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KRISLAI
Naujas prezidentas
Visi laukiame taikos
Atsisveikinsime su turistais 
Lietuviai pasiekia Indiją 
Čigonų problema Anglijoje

— Rašo J. Gasiūnas —

Jau turime naują vyriau
sybę Washingtone. Preziden
to Nixono administracija su
sideda vien tik iš republiko- 
mi ir didžiųjų korporacijų 

* žmonių. /
< Prez. Johnsonas palijo 

naujam prezidentui visų svar
biausią problemą: nebaigtą 
karą Vietname, kur užnrušta 
daugiau kaip 30,000 ameri
kiečių, sužeistų irgi apie 200 
tūkstančių, karui išleista 100 
bilijonų dolerių.

Amerikiečiai ir viso pasau
lio žmonės nekantriai laukia 
karo pabaigos.

Paryžiaus derybose jau pa
daryta pažanga. Susitarta 
dėl derybų procedūros ir nu
sitarta paskubinti derybas.

Dabar žiūrėsime, ką užgie
dos Nixono pasiuntinys Hen
ry Cabot Lodge, ilgus metus 
buvęs JAV ambasadorius 
Pietų Vietname, artimas P. 

i Vietnamo vice prezidento Ky

Indijoje įvyks lietuvių 
kultūros festivalis

Vilniaus ELTA rašo: 
Lietuvių kultūros festiva

lis vasario mėnesio pabai
doje bus surengtas egzotiš
koje Indijos žemėje. Jis 
įvyks Orisos valstijoje — 
pietrytinėje. Indijos dalyje, 
truputį žemiau į pietus nuo 
Kalkutos.

Kas buvo Indijoje, tas ži
no, kad Orisa — pati ma
žiausia iš visų 14 valstijų. 
Joje gyvena tik...20 mili
jonų gyventojų — daugiau
sia orijų. Pagrindiniai vers
lai valstijoje — žemės ūkis, 
spiulkioji ir najnudinė pra
monė. Pastaraisiais metais 
pradėta vystyti metalurgi
ja. Kultūrinis gyvenimas, 
vietos specialistų vertinimu, 
— pakankamai intensyvus.

Į festivalį išvyks oficia
li mūsų respublikos delega
cija jir atlikėjų grupė. Tai 
bus bene pirmasis Tarybų

Lietuvos meno meistrų pa
sirodymas Indijoje.

Kultūrinių mainų tarp 
Lietuvos ir Indijos iniciato
rė yra Indijos — Tarybų 
Sąjungos kultūrinė draugi
ja. Šios draugijos Orisos 
skyriaus aktyvistai Saratas 
ir Džanakis Patnaikas tik 
pernai “atrado” Lietuvą ir 
buvo pirmieji oficialūs In
dijos pasiuntiniai, lapkričio 
mėnesį atvykę svečiuotis 
pas mus. Tada ir b,uvo už
megzti oficialūs ryšiai su 
indais.

Šiomis dienomis iš Orisos 
valstijos sostinės Hubanes- 
varo miesto gautas Indijos 
— Tarybų Sąjungos kultū
rinės draugijos biuletenis. 
Jame išspausdinti dideli ir 
įdomūs Džanakio Balavo 
Patnaiko reportažai iš Lie
tuvos.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. spalio, 1968 m., 

ir tęsis iki 31 d. sausio, 1969 m.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y....................... 9226
Connecticut valstijos vajininkai .................... 6427
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla................... 4248
Philadelphia, Pa................................................... 4240
N. J. valstijos vajininkai ...................  4022
J. Jaskevičius, Worcester, Mass....................... 3601
M.Valilionienė, Miami, Fla.................................... 3124
Geo. Shimaitiis, Brockton, Mass........................ 2810
So. Boston, Mass................................................. 2664
A. Račkauskienė, M. Kazlauskiene

Haverhill, Mass..................... • •.................. 2236

A. Braus, Rochester, N. Y.......  2170
P. Bečis. Great Neck, N. Y. 1668 
S. Penkauskicnė —A. Shupctrienė.

Lawrence. Mass................ 1536
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 1228 
V. Sutkienė—V. Taraškienė, 

San Francisco, Calif.
M. Uždavinis—A. Zaruba, 

Norwood, Masf..... . .
Vera Smalstys, Livonia, Mich.
Kanadiečiai .......... »...................
J. Stanienė, Baltimore, Md. ...
Chicago, Ill................................

1200

1136
1044

925
996
838

Ig. Klevinskas, Scranton, Pa. 612
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 588 
Marytė Smalstienė,

Ludington, Mich...................  804
E. Kralikauskienė,

Lawrence, Mass.................. 78C
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio. .... 764
P. Gasparienė,

Grand Rapids. Mich. ...:..... 360
M. Žiedelis, Nashua, N. H.'..... 324
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.....  384
L. Tilwick, Easton, Pa...............  300
O. Žilinskienė, Wilkes-Barre, Pa. 228

204

1,000 katalkų susirinko remti i
LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa...... 8421 C. K. Urban, Hudson, Mass.

(Pabaiga 4-me psl.)

TSRS kviečia tartis del 
branduolinių raketų

Maskva. — Tarybų Sąjun-13
gos vyriausybė prez. Nixo
no inauguracijos dieną dar 
kartą patvirtino būtiną rei
kalą tartis su Jungtinėmis 
Valstijomis branduolinių 
raketų kontrolės klausimu. 
Priminė ir tai, kad šis klau
simas labai svarbus ir rei
kia jį svarstyti.

Branduolinių raketų kont
rolės reikalas buvo iškeltas 
jau liepos mėn., bet Čeko
slovakijos klausimas jį pa
stūmė šalių, nes Jungtinės 
Valstijos iki šiol nebuvo 
linkusios tuo klausimu tar
tis, kol neišsilygins Čeko
slovakijos reikalas.

Dabar Tarybų Sąjungos 
vyriausybė priminė prem
jero Kosygino liepos mėn. 
siūlytą, propoziciją nieko 
nelaukiant aptarti.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia uždarė di
džiausi laikraštį “Quyet 
Tien” už pajuokimą vice 
‘prezidento K y ir premjero 
Huong.

Paryžius. — Pasaulinė 
Darbo Unijų Federacija pa
siuntė delegaciją Vietnamo 
karo klausimu į Amerikos 
ambasadą. Bet ambasada 
atsisakė skaitytis su dele
gacija.

Las Vegas. — Atominės 
Energijos Komisija rapor- 
tuooja, kad Nevadoje 1968 
m. buvo 33 požeminiai ato
minio sprogdinimo išbandy
mai.

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS

bičiulis.
Svarbiausia, kokias instruk

cijas jis gaus iš prez. Nixo
no. Visi lakiame gerų žinių.

—•—
Sausio 26 d. visi keliai ve

da Į Maspeth, N. Y. Iškilmin
gai pasitiksime ir išleisime 
įžymius turistus iš Lietuvos. 
Didžiulė Piliečių Klubo salė 
turėtų būt perpildyta gražia 
lietuviška publika.

I

Tikimės daugelio laisviečių 
iš kitų plačios New Y o r k o 
apylinkės miestų ir valstijų. 
Visiems bus svarbu paspausti 
dešinę atvykusioms iš Lietu
vos svečiams.

Antradienį jie grįžta į Lie
tuvą. Tad kartu palinkėsime 
jiems gero vėjo, laimingos 
kelionės; perduosime jiems 
Amerikos lietuvių sveikini- 

T mus ir linkėjimus Lietuvos 
žmonėms.

Ar visi skaitote “Laisvės” 
įkūrimo istoriją, kurią para
šė vienas “Laisvės” įkūrėjų 
Petras Naudžius, nuo 1918 m. 
gyvenąs Lietuvoje?

Tai ilgų metų istorija, kuri 
parodo, kai-p “Laisvė” buvo 
įsteigta ir kaip ji pradžioje 
vertėsi.

Mūsų “Laisvė” nuėjo ilgą 
ir garbingą kelią, nešdama 
šviesos žibintą, rodydama ke
lią į darbo žmonių pergalę, 
kovodama prieš išnaudojimą, 
prieš imperialistinius karus, 
už taiką.

Džiugu, kad mes baigiame 
“Laisvės” vajų sėkmingai ir 
su nauja energija ruošiamės 
naujiems žygiams.

Kas seniau galėjo tikėtis, 
kad Lietuvos kultūrininkai 
bus pakviesti Indijos kultūri
ninkų tolimoje Indijoje su
ruošti kultūros festivalį ? O 
dabar taip yra.

Indijos kultūrininkų yra 
užkviesti Lietuvos kultūri
ninkai vasario mėn. pabaigo
je suruošti kultūros festivalį.

Ne vien įvairūs Lietuvos 
Agaminiai keliauja po visą pla- 
£ tų ipasaulį, bet ir Lietuvos me

nas, Lietuvos literatūra, Lie
tuvos kultūra pasiekia toli-

protestuojančius kunigus
Newark, N. J. — Daugiau 

kaip 1,000 katalikų susi
rinko padėti tiems kuni
gams, kurie tęsia kovą prieš 
rasizmą katalikų bažnyčios 
hierarchijoje.

Giedodami giesmes, j i e 
šaukė, kad dievas sutvėrė 
visus žmones — baltus, juo
dus, geltonus ir raudonus 
ir kad jie visi yra broliai, o 
ne priešai. Rasinė diskrimi
nacija yra priešinga dievo 
valiai.

20 protestuojančių kuni
gų nurodė, kad hierarchija 
dar vis palaiko rasinę dis-

|kriminaciją ir visai nepaiso 
| skurdžių žmonių, kuriems 
reikia pagalbos.

mus pasaulio kraštus. Garbė 
lietuviams?

•

Anglija kovoja su čigonais 
jau per 400 metų ir tai kovai 
nėra galo. Šiuo metu Ang
lijoje čigonų priskaitoma iki 
15,000.

