-829-1115 — Palmyra, N. J.

(24-26)

PRODUCTION 
WORKERS

Manufacturing experience preferr
ed. Excellent wages, shift premium, 
and fringe benefits, with growth op
portunities. Rotating shift work, 2 
years minimum H. S. Apply direct 
Personnel Office. (Open 7 days per 
week for applications).

OWENS CORNING 
FIBERGLAS CORP.

Barrington, N. J.
An Equal Opportunity Employer.

, (24-27)

BROOKSIDE COUNTRY CLUB 
has opening for Salad & Sandwich 
Maker. Salary commensurate with 
experience. Paid life insurance, hos
pitalization & vacation. Dial 323- 
4520 for interview. Pottstown, Pa.

(24-26)

PAPER Bag Machine Operator. 
Expd. Opening available in a Bal
timore Folding Paper Box Plant. 
Must be qualified to setup, operate 
and adjust machine and train as
sistants. Good oppty for right man. 
Write or call Maryland Paper Box 
Co., 4545 Annapolis Rd., Baltimore, 
Md., 21227. 301 ST. 9-1700. (24-29)

MOTOR FREIGHT Dispatcher 2nd 
shift, exp. nee., paid vacation, other 
penefits. Exc. salary, coast to coast, 
common carrier. Call NORWALK 
UNITED BUCKINGHAM, 654-8156, 
Mr. W. Daley. An equal opportunity 
employer. (22-26)

MACHINIST

Experienced
GOOD PAY 

GOOD BENEFITS
Exp. only need apply.

ALLIED WIRE PRODUCTS 
COX, INC.

Main St. & Borton Landing Rd. 
Moorestown, N. J. 

609-235-3533

SHEET METAL MECHS. Air-cond. 
Serv. Men. Good opportunity for 
expd. men willing to grow with 
expanding suburban Co. Only expd. 
men need apply. Good salary and 
benefits.
ENVIRONMENT CONTROL CO. 

OS 5-4210.
(26-28)

MEN

$3.10 HOUR SAL.

I need six men to help me in the 
evening. 6 to 10, with car. Call

Mr. Clark. RA 5-9400 
(22-28)

MAINTENANCE MAN. Excellent 
opportunity for individual with tho- 
ro knowledge of industrial electri
cal circuits and practices. Also expd 
in maintenance of sheet metal fab
ricating machinery and equipment. 
Background in piping desirable. 
Permanent position with liberal be
nefits and good working conditions. 
An equal opportunity employer. 
P-W Industries, Inc., 11500 B-Roo- 
sevelt Blvd., Phila., Pa. (21-31)
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Lietuviški

— Rašo Aln
Mainos rūbai margo svie

apmąstymai
New Yorke

us Šalčius —
o | ja neišvengiamai keičia pa-

, . __ . % • (sauli. Ir stebiesi, ir džiau-Pastaruoju metu paštui! ’
e- 
u-
ai 
ar
os

atėjus ne tik aš vienas gr 
biam jau Vilniaus, ne N 
jorko žurnalus. Pašėlus 
įdomūs jie tapo. Tiek dab 
juose pavasariškos gaiv 
nuotaikos! Taip priešingai 
daugeliui lietuviškų leidir 
Amerikoj — praeitim, ne
krologais, kapinėmis čia gy
vena.

Jau kelinta diena nešio
juos, ir visiems po nosim 
kaišioju, “Gimtojo Krašt 
iš Vilniaus Romualdo Kun- 
čiaus darytas nuotrauk 
Jose stebina senutės Kat 
ros — Paveikslų Galerijos 
Koncertų Salės išvaiz 
Nuostabiai kultūringa, 
kyčiau, niujorkietiška, klau
sytojų laikysena. Tai vj 
choro “Varpas” koncertas.