16-ame šimtmetyje karalie
nė Elizabieta I pasiryžo iš
varyti visus čigonus iš Angli
jos. Nors buvo atsuktas prieš 
juos teroras, daugelis buvo 
deportuota, bet visų čigonų 
negalėjo išvaryti.

Šiuo metu vėl iškilo Angli
jos parlamente čigonų proble
ma. Nurodoma, kad čigonai 
yra beteisiai, jie neturi jokios 
atstovybės, jie yra nuskriaus
ti, jie net iš namų mėtomi 
ir t. t.

Nežinia, ar šiais laikais 
jiems pasiseks daugiau lais
vės išsikovoti.

Nužudytasis negrų vado
vas Martin Luther King ka
daise yra pasakęs:

—Jeigu neturi už ką mirti, 
tai neturi tikslo gyventi.

Įsigilinę į Kingo pasaky
mą, sutiksime, kad gyvena 
pilną gyvenimą tie, kurie sa
vo gražųjį amžių skiria ge
riems darbams. Ir mirdami 
jie palieka nueitus pėdsakus, 
liūdinčius, kad jie buvo nau
dingi visuomenės nariai, kad 
jie kovojo už pažangą.

Mirė Petras Klimas
Kaunas. — Mirė Petras 

Klimas, 7 8 metų amžiaus, 
buržuazinės valdžios diplo
matas.

Nuo 1923 metų jis buvo 
Lietuvos am basa d ori u m 
Belgijoje, Ispanijoje, Por
tugalijoje ir Prancūzijoje.’ 
Paskiausiu laiku gyveno 
Kaune.

Paskelbtas karo 
stovis Bolivijoje

La Paz. — Bolivijos val
džia paskelbė karo stovį vi
soje šalyje. Visos konstitu
cinės teisės suspenduotos.

Valdžia aiškina, ji buvusi 
priversta griebtis griežtų 
priemonių prieš “subversy- 
vią akciją,” prieš opozicinių 
partijų “atvirą sukilimą,” 
skurdžių išstojimus su rei
kalavimais.

PREZ. NIXONO 
PAŽADAI

Washingtonas. — Pre z i-[klausimu, prez. Nixonas pa- 
dentas ■ Richardas Milhous įsižadėjo : “tvirtinti taikūs 
Nixonas inauguracijos me- struktūrą”, kad Jungtinės 
tu pasakė labai reikšmingą Valstijos stiprintų diploma- 
kalbą, pasižadėdamas viso- tinius ir kitokius ryšius su 
mis jėgomis darbuotis, kad ; visomis pasaulio valstybe- 
karas Vietname būtų baigomis, u. 21—11: 
tas, kad taika būtų užtik
rinta, kad tarp juodųjų ir 
baltųjų žmonių vienybė bu
jotų ir t. t.

Jungtinių Valstijų 37-asis 
prezidentas Nixonas pasi
žadėjo išvesti šalį iš “dva
sinės krizės”, kokioje mes 
dabar esame, į “didžiulę 
dvasios katedrą”, prie ku
rios statybos visi amerikie
čiai galės prisidėti, kad 
amerikiečių tauta būtų ap- 
vienyta ir eitų pažangos

Prielankiai atsiliepdamas 
į Tarybų Sąjungos kvietimą 
tartis branduoliniu raketų v v

didžiosiomis ir mažo
siomis.

Nixonas nurodė, kad Viet
namo karui baigus karo iš
laidas panaudotų kovai su 
skurdu, padėtų beturčiams 
ir skurdžiams, atstatytų 
daugiau gyvennamių ir t. t.

Milijonai amerikiečių ir 
šimtai milijonų užsieniečių 
klausėsi Nixono kalbos su 
viltimi, kad karas Vietna
me. bus baigtas, 
ryčių krizė bus 
likviduota, kad 
sustiprinta. To 
laukia iš naujo 
kad jis savo pažadus ištesė
tu C

Auksinis ELTOS jubiliejus
Vilnius. — Žodi keturio

mis raidėmis, kurias nere
tai matome laikraščiuose 
po įvairiomis inforrpacinio 
pobūdžio medžiagomis ir 
nuotraukomis, sutrumpin
tai pažymime Lietuvos Te
legramų Agentūrą. Čia dir
ba nemažas būrys žurnalis
tų, kurie padeda T. Lietuvos 
spaudai informuoti visuo
menę apie svarbiausius įvy-

va, referentę V. Jurgelevi
čienę, korespondentą K. 
Liandzbergą, redakcijos ve
dėją J. Rutkauskienę; ir in- * 
formacijos išleidėją SJTar- 
sisaitę.

Bus įamžintas Kipro 
Petrausko atminimas

Vilnius. — Siekiant įam
žinti Tarybų Sąjungos liau
dies artisto, Lietuvos Vals
tybinio Akademinio Operos 
ir Baleto Teatro solisto, 
profesoriaus Kipro Pet
rausko atminimą, Lietuvos 
Ministrų Taryba įpareigojo 
Kultūros i Ministeriją ir 
Kauno miesto Vykdomąjį 
Komitetą įsteigti Kaune, 
K. Petrausko gatvėje 31, 
Kipro Petrausko memoria-

kad Vidur- 
susitarimu 
taika bus 
visi dabar

Kairas. — Egipto prezi
dentas Nasseris pareiškė, 
kad nebus galima tartis su 
priešu, kuris yra okupavęs 
“mūsų žemę,”

Andrius Grimaila 
užmuštas

L
Hartford, Conn. — Sau

sio 19 d. John Thomas, au
tomobiliu važiuodamas, su
žeidė skersai gatvę einantį 
Andrių. Grimailą.
. Nuvežtas į ligoninę A. 
Grimaila netrukus miVė. 
Thomas areštuotas ir kalti
namas neatsargiu važiavi
mu, dėl ko buvo Grimaila 
užmuštas.

Vietnamo taikos pasitarimai 
pradėti rimtai svarstyti

Paryžius. — Visos ketu- tenkinta žiūri į derybų pro- 
rios delegacijos susėdo prie 
vieno apjvalaus stalo ir rim
tai pradėjo pasitarimus 
Vietnamo taikos klausimu.

Iš Jungtinių Valstijų pri
buvo prez. Nixono nuskir
tas Amerikos delegacijos 
pirmininku Henry Cabot 
Lodge. Reporter i a m s jis 
pareiškė, kad jis viską da
rys susitarimui pasiekti.

Sakoma, kad Šiaurės Viet
namo delegacija tikrai nori 
ir pasiruošusi skubinti tai
kos pasitarimus. Pietų Na
cionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto delegacija daugiau
sia kalbą apie karo padėtį 
ir. reikalą amerikiečiams 
pasitraukti iš Vietnamo.

Saigono delegacija nepa-

cedurą, vis ieško priekabių 
deryboms delsti.

Vincas Rudaitis 
ligoninėje

Chicagos “Vilnis” prane
ša, kad Vincas Rudaitis, il
gametis “Vilnies” linotipi
ninkas. sausio 20 d. išvyko 
į ligoninę 
rinti.

Pirmiau
“Laisves” 
visuomet
vės” rėmėjas.

“Laisvės” personalas lin
ki drg. V. Rudaičiui svei
katą sustiprinti.

sveikatai patik-

V. Rudaitis buvo 
linotipininkas ir 
stambus “Lais-

ELTA susikūrė audrin
gomis pirmosios proletari
nės revoliucijos Lietuvoje 
dienomis. Jos gimimo datą 
nusako Lietuvos Laikino
sios Revoliucinės Darbinin
kų ir Vargingųjų Valstie
čių vyriausybės 1919 m. 
sausio 17 d. nutarimas, kursinį muziejų. Jame taip/ 
pasirašė Vincas Mickevi
čius - Kapsukas. Tada su
trumpintai ji buvo vadina
ma LITĄ. Jos ruošta me
džiagą spausdino “Tiesa”. 
“Komunistas” ir kiti tuome
tiniai laikraščiai ir žurna
lai

Agentūra veikė ir buržu
azinėj e Lietuvoje. Tam 
tikrais laikotarpiais čia 
yra dirbę pažangūs in
teligentijos atstovai, nu
ėję kartu su liaudimi, 
kaip Justas Paleckis, 
Augus’bįnas Gricius ir eilė 
kitų. Jau eina antras dešim
tis. kai ELTĄ vadovauja 
rašytojas Donatas Rodą.

ELTOS penkiasdešimt
metį, kaip reikšmingą tary
binės spaudos datą, pažymi 
Lietuvos žurnalistai, rašy
tojai, kultūros veikėjai, pla
čioji skaitytojų masė.

Už aktyvų ir vaisingą dar
bą tarybinėje spaudoje ir 
ELTOJE Lietuvos Ankšč. 
Tarybos prezidiumas apdo
vanojo garbės raštu foto
korespondentą M. Bara
nauską, vertėją redaktorę 
T. Brazienę, koresponden
tą B. Bucelį, vertėją redak
torių V. Budą, buvusią EL
TOS redaktorę N. Jegoro-

t įrengta ekspozicija apie 
jo olio kompozitoriaus 
Miko Petrausko ir kitu ži
nomo dainininko amžininkų 
— operos ir baleto įkūrėjų 
gyvenimą ir kūrybą.

Kultūros Ministerijai pa
vesta perkelti Miko Pet
rausko palaikus iš Trakų 
rajono Dusmėnų kaimo į 
Rasų kapines Vilniuje ir 
palaidoti juos greta Kipro 
Petrausko kapo.

Vilniaus miesto Vykdoma
sis Komitetas įpareigotas 
nastatyti paminklą ant bro
lių Miko ir Kipro Petraus
ku kapo Rasų kapinėse.

Valstybiniam Spaudos Ko
mitetui ir Lietuvos Kompo
zitorių Sąjungai rekomen
duota paruošti ir išleisti 
monografiją apie Kipro 
Petrausko gyvenimo ir kū
rybos kelią.

Ant. Vaivutskas

Londonas. — 3,000 Angli
jos telegrafistų sustreika
vo ir kablegramų siuntinė
jimą sulaikė.

Los Angeles. — Kaltina
masis Roberto Kenedžio už
mušime Sirhąnas teisme 
laukia, kada bus paskirti 
prisaikintieji teisėjai.
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Aukšti, gražūs, 
iškilmingi pažadai

JAU turime naują prezidentą. Richard Nixon tapo 
įvesdintas, ar įšventintas, ar inauguruotas praėjusį pir
madienį, sausio 20 dieną, su įspūdingiausiomis ceremo
nijomis. Prezidentas Johnsonas, viceprezidentas Hum
phrey ir kiti demokratai sėdėjo nuliūdę, o susikraustę į 
Washingtoną republikonai naujajam prezidentui kėlė 
didžiausias ovacijas. Tai natūralu ir prieš tai neap
simoka protestuoti. Jie dabar per ateinančius ketve
rius metus bus mūsų Amerikos bosais ir vadais. Šimtai 
ir tūkstančiai jų tampa aprūpinti aukštomis, gerai ap- 
m o kam o mis vietomis. Turi jie. dėl ko didžiuotis ir 
džiaugtis. Nieko negelbės iš demokratų pusės jiems pa
vydėjimas. Jie patys kalti. Jeigu ne Johnsono vietna- 
minė politika, Nixonas niekados nebūtų su savo “ar
mija” susikraustęs j Baltuosius Rūmus.

Reikia pasakyti, kad R. Nixonas, perimdamas nuo 
Johnsono prezidentystę, pasakė gerą, įspūdingą kalbą, 
kupiną aukščiausių pasižadėjimų, nieko nesmerkdamas, 
nieko nekritikuodamas. Ypatingai mums patiko jo pa
sižadėjimas, kad jis panaudos visą .savo išmintį ir jėgą, 
kuri dabar pereina į jo rankas, kaipo galingiausios ka
pitalistinės šalies prezidento, kovai už taiką ir išlaiky
mui taikos. Kvietė jis visas šalis ir tautas prie vieny
bės, prie bendrų pastangų pašalinimui karų ir nesusipra
timų derybų ir susitarimų keliu.

Taip pat patiko mums jo pasižadėjimas “suvienyti” 
ir Amerikos žmones. Juodi ir balti esanti viena tauta.

Kas gi gali prieš tai protestuoti? Kas gi gali už tai 
ant jo pykti, arba jį smerkti! Tenka tiktai nuoširdžiau
siai ji pasveikinti, ir mes taip darome.

Dabar tik belieka praktikos klausimas. Mes dar 
nesame pamiršę Lyndono Johnsono inauguracijos pra
kalbos. Irgi buvo labai graži. Irgi buvo kupina aukš
čiausių pasižadėjimų. Ypač mums patiko jo pasisakymas 
už taiką. O kas iš to išėjo ? Viskas buvo apversta aukš
tyn kojomis ir visko atsižadėta, ir jis mus įtraukė į vie
ną ilgiausių, vieną kruviniausių ir barbariškiausių karų 
šios šalies istorijoje^ ’

Todėl ir dabar, linkėdami naujajam prezidentui 
sėkmės iš visų širdies gelmių, mes pasiliekame teisę jo 
aukštus pasižadėjimus spręsti pagal jų įvykdymą prak
tikoje.

Kas ką rašo ir sako
BAŽNYČIŲ TURTAI, 
VALDŽIA IR 
MOKESČIAI

Leonas Jonikas savo ko- 
lumnoje “Vilnyje” (.sausio 
17 d.) daro tokius apdūmo
jimus, kuriems mes pilnai 
simpatizuojame:

Prieš kiek laiko stebėjau 
CBS televizijoje smulkmeniš
ką apskaičiavimą kiek nekil
nojamo turto Jungtinėse Vals
tijose valdo įvairios religinės 
sektos — -virš 70 milijardų 
dolerių!

Į tą įskaitoma ne tik baž
nyčios, vienuolynai ir kitoki 
“dievo namai,” bet įvairiau
si bizniai.

Iš biznių religinės sektos 
per metus daro po virš 8 mi
lijardus dolerių pelno.

Ir už tai nemoka mokesčių 
nei cento!

Religininkams dar ir to ne
gana. Daro spaudimą į val
džią, kad visuomenės mokes
čiais būtų išlaikomos ir para
pijinės mokyklos.

Ot ir suprask žmogus: Kra
što konstitucija sako Jungti
nėse Valstijose bažnyčia at
skirta nuo valstybės ir moky
kla nuo bažnyčios. Šitaip ir aš 
norėčiau būti “atskirtas” nuo 
valstybės, kad nereikėtų mo
kėti mokesčių.

minkime, kad anais laikais 
kunigai bažnyčiose meldėsi 
už carą ir liepė lietuviams 
jo jungą nešti kantriai ir 
ištikimai, o paskui dalyva
vo įvedime fašizmo ir su
šaudyme komunistų vadų.

Velniop su tokion “tautos 
idealu”! Lietuvių tauta 
niekados prie jo nebegrįš. 
Gerai būtų, kad žiburiečiai 
tai giliausiai įsisąmonintų 
ir visados atsimintų.

Komunistai esą “sūnūs 
palaidūnai”! Čia tai jau 
daugiau negu juokinga. Tik 
įsivaizduokite: Komunistai 
vadovauja < tautai, tautos 
valstybei, visam kraštui, 
bet jie yra “palaidūnai,” o 
“Tėviškės Žiburių” redak
toriai, pasprukę iš Lietu
vos, pabėgę nuo tautos, sė
di Kanadoje už tūkstančių 
mylių nuo Lietuvos, nėra 
sūnūs palaidūnai!

Prezidentas Nixon ir jo religija
ANAIS metais, kai John F. Kennedy buvo demokra

tų nominuotas į prezidentus, kilo smarkios diskusijos 
apie jo religiją. Mat, jis buvo katalikas, o tradiciniai 
katalikai būdavo nerenkami į Amerikos prezidentus. 
Amerika dar vis buvo tebelaikoma “protestantų šalimi.” 
Bet Kennedy laimėjo rinkimus ir sulaužė tą tradiciją. 
Prieš Kennedy tada republikonų kandidatas buvo Rich
ard Nixon, Quakeriu tikėjimo išpažintojas.

Dabar ir vėl republikonų kandidatu buvo tas pats 
Nixonas, bet apie jo religiją nebuvo jokių kalbų, jokių 
diskusijų, jokių ginčų. Tik dabar, po rinkimų, pradeda
mas viešai minėti Nixono tikėjimas. Mat, eina klausimas, 
kaip karštai naujasis prezidentas tiki ir kaip jis savo 
quakerišką tikėjimą suderina su politika. O tai įdomus 
klausimas.

Dalykas tame, kad Quakeriu religijos pagrindas yra 
taika. Nuo to idealo jie nėra pasitraukę atgal nuo pat 
1680 metų, kai mažytė religinė sekta, oficialiai vadina
ma “Draugų Draugija,” iš Anglijos atvyko Amerikon ir 
įsikūrė Pennsylvanijos valstijoje. Jie taip kietai to ide
alo (prieš karus ir už taiką) laikosi, jog net Amerikos 
valdžia automatiškai nešaukia jų militarinėn tarnybon, 
nes jų religija neleidžia jiems imti į rankas ginklą ir 
vartoti jėgą.

Ir štai dabar tos • religijos pasekėjas tampa šalies 
prezidentu. Jis plačiai žinomas, pavyzdžiui, Vietnamo 
karo klausimu, kaip “vanagas,” tai yra, karo ir milita- 
rizmo šalininkas. Ar tai reiškia, kad jis nesiskaito su 
savo religijos “mokslu”? Patys quakeriai, sakoma, la
bai norėjo dar prieš rinkimus ir paskui po rinkimų, su
sisiekti su Nixonu ir pasiteirauti apie jo nusistatymą 
kaip tik tuo klausimu. Deja, jų visos pastangos buvu
sios veltui. Kiekvienu atveju Nixonas suradęs pasitei
sinimą, kodėl jis negali su jais susitikti, jų pakvietimą 
priimti. Po rinkimų jis atsisakė su jais pasimatyti net 
ir tada, kada jie jam tesiūlė “dvasinę paramą.”

Be to, per inauguraciją jį laimino protestantų mi- 
nisteris ir katalikų kunigas, o ne quake ris. Todėl ir ke
liamas klausimas, ar Nixonas yra atsižadėjęs savo qua- 
kerystes ir priėmęs kitą tikėjimą, ar gal jokiai religinei 
sektai jis nebetiki ir nebepriklauso.

Dar galima pridurti, kad Nixonas yra antras qua
keriu sektos prezidentas. Herbert Hooveriš irgi tuvo 
quakeris. Skirtumas tik tame, kad Hooveriš visados da
lyvaudavęs quakeriu susirinkimuose, o Nixonas buvęs 
pastebėtas tik vieną kartą viename quakeriu susirinki
me. Todėl esą galima jį vadinti “šiaudiniu“ ųuakeriu...

KOMUNISTAI TURĖTŲ . 
JIEMS KARŠTAI
PADĖKOTI

Net jau ir Kanados kle- ' 
rikališkieji “Tėviškės Žibu
riai” (sausio 16 d.) nebesu
tinka su tais, kurie, lietu
vius komunistus nelaiko 
lietuviais, juos paaukodami 
rusams, baltarusiams -bei 
lenkams. • Visaip > komuniš- 
tus ■ išbarę, laikraščio redak
toriai sako: “...vis dėlto 
negalima tvirtinti, kad ko- 
munistai nėra lietuviai, net 
ir anie senosios gvardijos 
partiečiai. Etnine prasme 
jie yra lietuviai, tos pačios 
tautos žmonės. Nei savo 
kilme, nei kalba, nei vidine 
jausena —nepriklausomybe 
jie nesiskiria nuo kitų tau
tiečių. Skirtumai religinėj e; 
socialinėje, politinėje srity
je dar neatskiria jų nuo 
tautos kamieno etniniu po
žiūriu, nepadaro jų rusais, 
gudais ir kitokiais.”