Rašė neseniai kolega Al. 
Gimantas Toronto “Tėviš
kės Žiburiuose”—reikia gir
di, kas nors daryti, l|ad 
“išprofanuota” Vii n i a 
Katedra būtų, Vašingtėno 
įsakymu Maskvai, gražinta 
katalikams “škaplieriai is 
giedoti. Iš kur atsiras gie
dotojai — kam rūpi.

Ar pagaliau svarbu, 
kiuose rūbuose, kas ir klaip 
grožį ir gėrį garbina? Net 
ir grabnyčias dabar ten nėr 
Naujametinę tradicinę ][la- 
ydno “Atsisveikinimo S 
foniją” jie ten degina... 
rašo, jog žmonės 
tarytum j futbolo rung 
nes renkasi.

Praėjo dešimt metų.
Daugiau kaip desėt 

metų praėjo nuo pirm

iuv

o”

as.
ed-

da.
sa-

rų

u s

v

ko-

m-
Ir 

būriais,

<as
_ _ 

vėlesniųjų išeivių pastangų nu r* t i į g
v • 

3Z1- 
bli
aus 
ne
tei

sios 
ali-

giesi, ir dėkoji žmonėms, 
sugebėjusiems Lietuvoje iš
auklėti šitokius aukštos kul
tūros, gilaus išsilavinimo, 
skaidrios moralės, kūrybiš- 
kus/žmones.

Mados—senos ir naujos
Kovo 24 d. Brooklyno sa

lėj elegantiškos išeivės de
monstravo pastarąsias ma
das—pelną skirdamos Kre
tingos pranciškonų projek
tuojamam jaunimo centrui- 
—Kultūros židiniui (neap
kaltinsi profanacija nuošir
džiam norui apie vienuoly
ną burti išeivių kultūros 
ieškantį jaunimą). O kovo 
26 Jungtinių Tautų Moterų 
Draugija demonstravo 36 
tautų senąsias madas. Buvo 
atstovaujamos ir lietuvės. 
Draugijos pirm. Irenos Vla- 
dimirovienės kviesta aukš
taitišką žavų kostiumą de
monstravo Nijolė Šalčiuvie
nė iš Great Neck, N. Y.

I Malonus susitikimas ir 
vaišingos išleistuvės

Kovo 30 dienos popietė jungoje bet Jungtinėse 
kai kuriems niujorkiečiams rikos Valstijose ir kitose 
ilgai išliks jų atmintyje, pasaulio šalyse. Per tris 
Tai buvo susitikimas su mėnesius jis tyrinėjo Ame- 
Jungtinėse Valstijose besi- rikos ligonines, medicinos 
lankiusiu prof. dr. J. Brė- 
dikiu iš Tarybų Lietuvos. 
Gaila, kad susitikimo nebu
vo galima suruošti salėje. 
Žinau, kad labai daugelis 
apylinkės lietuvių būtų la
bai norėję ir mylėję susi
tikti su šiuo labai aukšto 
mokslo lietuvių tautos sū
numi.

Susitikimas su puikiomis 
vaišėmis įvyko pas mieluo
sius laisviečius Nataliją ir 
Augustiną Iešmantus. Ga
lėjome sutilpti jų puikiai 
įruoštoje rūsyje tiktai apie 
trejetas desėtkų.

Užkandžius paruošė leš- 
mantienė, Aleknienė ir Ba- 
barskienė. Sueigėlei pirmi
ninkavo ir svečią mums 
perstatė dr. Antanas Petri
ką.

Profesorius Brėdikis dar 
jaunas, iškalbus iri labai ma
lonus vyras. Mums gražiai 
pakalbėjo apie Lietuvoje ir 
visur dedamas 
sumažinti nelaimės su žmo
nių širdimis. Kįdba buvo 
labai, labai įdomi

Truputis apie

mokyklas ir skaitė paskai
tas universitetų profeso
riams bei chirugijos speci
alistams. Mums, lietuviams, 
didelė garbė turėti tokį sa
vo tautos žmogų, kurį ger
bia visas pasaulis.