Tai laikome visiškai pro
tingais išvedžiojimais ir 
manome, kad broliai komu
nistai, tiek senosios, tiek 
naujosios “gvardijos,” turė
tų žiburiečiams karščiau
siai padėkoti. Argi tai ne 
didelis dalykas: lietuviai 
komunistai yra lietuviai! 
Reikia didelio galvočiaus 
tokį didelį išradimą pada
ryti ...

Dėmesio vertas ir toks ži- 
buriečių pasakymas: “Tai
gi, ir komunistai ta pras
me yra lietuviai, tačiau jie 
atsiskiria nuo bendrojo tau
tos idealo ir tampa sūnu
mis palaidūnais.”

Apie kokį čia “tautos 
idealą” kalbama ? Lietuvių 
tauta pasirinko socialistinį 
kelią. Rezultatai puikūs: 
Lietuva klesti, lietuvių tau
ta klesti. Svarbiausia: Lie
tuva, lietuvių tauta be ponų 
ir išnaudotojų. Komunis
tai sako, kad toks tautos 
idealas yra tikrai puikus, 
tikrai laisvas, tikrai huma- 

, niškas, tikrai šviesus. Žibu
riečiai (klerikalai), žinqma, 
“tautos idealą” supranta 
kitaip. Jiems buvo geriau
sias “taupos idealas,” kai 
lietuvių tauta seniau nešė 
carizmo jungą, o paskui 
Smetonos - Krupavi č i a u s 
kruvinąją diktatūrą. At-

MOKYTIS, MOKYTIS IR 
DAR KARTĄ MOKYTIS...

Žurnalo “Švyturys” Nr. 
21 (1968 m.) kolumnistas 
G. Aleksa kalba apie žmo
nes, senus ir jaunus, ku
rie nebenori mokytis. Jo 
pastabos ir pabarimas:

...Šiandien didžiulio pro
greso epochoje esame tikri 
kūdikiai ir, jeigu sistemingai 
nesimokysime, — neįkopsime. į 
aukštą gyvenimo pažinimo 
medį, liksime apačioje, nie
kada nejausime pasitenkini
mo savimi, būsime našta vi
suomenei.

Tačiau yra jaunuolių ir 
merginų, kurie, baigę aštuo- 
nias klases, atsisveikina su 
mokslu, nestoja nei į devintą 
klasę, nei į' technikumą, nei 
į -profte c h n, i n ę mokyklą, o 
įstoję, kartais, nebaigia, meta 
mokyklą,’ Tie jaunuoliai nesu
pranta, kad žinių stoka jiems 
vėliau pakenks gyvenime ir 
darbe. 'Jeigu tau reikia pra
dėti dirbti, tai mokykis vaka
rinėje moykloję, vakariniame 
skyriuje — toks turi būti jau
nimo šūkis. O visų pareiga — 
visokeriopai skatinti moky
mąsi, sudaryti palankiausias 
sąlygas.

Mokytis, mokytis ir dar 
kartą mokytis — -šie V. Le
nino žodžiai jaunimui šian
dien tinka visiems tarybi
niams žmonėms. Mokytis ne 
tik iš knygų, bet ir iš gyveni
mo, iš žmonių. Yra tokių pi
liečių, kurie mano, kad, jeigu 
jie aukštai iškelti, tai jau vis
ką geriau žino, gali- mokyti 
kitus, bet neprivalo mokytis 
iš kitų. Tokie žmonės atneša 
žalą visuomenei, ir galų gale 
gyvenimas juos nubaudžia — 
jie atsilieka, kiti juos pra
lenkia. - Pats Leninas buvo 
geriausias pavyzdys, kaip ko
munistinis veikėjas, visuome
nės iškeltas į aukščiausią pos
tą, visą gyvenimą mokėsi iš 
kitų, iš paprastų darbo žmo
nių ...

Iš LAIŠKŲ
Prašo adreso

Mieli Tautiečiai,
Sveikiname “Laisvę” iš 

tolimos Lietuvos.
Atleiskite, kad savo laiš

ku trukdau Jums brangų 
laiką.

Aš kreipiuosi į Jus su 
prašymu, kurio išpildyti, 
tikiuosi, aeatsisakysite.

Aš renku medžiagą apie 
lietuvių poeto Juozo Krumi- 
no gyvenimą ir kūrybą. Jis, 
kaip žinoma, yra išleidęs 3 
eilėraščių ir 2 prozos kny
gas, bet mūsų yra lyg ir 
užmirštas. Prieš karą bu
vo demokratinės krypties 
poetas ir žurnalistas, bend
ravo su J. Paleckiu. Ka
rui baigiantis kartu su 
žmona rašytoja Nele Mara- 
laite emigravo į Vokietiją, 
kur 1951 metais ir mirė.

Todėl aš norėčiau suras
ti J. Krumino žmoną A. 
Maralaitę-Kruminienę (da
bar jos pavardė gali būti 
pasikeitusi), kuri galėtų ir, 
manau, neatsisakytų su-, 
suteikti vertingos medžia
gos apie vyro gyvenimą ir 
kūrybą. Prieš kurį laiką 
ji gyveno (gal ir dabar te
begyvena) Chicagoje. Aš 
ir norėčiau paprašyt, gal 
Jums yra žinomas tikslus 
jos adresas, ar gal galite 
sužinoti ir nurodyti.

Šiais metais poetui J. 
Kruminui sukanka 55 me
tai ir tokia proga, manau, 
vertėtų jį prisiminti.

Aš .tikiuosi, kad mano 
prašyme išpildysite.

Lauksiu Jūsų laiško.
Sėkmės Naujaisiais Me

tais “Laisvei” ir visiems 
jos bendradarbiams.
. Su tikra pagarba—

stud. Petras Statutą
Lietuva
Vilnius —24
Latako 1-15

Izraelio valdonai nesimoko *
is istorijos

Du tūkstančiai metų at
gal Izraelio valdonai pra
rado savo šalies nepriklau
somybę. Jie prarado ją 
per be pabaigos puldinėda
mi kaimynus. Karai susilp
nino juos pačius ir jų kai
mynus. Tada Romos cieso
riams nebereikėjo didelių 
jėgų kirsti izraelitams smū
gį ir juos pavergti. *

Tiesa, tada Izraelitai, Ju
dai ir Damaskusai buvo 
vieno kraujo žmonės, tik 
skirtingų karalių valdomi. 
Bet tas nepakeitė nei vie
nų, nei kitų jausmo užka
riauti vieni kitus. Jų buvo 
trys kivdp mąstančios sek
tos. Kiekviena jų spyrėsi 
esanti tikroji žydų kraujo 
ir tik ji privalanti to krau
jo žmonėms vadovauti.

Po dviejų rūkstančių metų 
Anglija ėmė, su Amerikos, 
Prancūzijos pagalba, ir at- 
steigė Izraelio nepriklauso- 
myoę Palestinoje. Tas ang
ių . aKtas panaiKino Izrae
lio skriaudą. Bet jie ją pa
naikino nusKriausdami ara
bus. Gal anglai ir netikė
jo, kad nuskriaustojo Izra
elio nauji valdonai, atgavę 
nepriklausomybę, skriaus
tų Palestinoje gyvenančius 
arabus.

rikoje, ir gerai moderniš
kai apsiginklavo.

Per šešias dienas Izraelis 
laimėjo karą prieš arabus. Į 
kitas šešias dienas Izraelis 
gal būtų paėmęs visas arabų 
šalis, su dviem šimtais' mi
lijonų gyventojų, jei Jung
tinės Tautos nebūtų to ka
ro sustabdę.

Arabų šalys nebuvo taip 
apsiginklavusios. Jie mo
kėjo tik plepėti... Jie ka
rą ir pralaimėjo.

Toks Izraelio atsiekimas 
atrodė puikus naujiems Iz
raelio valdonams. Bet ne
atrodo taip puikus žiūrint 
kitų žmonių akimis.

Izraelio naujieji valdonai 
laimėjo “blickrygu” karą 
per šešias dienas prieš 
Jungtinę Arabų Respubli-^ 
ką; jie ištaškė dabar Ųe- 
banono orlaivyną į valan
dą! O kai tie patys Izrae
lio valdonai gaus tuos 50 
milžiniškų karo orlaivių iš 
Washington©, tai nežinia, 
kokių surprizų pasaulis tu
rės laukti iš Izraelio valdo
nų.

Bet ar tokia taktika už
tikrins ateityje Izraelio val
stybei ateitį? Ne!

Gaila, kad žmonės negali 
išmokti ko gero iš moky-

Viso pasaulio gerieji žmo- t°j°s istorijos.
nės pasitiko Izraelio naują 
nepriklausomybę ralesuno-

A. Gilman

“ŽMOGUS ŽMOGŲ ĖDA...”
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” vedamajame “Rasinės 
ir kitokios diskriminacijos” 
sako:

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose, Britanijoje, Kanadoje 
ir kitose šalyse yra nemažai 
diskriminacijos negrų, žydų, 
indijonų. Bet negrų šalyse 
yra diskriminacijos baltųjų ir 
kitų. Pavyzdžiui, Zambijoje 
valdžia įsakė azijiečiams ir 
kitiems svetimšaliams atiduo
ti savo įmones ir parduotuves 
zambiečiams. Tai tik vienas 
pavyzdys.

šiaurės Airijoje katalikai 
skundžiasi, kad protestantai 
diskriminuoja juos. Kur ka
talikai valdo, ten sunkiau 
protestantams.