Mes linkime prof, d-rui J. 
Brėdikiui sėkmingai dar
buotis jo pasirinktoje speci
alybėje, ilgai gyventi ir sa
vo sukauptas žinias laimin
gai naudoti kenčiančiųjų 
gydymui bei jų skausmų 
mažinimui!

etuvoje ir 
pastangasMedžiagos, stabdančios 

ląstelių dalijimąsi
Anglų ir norvegų moks

lininkai bendromis pastan
gomis išaiškino, kad gyva- Kaip sakyta, svečią mums

svečią

rasti ryšį su tėvynainiai 
kiek įtarimų, dantų gri 
mo, paplavų, piktumo 
vo ... O šiandien iš Vilni 
gautuose ‘ Poezijos Ton 
se” net 15 Išeivių poetų 
pa, nors nerasi jauno 
išeivių kartos. Ir čia kat 
kiška net spauda pajėgia 
objektyviai vertinti pozity
vius kultūrinius atsiekiijnus 
tėvynėje. Jau net kun 
kartoja kultūrinio ryšid su 
tėvyne mintis.

Paskutiniame “Literatū
ra ir Menas” numeryje 
nimas jau ir Storasta— 
dūnas, kartu nusiskundži 
kad jaunosios kartos Li 
voj jo visai nebežino, tira
žu, Gražiau, Gražiausi: 
išsirenki Kudirkos pos 
iš Vilniaus gautuos f 
muose:
Gražu yra matyti lietuvių biirelį, 
Kurie Ūrp svetimųjų vienybę ui laiko 
Ir susiėję Tėvynei aukoja žoielį, 
Ir Motin pagarbin atminimais \ 
Gražiau jeigu kiekvienas 

pripažinti 
Kad nuo žodžių Jų širdys

taipgi neatskirtos 
Ir visos tiesiog kreipias

į tėvynėj; 
Ir meilėje tėvynės

visados yr
Gražiausia vienok esti

akimis 
Kada širdims ir žodžiams 

ir darbai 
Kai visi tie lietuviai

patys, nev 
Savo tėvyvnės garbei 

neapželdina

Tačiau Kudirkos naci 
lizmą jau papildo kajtali 
kams artimas Antanas 
ceina, Vokietijos Freibįirgo

gai

mi

ant, 
etu-

mus 
to-

alko.

gali,

tv

šalj

irtos.

jame audinyje normalų ląs
telių dalijimas! stabdo spe
cialios cheminės medžiagos, 
vadinamos chalonais. Kiek
viena jų pagrindinai veikia 
kokio nors specifinio orga
no ar audinių rūšies ląste
lių dauginimąsi. Pavyz
džiui, viena tokių medžia
gų gali J stabdyti epidermio 
ląstelių dauginimąsi, bet vi
sai neveikti ląstelių apsupto 
plauko šaknies’ vystymosi. 
Nustatyta, jog kiekvienas 
chalonas Veikia ne tik vie
nos gyvūnų rūšies, bet dau
gelio rūšių atitinkamą se
lekcinį organą. Tuo moks
lininkai įsitikino, kai jūrų 
kiaulyčių, žmonių ir net 
menkės chalonai vienodai 
veiksmingai stabdė balto
sios pelytės epidermio ląs
telių dauginimąsi.

Londono universiteto ty
rinėtojai ir jų kolegos iš 
Oslo universiteto eksperi
mentavo su daugelio skir
tingų organų — kepenų, 
inkstų, akies lęšiuko, baltų
jų kraujo kūnelių ir t. t.— 
chalonais. ir nustatė, kad 
kiekvienas jų veikė tiktai tą 
organą ar audinį, kuriame 
buvo rastas. Savo darbo 
pabaigoje mokslininkai pa
darė išvadą, kad atskirų or
ganų bei audinių chalonai 
savo chemine sudėtimi visų 
stuburinių gyvūnų rūšių iš 
esmės yra tokie patys.

perstatė ir su juo supažin
dino dr. Petriką, 
bos buvo tokios:

Prof. dr. Jurgis Brėdikis 
yra gabus, talen 
ras, jau pasiekęs 
silavinimo laipsnį 
didelį mokslinio parbo sta
žą. Jis prieš 39

Jo pasta-

tingas vy- 
aukštą iš- 

į ir atlikęs

metus gi
mė Čechų sostinėje Prago

tas į Lie- 
mokslinęs. 

,s, chirur- 
okslų dak-

Kai šiuos žodžius skaity
site, prof. dr. J. Brėdikis 
jau gal bus sugrįžęs arba 
kelyje į Lietuvą. Sakė esąs 
labai išsiilgęs savo šalies ir 
šeimos. Su teisingu pasidi
džiavimu mums parodė sa
vo šeimos nuotrauką. Nuo
širdžiausiai svečiui palinkė
jome laimingos kelionės.

Beje, dar galima pridėti, 
kad prof. dr. Brėdikis 
Amerikoje svečiavosi, ro
dos, daugiau, kaip porą mė; 
nėšių. Jis čia buvo atvy
kęs pagal Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos mokslinių 
mainų programą. Buvęs la
bai užimtas. Skaitęs kele
tą širdies ligų ir operacijų 

, klausimais paskaitų. Visur 
‘ buvęs labai gražiai sutiktas 
ir priimtas.

įdomu, kad prof. dr. Brė
dikis puikiai1 kalba angliš
kai, taip,- jog net ir paskai
tas davęs anglų kalba!

i Rėpi.

matyti, 

a sako,

aryti,

tako.

jna-

Ma-

tetų 
iyk- 
ieko 
tau-

ir Muensterio umversi 
dėstytojas: “...Kur su 
sta žmoniškumas, ten n 
negelbės nė gražiausias 
tiškumas (kalba, dainos , šo
kiai, drabužiai)... IL 
žmogumi yra žymiai i 
kiau nei išlikti lietuviu

Didžioji žmoniškumo

likti 
sun-

idė-

Washington. — FBI pra
nešė, kad 1967 metais di
desnės (svarbesnės) krimi- 
nalystės paaugo 16% dau
giau už 1966 metų krimina- 
1 y s t e s šioje kategorijoje. 
Miestuose, nuo 500,000 iki 
1,000,000 gyventojų, krimi- 
nalystės pakilo 23%.

je, mažas parvež 
tuvą ir ten išsi 
Jis yra gydytoja 
gas, medicinos m 
tras.

Prof. dr. J. Brėdikis 1952 
m. baigė Kauno
Institutą, gavo d y d y t ojo 
laipsnį ir tuoj ten pradėjo 
dirbti pedagogių 
chirurgu. 1957 
Brėdikis gavo
Mokslų kandidatė laipsnį, o
1963 m. pakeltas 
nos Inštituto d o
1964 m. apgynė c 
specialybės antrą 
ją ir gavo Medici 
lų Daktaro laipsn: 
pat metų yra h 
chirurgijos katedros vedė
jas, t. y. pilnateisis Medi
cinos Instituto p

Prof. dr. J. Brėdikis yra 
paskelbęs, lietuvi 
vokiečių kalbom: 
mokslinių darbų 
dies punkciją, ši: 
rinę stimuliaciją, jos chi
rurginį gydymą 
mą) ir kitus; taip pat at
spausdinęs 2 monografijas 
ir turi kelis išradimus.

Šiandien mums yra ne
paprasta laimė turėti savo 
svečiu prof. dr. 
kurio vardas, k: 
erudicijos moks 
specialisto,1 žinosiąs 
Lietuvoje bei rlary

Norintiems lankytis

Medicinos

darbą ir 
m. prof. 