Kiekvienoje kapitalistinėje

Gerbiamieji Draugai,
Šiuomi duodu žinoti, kad 

mano tėvelis Chas Jeselun 
mirė 1968 metų spalio 12 d. 
Eidamas pusryčių parvirto 
ir daktaras pribuvęs pasa
kė, kad turėjo širdies ata
ką. Palaidojome šalia ma
mytės ir arti prie jo bro
lio ir brolienės. Per pasku
tinius trejus metus gyveno 
Westlock miestelyje. Gyve
no “Senior Citizens’ Lodge.” 
Ten turėjo daug draugų, 
taip pat ir iš Clyde mieste
lio. Mirė sulaukęs 87 metų 
ir dviejų savaičių amžiaus. 
Dabar prašome draugų, kad 
nebesiuntinė tumėte jam 
“Laisvės” ir “Šviesos”.

Pas mus yra daug žmo-, 
nių, kurie nukentėjo nuo 
sausros, o labiausiai nuo 
šalnos. Rugpiūčio 12 dieną 
užėjo šalna ir sugadino ja
vus. Daug tūkstančių akrų 
visai žuvo. Kitus susilisavo 
gyvuliams šerti. Mūsų javai 
buvo sėti prie ežerėlio, tai 
buvo mažiau šalnos užgauti. 
Ale nukentėjo nuo ledų.

i Aš vis paremsiu “Laisvę” 
ir “Šviesą” kaip galėsiu...

Julie Donald
Clyde, Canada

_ i • • • jie vėlino petravičiaus darbai
ekspozicijoje

Vilnius, (Eltą). — Paro
dų rūmų lankytojų dėmesį 
.patraukia vienoje salėje 
eks^nųo j a m i Jungtinės^ 
•Valstijose gyvenančio lietu
vių grafiko Viktoro Petra
vičiaus kūriniai. Čia paro
domi dailininko darbai, 
saugomi Lietuvos TSR Val
stybinio muziejaus fonduo
se ir sukurti, jam gyvenant 
Lietuvoje bei studijuojant 
Paryžiuje. Rodoma daugiau 
kaip šimtas teminių paveik
slų, daug iliustracijų lietu
viškoms knygoms. Įdomios 
iliustracijos lietuvių liau
dies pasakai “Gulbė kara
liaus pati”, kurios 1937 me
tais tarptautinėje meno ir 
technikos parodoje Pary
žiuje buvo pažymėtos aukš^ 
čiausiu įvertinimu — Grand 
prix.

Viktoras Petravičius gi
mė 1906 metais Šakių aps
krityje. Jis baigė Kauno 
m e n o mokyklos grafikos 
studiją, o vėliau dvi aukštą
sias dailės mokyklas Pary
žiuje. Po antrojo pasaulinio 
karo grafikas gyvena Jung<^ 
tinėse Valstijose.

šalyje yra dar klasines dis
kriminacijos. Turtingesn i e j i 
nenori įšileisti į savo tarpą 
neturtingųjų. Kiekvienas ren
kasi kaimynus ir draugus pa
gal savo stovį.

žmogus toli pažengė tech
nikoje, moksle, bet mažai pa
daryti žmoniškumo srityje, 
žmogus žmogų ėda, kaip žu
vis žuvį. Dar blogiau, žuvis 
tik alkana būdama, o žmogus 
žmogų žudo visai nebūdamas 
alkanas.

Izraeliui geriausios klo
ties, jos žmonėms amžino 
gyvenimo savo nepriklau
somoje šalyje. Kuo geriau
sios ;kloties jiems;vėlino, so
cialistinių šalių - žmonės. (So-, 
cialistinės ,1 šalys 'buvo i pasi
rengę teikti visokiariopą 
paramą naujam nepriklau
somam Izraeliui.

Bet pasaulis gavo sur- 
prizą. Kaip greit nauji Iz
raelio valdonai pajautė sa
vo galią protėvių žemėje, 
taip greit jie parodė savo 
žiaurumus. Izraelio valdo
nai tuoj išvarė, virš milijo
no arabų iš pačių arabų 
namų. Naujojo Izraelio 
valdonai pasisavino arabų 
namus, žemes ir atidavė 
tiems imigrantams, kurie 
rėmė tuos naujuosius Izra
elio valdonus. Naujieji Iz
raelio valdonai išginė ara
bus į pūstynes,. į smėlynus 
gyVenti skudurinėse pala
pinėse. Svietas tą matė 
matė atvejų atvejais nuo
traukose, kiek jų akys sie
kė. Tie arabai idabar tik ir 
minta Jungtinių Tautų mi- 
erna pašalpa —^6 centai į 
dieną vienam.

Toks naujojo Izraelio 
valdonų elgesys pradėjo py
kinti daugiau irdaugiau vi
sų šalių arabus. Kitų ša
lių arabai pradėjo sakyti 
svietui, kad arabų šalys ne 
tik nepripažins nau jojo 
Izraelio valdonams nepri
klausomybės, ale tol jie ne
nurims, kol nor vienas to
kių Izraelio valdonų pasi
liks Palestinoje.

Toks arabų šūkis buyo 
negudrus ir nereikalingas; 
tai tik tuščias jų plepėji
mas, nes jie Izraelio fizi
niai nepuolė.

. I$raelis tiiri tik apie du 
milijonus imigrantinių gy
ventojų. Bet žydų kraujo 
žmonių pasaulyje ,yra apie 
dvidešimt milijonų iš viso. 
Todėl Izraelio naujieji val
donai pasileido po visą pa
saulį melžti piniginiai žydų, 
kraujo žmones, ypač Ame-’l

Biochemike mokslų daktarė
Pirmoji Lietuvos moteris 

—biochemike apgynė moks
lų daktarės disertaciją. 
Eksperimentinės medicinos 
instituto mokslinė taryba 
suteikė biologijos mokslų 
daktarės laipsnį Biochemi
jos instituto mikroorganiz
mo biochemijos sektoriaus 
vadovei Sofijai Kanopkai- 
tei.

PASAKA BE GALO 
—Kodėl šiaudų neyežate ? 
—Mašinų laukiame. 
—O jeigu mašinos neat

važiuos?
—Arkliais vešime.
—O kodėl dabar arkliais , 

nevežate *
—Mašinų laukiame. 
—O jei mašinos neatva-

1 žinos ?..
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LAIŠKAS Iš VILNIAUS

Ką primena naujieji metai?

(Tasa)
Sumanėm steigti spaustuvę. Iš vienos 

spaustuvės vis tik neišgyvensim. Reikia 
galvoti apie laikraščio leidimą. Ėmėm 
svarstyti: reikia sudaryti bendrovę bent 
iš šešių narių. Pradėjom ieškoti draugų 
narių. Juozas Undžius dirbo New Yor
ke prie laikraščio “Tėvynės.” Užklaus
tas sutiko prie mūs prisidėti. Pakal- 
binom Miką Mizarą. Jis jokių kvalifi
kacijų spaustuvės darbe neturėjo, ta
čiau neblogai vartojo anglų kalbą. Be 
to, svarbu turėti žmogų, kuris sugebės 
mūsų spaustuvės reikalus atlikti mies
te. f

šeštu nariu Neviackas pasiūlė savo 
brolį Antaną, kaip turintį šiek tiek pi
nigo ir tuo teikiantį viltį, reikale mums 
pagelbėti. Tačiau vėliau šiuo nariu te-j 
ko mums smarkiai nusivilti: jis ne tik 
reikale mums pinigais negelbėjo, bet ir 

. darbe nesistengė draugiškai darbus 
* dirbti. Buvo didelis tinginys ir neturėjo 

sugebėjimo ir noro įsisavinti spaustuvės 
darbus. Kada vėliau po visų sunkumų 
pradėjo taisytis spaustuvės ir laikraščio 
reikalai, Antanas Neviackas prasitarė 
savo broliui Juozui, kad gal būt vertėtų 
visus mus iš bendrovės išstumti ir visą 
biznį paimti jiems į savo rankas. Po 
viso šito vistik pavyko mums jį paga
liau iš bendrovės išprašyti ir į jo vietą 
paėmėm Vincą Paukštį (Čibirą).

Reikia pripažinti, kad mes visi bu
vom bepinigiai. Šiaip taip sukrapštėm 
po šimtą penkiasdešimt dolerių, kas per 
šešis narius sudarė sumą devynis šim
tus. Nusisamdėm spaustuvei patalpas, 
įsigijom kuklų spaustuvės inventorių, t. 
y. raides, mašinas ir kitką, kas spaus
tuvei reikalinga, įmokėdami pinigų dalį, 
o likusią skolą pasižadėjom mokėti kas 
mėnuo po tam tikrą dalį, iki galutino 
skolos likvidavimo. Ir taip spaustuvę 
atidarėm.

Bostone ir jo priemiesčiuose gyveno 
gana daug lietuvių. Didžiuma buvo jų 

^susibūrę į įvairiais pavadinimais savi
šalpos draugijas ir organizacijas, žie
mos sezono metu tos draugijos ir or
ganizacijos ruošdavo savo nariams susi
tikimus, vadinamus “baliais,” su įvairia 
programa ir šokiais. Tokio baliaus pa
skelbimui buvo reikalingi plakatai ir 
programos. Iš plakatų, aišku, spaustu
vei nedaug buvo naudos, bet iš progra
mų būdavo šiek tiek pelno. Tas progra
mas stengdavomės padaryti kiek galint 
puošnesnes, įmantresnes ir patraukles
nes. Žinoma, čia teksto buvo nedaug, 
bet mes apsilankydavom pas lietuvius, 
net ir kitataučius biznierius, turinčius 
mieste krautuves, vaistines ir kitokias 
biznio įmones. Už įdėtus į tokias pro
gramas jų biznio skelbimus biznieriai 

^numesdavo po keletą dolerių. Mūsų 
tikslas buvo kaip galint gražiau ir me- 
niškiau sutvarkyti į tas programas de
damus skelbimus.

Iš pradžių bandėm aukščiau minimus 
darbus savo spaustuvėje dirbti vakarais, 
tačiau greit įsitikinom, kad vakarais 
nesuspėjam tų darbų atlikti. Tada aš 
su J. Valatka pareiškėm “Keleivio” ad
ministracijai, kad laužom sudarytą su- 

> tartį, ir po tam tikro laiko mudu pasi- 
traukėm iš “Keleivio” spaustuvės. Ne
viackas kol kas dar liko “Keleivio” 
spaustuvėj, tačiau greit ir jis pasitraukė.

Pasitraukus iš “Keleivio” spaustuvės 
ir nutarus leisti laikraštį, teko galvoti 
ir susirasti redaktorių. Buvo čia Bosto
ne toks rašytojas, rašinėjantis į laikraš
čius feljetonus,vieną kitą straipsnelį, o 
bė to, jis skelbdavosi, kad išleisiąs “tik
rai įdomią knygą,” ir kviesdavo! iš anks
to įmokėti prenumeratą. Tačiau knygos 
neišleisdavo, nes surinkta prenumerata 
būdavo sunaudota “kasdieninei duonu
tei,”1 o su prenumeratoriais taip ir ne
tekdavo atsiskaityti. Visuose rašiniuose 
jis vartodavo pseudonimą “Antonovas.” 

Kada mes jį pakalbinom, jis su viso
mis mūsų sąlygomis sutiko, nes žmogus 
buvo atsidūręs pačioje sunkiausioje ma
terialinėje būklėje: neturėjo ką valgyti. 
Kadangi jis buvo išgarsėjęs tik pagal 
pseudonimą “Antonovas,” o tikroji jo 

Jbpavardė buvo Montvidas, kuri nedauge
li liui tebuvo žinoma, tai mes susitarėm, 

kad laikraštyje jis tepasirašinės tik tik
rąja pavarde. Be to, savo idėjinių įsi-

tikinimų tvirtai nesilaikydavo, nors 
šiaip dėdavosi prie pažangiųjų, bet 
straipsniuose padarydavo nukrypimų.

Kad nebūtų nesusipratimų, mes jį 
(redaktorių) įspėjome, kad straipsniuo
se radę nerimtumų, tų rašinių mes į 
laikraštį nedėsime. Kadangi mes taip 
pat dar labai neturtingi, tai algos mo
kėsime tik dvylika dolerių į savaitę. Į 
bendrovę mes jo nepriemėm.

Tai šitokiomis sąlygomis redaktorius 
pas mus pradėjo dirbti.

Nutarę leisti savaitinį laikraštį, pa
vadinimu “Laisvė,” pasiskelbėm ir pra
dėjom rinkti prenumeratą po pusantro 
dolerio metams.

Pradžia buvo gana sunki. Žmonės la
bai skeptiškai į šį reikalą žiūrėjo. Jau 
pirmiau yra buvę keletas atsitikimų, kad 
pasiskelbdavo leisti laikraštį, surinkda
vo prenumeratą, o išėjus vienam kitam 
laikraščio numeriui, bankrutuodavo. 
Taigi ir mums, kalbinant užsisakyti 
laikraštį, atsikalbinėdavo, o jei ir duob
davo pusantro dolerio, tai sakydavo, 
kad laikraščio galį ir nesiųsti ir dar pa
tardavo bėgti iš tos bendrovės, nes vis 
vien bankrutuosime. Kituose miestuose 
agentai taip pat reiškė nepasitikėjimą ir 
nesutiko rinkti prenumeratas, nenorė
dami savo vardą “sutepti.” ,

Esant šitokiai padėčiai, aišku, ne ka
žin kiek mes tos prenumeratos surin
kom.

Skelbtą dieną, būtent 1911 m. balan
džio mėn. 5 d., pirmasis “Laisvės” nu
meris buvo išleistas. Toliau kas savaitė 
be sutrikimo ėjo, bet prenumerata vis 
tiek mažai teplaukė. Blogiausia, kad 
neužilgo prasidėjo vasara, o vasaros me
tu žmonės nedarbo dienomis skuba į 
gamtą pailsėti: ruošia gegužines (pik
nikus) ir kitokias ekskursijas.

Vasarą atėjo ir mums laisviečiams 
labai sunkios dienos.

Pradėjus eiti “Laisvei,” parsikvietėm 
iš New Yorko J. Undžių, ir visi šeši 
kibom į darbą.

Atrodė, kad darbo pakanka, tik pini
gų nėra. Buvo daug savaičių, kad ir 
po tris dolerius į savaitę nebuvo galima 
paimti atlyginimo. Likom skolingi šei
mininkėms, teko prašytis, kad palauktų. 
Buvo dienų, kad ir 5 c. kišenėje sunku 
buvo sugraibyti, kad galėtum nedarbo 
dieną nuvažiuoti tramvajum kur į par
ką ar kitur kur į gamtą. Visų didžiau
sias rūpestis buvo, kad tik laiku sumokė
tum skolos dalį už raides ir mašinas. 
Antraip, laiku neįmokėjus, mus sulikvi- 
duos.

Prisimenu, buvo pati sunkiausia kri
zė vasarą 1911 m. liepos mėn. . Pinigų 
nėra, tad kaip įmokėti skolos dalį? Lai
mei turėjom pašalinį darbą: Vytauto 
vardo šalpos draugijos įstatų spausdini
mą. Skubėjom kaip galint greičiau at
likti darbą ir gauti pinigus. Bet čia su- 
sidūrėm su kliūtim. Atspausdintus drau
gijos įstatymus turi narių susirinkimas 
priimti, ir tik tada kasininkas išmoka 
pinigus. Už šį darbą turime gauti 52 
dolerius. Ir čia mums pasisekė: mūsų 
bendrovės narys Juozas Neviackas buvo 
Vytauto draugijos pirmininkas. Drau
gijos kasininkas, Neviacko prašomas, 
surizikavo ir išmokėjo mums pirm laiko 
priklausančius pinigus. Tik vėliau tu
rėjom daug vargo , kol pavyko šį rei
kalą Vytauto draugijoje sutvarkyti.

Per draugijos susirinkimą “Keleivio” 
administratorius Gegužis su keliais sa
vo draugais bičiuliais surado draugijos 
įstatuose keletą “klaidų.” Reikalavo 
įstatus atmesti. Įstatai buvo spausdi
nami lietuvių ir anglų kalbomis. Ginčy
tinos “klaidos” nebuvo esminės. Žodis, 
būk tai, perkeltas į antrą eilutę anglų 
kalbos tekste, netaisyklingai, kai kur per 
skubotumą buvo likusi nepastebėta ko
rektūros klaida.

Dėl šitų vadinamų klaidų iy prasidė
jo aštri diskusinė kova tarp Gegužio ša
lininkų ir laisviečių. Kaip jau minėjau, 
Gegužis buvo didelis megalomanas ir 
labai sutrikusių nervų. Jeigu jis ant ko 
nors pyko, tai jis negalėjo į tą žmogų 
pažiūrėti. Prašydamas balso jis negalė
jo žiūrėti į pirmininką, savo “priešą.” 
Norėdamas kalbėti, jis pakeldavo ranką, 
tačiau veidą būdavo nukreipęs į šoną.

(Bus daugiau)

Į tokį klausimą naujame
tinėje anketoje kiekvienas 
mūsų tėvynainis atsakytų 
įvairiai. Vienas prisimin
tų kokį nors epizodą iš pra
eities, kitas paliestų dabar
ties įvykį, trečias pasvajo
tų apie ateitį.

Tačiau bendrame nauja
metiniame pokalbyje, įpra
tę prisiminti pačius svar
biausius dalykus, norisi kal
bėti leninine tema. Paliesti 
šią temą norisi todėl, nes 
iau dabar pas mus plačiu 
frontu vyksta pasiruošimas 
garbingai sutikti Lenino 
gimimo 100-ąsias metines.

Į seną žemėlapį žiūrint
Prieš mane — senas ca

ro laikų Rusijos imperijos 
žemėlapis, užsilikęs asme
ninėje bibliotekoje kaip bib
liografinė retenybė, su 
keistais “nulietuvintais” 
mūsų krašto miestų pava
dinimais: Vilna, Kovna, 
Landvarovo, Veržblovo... 
Dabar žiūriu į šį žemėlapį, 
ne kaip į senieną, o norė
damas įsivaizduoti, kaip ka
daise jaunasis Leninas, 
slapstydamasis nuo caro 
ochrankos, keliavo per Lie
tuvą. Kokiu maršrutu ir 
oro kokias stotis važiavo 
traukinys? Ką matė Leni
nas pro vagono langus? 
Apie ką galvojo?

Tuomet, prieš 73 metus, 
Vladimirui Leninui tebuvo 
tik 25 metai. Bet jis jau 
buvo plačiai žinomas, gerai 
išsilavinęs, be galo atsida
vęs darbininku klasei be
baimis revoliucionierius. Jis 
iau buvo parašęs savo kny
ga “Kas yra liaudies drau
gai ir ka;p jie kariauja 
prieš socialdemokratus.”

Ryšiai su Lietuvos į 
socialdemokratais

1895 m. rugsėjo mėnesį, 
atvykęs. į Vilnių ir užmez
gęs ryšius su socialdemo
kratais, Leninas toliau plė
tė pažinti su Lietuvos re
voliucionieriais. Jis ne kar
tą kalbėdavosi su lietuviais 
socialdemokratais įvairiais 
revoliucinio judėjimo bei 
Lietuvos likimo klausimais. 
V. Leninas artimai susipa
žino su aktyviais kovotojais 
prieš caro valdžią Antanu 
ir Serapinu Didžiuliais, už
mezgė susirašinėjimą ir as-, 
meniškai susitiko su Vincu 
MickeviČiumi-Kapsuku.

Jo negalėjo nejaudinti na
cionalinė priespauda, kurią 
kentėjo lietuvių tauta “ca
riniame tautų kalėjime.” Jo 
apsilankymas Vilniuje ir 
tolesni ryšiai su lietuviais 
padėjo Lietuvos socialde
mokratams suartėti su Ru
sijos revoliuciniu judėjimu, 
sustiprinti kovą prieš ca
rinę patvaldystę ir žiaurų 
išnaudojimą.