Medicinos

j .Medici- 
centus, 
hirurginės 
disertaci- 

nos Moks- 
į ir nuo tų 
ospitalines

rofesorius.

ų, rusų ir 
s virš 100 

apie šir
dies elekt-

(operavi-

J. Brėdikj, 
,ip aukštos 
ininko bei

MONTELLO, MASS.

Mirus

Antanui Wallan
Reiškiu giliausią Užuojautą jo žmoii 

žei, sūnui Vincui ir jo šeimai, dukrai . 
Downing ir jos šeimai, ir visiems gimin

įai Ro- 
Mdonai 
Ims.

—•Jonas Grybas
Richmond Hill, N. Y.

Kai kas teiraujasi apie 
lankymąsi Lietuvoje šią va
sarą, kokiomis sąlygomis 
bus galima lankytis.

New Yorko Union Tours 
agentūra, kaip ir pirmiau, 
sutinka patarnauti. Ji orga
nizuoja tris lietuvių grupes 
šiai vasarai.

Pirmoji grupė išvyks iš 
New Yorko birželio 4 d., 
antroji—liepos 9, trečioji— 
Henos 30.

Lietuvon vykstantieji ke
liaus per Leningradą, kur 
galės praleisti viena dieną 
oasižvalgymui po miestą.

Vilniuje bus apgyvendin
ti Gintaro viešbutyje. Vil
niuje praleis pirmąsias tris 
dienas. Po to visi vyks į 
Druskininkus ir ten praleis 
keturias dienas. Tuomet 
griš į Vilnių ir galės pa
sižvalgyti po plačia apylin
kę, nuvykti į Trakus, ma
tyti žymiausias vietas. Tai 
bus sunaudotos 8 dienos.

Grįž namo per Maskvą, 
kur vieną diena bus paro
dyta svarbiausios miesto 
vietos.

Už 22 dienų kelionę, vieš
bučius ir kitokius patarna
vimus agaentūrai reikia pa
simokė ti $860.

Norintieji užsiregistruoti 
turi aagentūrai pasiųsti 100 
doleriu.
Daugiau informacijų gali

te gauti iš pačios agentū
ros. rašant:

Union Tours, Inc.
1 East 36 St.
New York, N. Y. 10016 

Tel. OR 9-7878

Iš filmų popietės
Kovo 31 d. matėme įdo- . 

mins filmus. Rodymą su- ' 
rengė LLD pirmoji kuopa. ; 
Juos rodė žurnalistė Salo
mėja Narkeliūnaitė.

Ji parodė visą eilę įdomių 
judamųjų paveikslų - filmų, 
jos pačios filmuotų Lietu
voje apsilankymo metu. Ma
tėme Vilnių ir jo įdomias 
vietas. Kitų vietų tarpe pa
rodė keletą miesto švento- 
vių-katedrų.

Nejutome kaip greit mes 
jau buvome prie Trakų pi
lies. Pilis, daugelį metų sto
vėjusi apgriuvusi, dabar 
stovi atkurta, ežerų, kaip 
sargų, apsupta.

Stebėdami įdomias vietas, 
atsiradome prie didelio dar
žo, auginančio kopū s t u s . 
Didumas jų galvų! Atrodė 
kaip kokie į žemę įbesti 
kupstai. Įvažiuojam į kai
miečio ūkį. Sodas pilnas 
įvairiaspalvių obuolių. Šei
mininko svečiai obuolius 
ragauja-valgo, o mes turė
jome progą pasižiūrėti.

Kitas filmas nukėlė mus 
į Expo-67 Mont r e a 1 y j e . 
Daug ko čia įdomaus pama
tyti; mes matėme tiek, kiek 
leido laikas. Turėjome lai
mę matyti keletą Tarybų 
Lietuvos savaitės parodoje 
metu atliktų meno vaizdų.

Filmai baigėsi Leokadijos 
Diržinskaitės išleistuvėmis 
New Yorke.

Pertraukoje Antanas 
Bimba prabilo į mus. Jis 
prašė visus balandžio 6 die
nos vakaro 6 valandą susi
rinkti “Laisvės” salėn, kur 
smagiai laiką praleisime ir 
pasisvečiuosime.

Popietė baigėsi kavos su 
pyragu vaišėmis ir pašneke
siais.
' Kuopos padėkos žodis ei
na žurnalistei Sa 1 o m ė j a i 
Narkeliūnaitė už gerą pa
tarnavimą; Sofijai Petkus 
už dovaną $2 (per Leva- 
nienę); virtuvėj dirbusioms 
I. Levanienei, V. Bunkie- 
kienei, Kostei Rušinskienei; 
taipgi Grybui, Levanui, Sta- 
kovui už talkinimą salėje 
ir V. Bunkui už pirmininka
vimą, Bimbai už kalbą.

Vienas Jūsų

MIRĖ
Marcelė Umpa, 82 m. am

žiaus. Mirė balandžio 2 d., 
Brunswick ligoninėj, Ami
tyville, L. I. Gyveno po 14 
Beach Ave., Copiague, L. I. 
Kūnas pašarvotas Šalinskų 

koplyčioj, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene. Laido
tuvės įvyks šeštadienį, bal. 
6 d., į Cypress Hills kapi
nes.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Frank, sūnų Albin, 
marčią Adą ir du anūkus. 
Kilusi iš Budvėčių kaimo, 
Šakių apskr. Po tėvais 
Stankūnaitė. Sesuo miru
sio dainininko Prano Stan
kūno. Šią liūdną žinią te
lefonu pranešė sūnus Albi
nas.

Richmond, Va. — Vietna
mo karo veteranas J. T. 
McKinney pasidavė polici
jai, prisipažinęs, kad jis už
mušęs savo motiną, gyve
nančią Williston, Park, N.Y.

Parengimų kalendorius
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.

Kviečiami į puikią 
vakarienę

Prašome įsitėmyti, kad šį 
šeštadienį, balandžio 6 d., 
yra ruošiama puiki vaka
rienė su įvairiomis vaišė
mis. Prasidės lygiai 6 va
landą.

Lietuvės šeimininkės ra
ginamos namie vakarienės 
nei sau, nei savo mylimie
siems neruošti. Ateikite. į 
salėje ruošiamą vakarie
nę visi ir visos, čia. gerai 
pasivalgysite, susitiksite su 
daugeliu pažįstamų, gražiai 
ir linksmai laiką praleisite,

Vakarienės vieta: Laisvės 
salė, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Beje, tai bus išleistuvės 
i Lietuvą dviejų labai pui
kių žmonių. Kas jie per 
vieni, tai pamatysite, kai 
atsilankysite.

. Visi ir visos nuoširdžiai 
kviečiami.

, Rengėjai

Gegužės 5 d.
Aido choro pavasarinis 

koncertas (su ištraukomis 
iš operetės) Lenkų salėje 
Brooklyne (Greenpoint).

Modernizuotas plūgas
Vengrų išradėjas Ištva- 

nas Sabo pašalino plūgo 
verstuvus. Vietoj jų pašiatė 
guma aptemptus cilindro 
formos velenėlius, kurie ir 
pavaduoja verstuvus. Tokiu 
būdu slydimo trintį pakei
tė žymiai mažesnė riedėji
mo trintis.

Bandymai parodė, kad 
naujajam plūgui reikia dvi
gubai mažesnės traukos jė
gos. Vadinasi, žymiai ma
žiau sunaudojama degalų. 
Be to, lengvose žemėse šiuo 
plūgu suartos dirvos nerei
kia akėti, lėkščiuoti, vėluo
ti. Sabo plūgas žymiai pa
kelia darbo našumą. Išra
dimu susidomėjo nemaža 
užsienio šalių.