Teisingu keliu
Neseniai Vilniuje įvyko 

iškilmės, skirtos proletari
nės revoliucijos, Tarybų val
džios paskelbimo Lietuvoje 
ir Lietuvos Kompartijos 
įkūrimo penkiasdešimtme
čiui. Ši įspūdinga šventė 
dar kartą priminė, kad Le
nino partijos nušviestas 
socialinio ir nacionalinio 
išsivadavimo keliąs atvedė 
lietuvių tautą į laisvų tau
tų sąjungą, brolišką tary
binių tautų šeimą. Lietu
vių tautos, kaip ir visų mū
sų socialistinių respublikų 
ekonomikos ir kultūros su
klestėjimas įtikinamai pa

tvirtina, koks teisingas le
nininis mokymas.
: Šiandien mūsų gyvenimo 
tikrovė duoda griežtą at
kirtį įvairaus plauko užjū
rio “vaduotojų” įkyriems 
tvirtinimams apie tariamą 
lietuvių tautos “rusinimą,” 
“nutautinimą” ir pan. Ne, 
nepasitvirtina iš carinių 
laikų atkeltas “rusinimo” 
baubas, lygiai kaip nepasi
tvirtino ankstesni gąsdi- 
mais Tarybų Lietuvos, mū- 
sią išvežti į Sibirą. Netoli 
tenuėjo su tokiais gąsdini
mais Tarybų Lietuvos, mū
sų socialistinės santvarkos 
šmeižikai. Ne toliau, kaip 
don Kichotas kovoje prieš 
vėjo malūnus...

Vienas mano pažįstamas 
senyvo amžiaus Amerikos 
lietuvis, aplankęs Tarybų 
Lietuvą ir pamatęs josi gy
venimą, kalbėjo: “Gyvenau 
Lietuvoje ir prie caro, ir 
prie Smetonos. Dabar pa
galvoju: koks būtų Lietu
vos likimas , jei nebūtų bu
vę Lenino ir Spalio socia
listinės revoliucijos? Jei ir 
toliau būtume gyvenę cari
nėje Rusijoje?

Kaip kelrodė žvaigždė
Dar prieš 50 metų, vyks

tant proletarinei revoliuci- 
iai Lietuvoje, savo sveiki
nime Tarybų Rusijos Liau
dies Komisarų Tarybai Vil
niaus Darbininkų deputatų 
taryba pavadina Leniną 
“Lietuvos darbininkų kla
sės kelrode žvaigžde.” Tai 
nebuvo perdėta. Ši žvaigž
dė ryškiai spindėjo ir fa
šistines - smetoninės dikta
tūros metais. Buržuaziniai 
vadeivos negalėjo iš darbo 
žmonių sąmones išrauti ju 
švento troškimo — atkurti 
Tarvhu valdžia Lietuvoje, 
Veltui iie akiplėšiškai šmei
žė ir juodino didi ji Rytu 
kaimyną—Tarybų Sąjungą, 
veltui jie persekiojo Lietu
vos Komunistu partiją, ge
riausius liaudies sūnus ir 
dukras. Tuščios taip pat 
buvo i u pastangos užnuo
dyti Lietuvos žmones naci
onalizmo ir šovinizmo tvai
ku. Didžioji Lenino kelro
dė žvaigždė buvo gyva Lie
tuvos darbo liaudies širdy
se.
Naujos idėjos ir Lietuvos 

inteligentija
Buržuazinės Lietuvos va

deivos nesistebėjo revoliu
cinėmis darbo žmonių nuotai
komis, vienok jie stebėjosi 
ir ypač piktinosi tuo, kad 
Lenino idėjos vis labiau pli
to inteligentijos tarpe. 
“... Nuostabu, kad Lietu
voje ne kartą komunizmo 
idėjoms rodo simpatijų ne 
kas kitas, kaip literatūros 
ir meno pasaulio atstovai...
— šiaušėsi tūlas smetoninis 
ideologas fašistiniame žur
nale “Vairas” 1936 metais.
— Ir štai visas Kaunas kal
ba apie tai, kad tam tik- 
r i e m s Lietuvos meninin
kams bei rašytojams komu
nistinė Sovietų tvarka la
bai imponuojanti. Argi mū
sų plačioji visuomenė tuo 
neturėtu susirūpinti?”

Po kelių metų, lemiamo
mis 1940 metų birželio ir 
liepos mėnesių dienomis, 
plačioji mūsų visuomenė 
išties susirūpino tuo kad 
Lietuva kuo greičiau nusi
mestų buržuazinę priespau
dą ir žengtų 1918 metais 
pasirinktu Lenino keliu. 
Tai buvo pats teisingiau
sias keliąs. Žengdama šiuo

keliu, Lietuva pasiekė mil
žiniškus laimėjimus.

Faktai ir skaičiai
Prieš kurį laiką šių eilu

čių autoriui teko dalyvauti 
spaudos konferencijoje, su
rengtoje Maskvoje, Centri
niuose žurnalistų namuose, 
ryšium su Tarybų valdžios 
paskelbimo Lietuvoje pen
kiasdešimtmečiu. Joje daly
vavo apie du šimtus žur
nalistų, jų tarpe daugiau 
40 užsienio šalių spaudos 
atstovų. Nemaža jų jau 
anksčiau lankėsi Lietuvoje, 
savo akimis matė jos gyve
nimą. Dabar savo užrašus 
apie Lietuvą jie .papildė 
naujais faktais ir skaičiais. 
Aš čia paminėsiu tik kelis:

— Dabar Lietuvoje per 
dvi savaites pramonės pro
dukcijos pagaminama tiek, 
kiek jos buvo pagaminta 
paskutiniais buržuazinio re
žimo metais per ištisus me
tus.

— Tarybų Lietuva šiuo 
metu siunčia savo produk
ciją į 77 pasaulio šalis.

—Šiais metais pirmą kar
tą Lietuvos istorijoje grū
dinių kultūrų derlingumas 
pasiekė 20 centnerių iš hek- 
tar.o

Panašių faktų spaudos 
konferencijoje buvo pateik
ta gana daug. Žurnnalistų 
pokalbis su Tarybų Lietu
vos pasiuntiniais, užsitę
sęs kelias valandas, turėjo 
didelę pažintinę reikšmę 
apie mažą, bet didelių per
spektyvų tarybinę respub- 
'iką.

Pasikeitė ir žmonės
Taip, neatpažįstamai pa

sikeitė Lenino ordinu ap
dovanota Lietuva! Tai sa
kydami, mes turime omeny, 
kad pasikeitė ir jos žmonės. 
Visa tai, kas Lietuvos liau
dies rankomis statoma ir 
kuriama, ryškiai rodo dva
sinį žmonių augimą, jų gilų 
tikėjimą nemirtingų idėjų 
pergale.

“Į Komunistų partijos ei
les aš įstojau, jau turėda
mas kone 60 metų, — nese
niai rašė plačiai žinomas 
mūsų profesorius S. Jan
kauskas, atsakydamas į 
žurnalo “Komunistas” an
ketą “Partija mano gyve
nime.” — Toks amžius, ži
nome, tai ne jaunystė. Iš 
vienos pusės, jis gal kiek ir 
apsunkina priimti kardina- 
linius savo gyvenimo spren
dimus, bet, iš kitos, — to
ki am e amžiuje daromi 
sprendimai būna dažniau
siai savotiškas viso pragy
vento gyvenimo balansas.”

Rašytojas A. Pocius, at
sakydamas į tą pačią anke
tą, pažymėjo:

“Pasirinkęs literato ke
lią ir pradėjęs dirbti ra
šytojų kolektyve, įsitiki
nau, kad komunistų greto
se yra patys aktyviausi, di
džiausią autoritetą nusi
pelnę ir kūrybin g i a u s i a i 
dirbantys rašytojai. Jiems 
labiausiai rūpi lietuvių lite
ratūros tolesnio augimo 
keliai, visos nacionalinės 
kultūros likimas. Šiame ko
lektyve ir aš buvau priim
tas į partiją... Komunistų 
rašytojų Aleksandro Gudai
čio - Guzevi č i a u s, Antano 
Venclovos, Juozo Baltušio, 
Eduardo Mieželaičio, Justi
no Marcinkevičiaus, Jono 
Avyžiaus ir daugelio kitų 
kūryba sudaro mūsų litera
tūros pasididžiavimą.”

Partijos augimas
Panašiais charakteringais 

pavyzdžiais kalba ir kitų 
profesijų žmonės, štai ko

dėl pas mus vis daugiau ir 
daugiau atsiranda žmonių, 
norinčių surišti savo likimą 
su partijos. Per pastaruo
sius trejus metus į Lietuvos 
Komunistų partijos eiles 
įstojo 20,000 darbininkų, 
kolūkinio kaimo valstiečių 
ir inteligentijos atstovų. Iš 
viso jos eilėse dabar yra 
apie 100 tūkstančių narių. 
O prieš 28 metus, kai Ko
munistų partijos vadovau
jami Lietuvos darbo žmo
nės atkūrė Tarybų valdžią, 
partijos gretose buvo tik 
apie tris tūkstančius žmo
nių. Tai skaičiai, kurie daug 
ką pasako.

...Vilniuje, Rūdninkų 
gatvėje, ir šiandien tebe
stovi namas, kuriame buvo 
saugoma V. Lenino atvež
ta literatūra ir kuriame, 
matyt, pats lankėsi. Dabar 
^iame name numatoma 
įkurti muziejų. Jame, reikia 
manyti, lankytojai turės 
progos susipažinti ir su ca
rinės Rusijos imperijos že
mėlapiu, kuriame bus nu
brėžtas Lenino kelionės į 
Lietuvą maršrutas: Verž- 
bolovo... Kovno... Land
varovo... Vilno... Muziejiniai 
eksponatai pasakos apie 
praėjusių dešimtmečių ko
vas, apie griovusius valdo
vų sostus, apie pasenusius 
žemėlapius, pasikei tusius 
geografinius pavadinimus... 
Bet visi jie primins vieną 
pagrindinį ir visų svarbiau
sių mums maršrutą — ne
mirtingą komunizmo idėjų 
plitimą ir pergalę įvairiose 
šalyse, jų tarpe ir Lietuvo
je.