Aido Garbės nariai \
Paskiausiomis savaitėmis 

pasimokėjo šiemetinę Aido 
choro Garbės nario mokestį 
po $5 šie:

Eva Gailiūnienė
Vera Lisajienė
K. V. Milenkevičiai
Ona Titanienė
Aidiečiai nuoširdžiai 

Jums dėkingi.
A. Mitchell

Washingtonas. — Du gy
dytojai egzaminavo prezid. 
Johnsono Sveikatą ir pripa
žino, kad jo sveikata yra 
gerame stovyje.

VELYKINIS IŠPARDAVIMAS
\ ..Į'

10%, NUOLAIDA ANT AUTOMOBILIŲ 
UŽSAKYMUI GIMINĖMS KAIP DOVANA

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

Ar į bile sekančius skyrius:

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

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

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

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215 WA 5-3455 

ar į bile mūsų skyrių.

‘ Perskaitę “Laisvę” 
duokite kitiems, kurie 
dar neskaito.

pa- 
jos

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

Tel. 212-228-9547
(Vieninteliai atstovai del dovanų Jungtinėse Valstijose)

Pranešimas
OZQNE PARK, N. Y.

LLD 185 kuopos susirinki
mas įvyks balandžio 9 d., ant
radienį, 2 vai. popiet Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avenue. 
Prašomi visi nariai atsilanky
ti, pasiimti knygas už 1967 
metus. Turime daug kitų rei
kalų aptarti. Taip pat bus vai
šių—kavutės ir pyrago.

(25-26) Valdyba

Paieškojimai
Ieškomas Stasys Valčiukas, sūnus 

Igno. Prieš karą gyveno Chicago, III. 
Nuo išeivystės turėjau ryšius, po 
karo nebeturiu ryšių su savo broliu. 
Kas žinote apie jį, jo gyvenimo vie
tą, ar ir esant jis gyvas, prašome 
pranešti: Pranas Valčiukas, Kelmės 
rajonas, Tytuvėnų paštas, No. 2, 
Eimučių kaimas, kolūkis “Gryžuva”, 
Lithuania, USSR (25-26)

__ _____ ____ lovas, s.i 
Gimęs 1885 m. Išvyko į J 

1905-06 m. Jis yra mano 
Žinojau, kad gyvena Bal-

Prašau pranešti man. 
Žvikas, Kėdainių rajonas, 

Digraičių kaimas, 
(26-27)

Ieškomas Žvikas Boleslovas 
Antano. 
Ameriką 
brolis, 
timorėje. 
Antanas 
Krakių paštas, 
Lithuania, USSR.

REIKALAVIMAS
Ieškau vietos mano tėvui gyventi 

Richmond Hill ar Brooklyno apy
linkėje. Jis norėtų gyventi kaipo 
įnamis pas ką nors, bet reikalui 
esant galėtų pusiau dalyitis apart- 
mentu. Jis yra geroj sveikatoj, apie 
valgį (dietą) nereikia rūpintis.

Aš ir mano šeima persikeliame 
gyventi į New Jersey iš Reading, 
Pa. Mano tėvas pageidauja gyven
ti toje apylinkėje, kur jis pažino 
daugiau žmonių, negu naujoj mūsų 
vietoje. Prašau skambinti telefonu 
Collect (aš užmokėsiu). 1-215-376- 
3153. Arba rašykite: Mrs. Helen 
O’Connell, 806 Byram St., Reading, 
Pa. 19606 . Klauskite apie ImpolJ 
Baltrušaitį. (24-27)

APARTMENTS
PARK SLOPE. REAL VALUE. 

Large 2 and 3 bedroom apts. in 
new fireproof bldg, with elevator. 
% block to 2 subways. Balconies, j 
Dining areas. Luxury in good neigh
borhood near best shopping. From 
only $206. Prospect Towers, 9th St., 
bet. 4th & 5th Aves., Brooklyn. Se.) 
agent or call 763-0624.