J. Bartkus 
Vilnius, 1968 XII

Grybeliniai organizmai 
augina miškus

Ekologus seniai domino, 
kaip auga miškai labai 
skurdžiose, didžiulių būčių 
plaunamose dirvose. Dyku
mų tyrimo instituto prie 
Nevados universiteto moks
lininkai nustatė, kad tarp 
medžiu, grybu ir negyvos 
organinės medžiagos egzis
tuoja uždaras mitybinis ra
tas.

Tvrimai buvo daromi 
Amazonės baseino miškuo
se, kuriuos plauna didžiu
lės liūtys. Paaiškėio, kad 
visiškai išplautų Amazonės 
baseino dirvų negali bent 
kiek žymiau praturtinti ne
organinės maisto medžia
gos iš aplinkos. Dr. F. Ven- 
tas mano, jog maisto me
džiagos grįžta atgal į au
galus tiesiog iš pūvančios 
medžiagos, kuri nepatenka 
į dirvos struktūrą.

Mokslininkų tvirtinimu, 
dirvos grybeliniai organiz
mai sudaro tą gyvybiškai 
būtiną tiltą, per kurį mais
to medžiagos grižta į me
džius. Šių grybelinių orga
nizmu gausiausia ties me
džių šaknimis. Jie pasisavi
na maisto medžiagas, pas
kui jas nerduoda tiesiog šak
nims. Taigi medžiai, tur 
būt, daugiau parazituoja 
grybus, negu grybai me
džius (kaip buvo anksčiau 
manyta).

Dr. Ventas mano, kad 
šie tyrimai turės praktinės 
naudos: ateityje grybeliniai 
organizmai, gal būt, padės 
miškais apsodinti kai ku
rias dykumų vietas.

PAS4 GYDYTOJĄ

Dėl šios nervu ligos jū
sų žmona galės gyventi šim
tą metų.

—O aš, daktare?
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BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kuopos veikla
Sausio 6 d. įvyko LDS 6 

kuopos susirinkimas. Narių 
nedaug tesusirinko^ bet ir 
jie užsimoka duokles ir 
skubinasi eiti namo; gal 
būt dėlto kad, pasitaikė šal
tas oras ir buvo slidu vaikš
čioti.

Kuopos pirmininkė H. Žu- 
kienė po atidarymo susirin
kimo pasveikino visus su 
naujais metais ir pareiškė 
mintį, kad visi pagal išga
lę draugiškai dirbtumėm 
kuopos ir visos organizaci
jos gerovei, ypatingai pri
rašyme naujų narių į 6 
kuopų. Jinai paprašė visus 
narius vienos minutės at
sistojimu pagerbti 1968 me
tais tris 6 kuopos mirusius 
narius: P. Mainionį, I. Va- 
reikų ir M. Kazlauskienę.

Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan pranešė, kad kuo
pos pirmininkė H. Žukienė 
pasveiko. Dabar yra vienas 
pašalpai užsiregistravęs na
rys — J. Navalinskienė, ku
ri puldama susižeidė rankų. 
Gydosi namie. Prie seniai 
sergančių A. Navalinsko, A. 
Yudikaičio ir M. Simanaičio 
dabar prisidėjo J. M. Ka
minskas, K. Staniulis, jie 
gydosi ligoninėje ir Marytė 
Lynn smarkiai kovojo flu. 
Dabar jinai jau sveika. Mes 
linkime visiems sergantiems 
nariams sėkmingai pasveik
ti.

Kuopos valdyba pateikė 
raportų iš kuopos veiklos 
1968 metais: sergantiems^ 
kuopos nariams pašalpomis 
Centras išmokėjo $410.50.

Trijų mirusiųjų narių L Va- 
reikos, P. Mainionio ir M. 
Kazlauskienės Centras iš
mokėjo pomirtines jų šei- 
moms viso kartu $1,743.55 
(į šių sumų yra priskaityta 
$300.00 V. Kapičiauskienės 
mirusios pabaigoje 1967 m.) 
Centrui duoklėmis kuopos 
nariai sumokėjo $2,334.64. 
Centrui kuopos nariai su
mokėjo $180.59 daugiau ne
gu gavo iš jo.

Kuopos finansinis stovis. 
Pradžioje 1968 metų ižde 
buvo $285.38. Kuopos nariai 
mokėdami po 10 c. į mėne
sį per metus sumokėjo $113. 
10, iš centro gauta $47.50. 
Iš išvykos liepos 25 d. pel
nas $98.91. Bankos nuošim
tis $19.60. Viso kartu $564. 
49. Išmokėta kuopos valdy
bos algomis $140.50, Sokol 
salei už 12 susirinkimų $24. 
Auka iš iždo svarbiem tiks
lam $45.00. Kuopos valdy
bos kaucija $7.50 ir už stik
lus dėl gėrimo alaus $9.36. 
Viso kartu $226.39. Su sau
sio pirma 1969 m. ižde yra 
$338.13.

Buvo iškilus mintis, kad 
ateityje suruošti bent porų 
pasilinksminimui pobūvių. 
Nutarta išvykų ruošti lie
pos mėnesį ir banketų-vaka- 
rienę spalio mėnesį. J. Vai
cekauskas sutiko surasti 
vietas.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks vasario 
3 d., Sokol salėje, 226 Clin
ton St., Pradžia 7 vai.vaka
ro. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

LDS 6 kp. narė O. W.

Bridgeport, Conn.
Lietuvių Jaunų Vyrų Navickiene, buvusi Rubins-

Draugijos metinis susirin
kimas atsibuvo sausio 12 d.

Iš raportų pasirodė, kad 
draugija finansiniai gerai 
stovi, nors praeitų metų įei- 
gos nepadengė išlaidas, nes
prie salės ir klubo buvo ge
ra suma pridėta pagražini
mams ir pataisymams, ir 
net 7 pomirtinės ir nemažai 
ligos pašalpoms išmokėta. 
Turbūt kaip kitur, taip ir 
pas mus visa bėda, kad į 
mirusių vietas naujų narių 
mažai prirašoma.

Valdyba išrinkta ta pati, 
kų gerai dirbo praeity. Pir
mininkas Feliksas Mockai- 
tis, fin. rašt. S.S.Thompson, 
iždin. J. Bacevičius, duoklių 
ninkas P. Putrimas, trust^ 
V. Vaitekūnas. Taipgi 12 
direktorių, kurių gera da
lis yra Čiagimių, jaunesnio 
amžiaus. Klubo Kontrolės 
Komisija: F. Mockaitis, J. J. 
Mockaitis ir J. Bacevičius.

Dabar Klube dirba dvi 
našliukės: Helen Baranaus
kienė ir Stefa Armonas. Jos 
užlaiko klubų švariai ir pa
togiai.

Mirimai
Šį metų jau mirė du lie

tuviai. Sausio 1 mirė Felik
sas Gresle - Griškėnas. Pali
ko nubudime žmonų Onų, 
sūnus Jonų ir Walte?į, se
sutę Karalinų ir daug drau
gų. Taipgi su šeimoms Lie
tuvoj yra brolių ir seserų 
vaikai. Feliksas, priklausė 
44 metus Liet. Jaunų Vyrų 
Draugijai, taipgi Lietuvių 
Balsuotojų Klubui.

Iš Lietuvos paėjo nuo Ro
kiškio apylinkės, Trakeliš- 
kių kaimo. Buvo ramaus 
būdo, su visais gražiai su
gyveno. ... 1

Sausio 1, taipgi mirė Ona

kienė. Paliko sūnų ir 3 duk
teris, kurie yra vedę ir au
gina šeimas. Ona yra buvus 
LDS narė, bet seniai iš jo 
pasitraukė.

Vienatinė, lietuvių Dau-
gėlų šermeninė gražiai ap
tarnavo mirusius.

Širdinga užuojauta liku
siems artimiesiems.

J. J. Mockaitis

Norwood, Mass.
Per žiemos šalčius ir blo

go oro sųlygas mažai kas 
išlieka nesusirgęs žieminė
mis slogomis, kurios turi 
įvairių pavadinimų. Vieni 
perserga jomis labai leng
vai, net ir pas gydytojų ne
sikreipia, bet daug: kam pri- 
seina pusėtinai sunkiai ko
voti, kol jų nugali.

Sausio 8 d. rimtai susir
go M. Trakimavičienė. Jau 
kelinta diena kai guli lovoj. 
Jinai skundėsi daug anks
čiau, kad jos sveikata nėra 
pilname stovyje. Jau anks
čiau jai teko keletu kartų 
būti pas gydytojų. Gydosi 
namie, jų prižiūri jos vyras 
Levukas ir marti Anna.

M. Krasauskienė jau be
veik metai laiko kaip vargs
ta su savo kojų bloga svei
kata. Jai pusėtinai brangiai 
atsėjo ieškant pagalbos pas 
įvairius daktarus ne tik 
Norwoode, bet ir Brockto- 
ne.

Mary Davidonienė jau 
kelintas mėnuo kaip randas 
blogoj sveikatos padėtyje. 
Jos širdis nedrūta. Sako, 
nors ir labai norėtų ateiti 
į LDS ir LLD 9 kuopos su
sirinkimus ir parengimus, 
bet sveikata neleidžia. Turi 
laikų praleisti vien tik stu- 
boj.

N. Grybienė visad atrodė 
turinti tvirtų sveikatų, bet 
šių žiemų ir jinai pradėjo 
bėdavoti su sveikatos tru
kumais. Buvo pas gydytojų. 
Tas patikrinęs jos sveikatos 
stovį sakė niekę blogo ne
mato, tik gal' biskį /kraujo
spūdis per aukštas.!

Linkiu visoms draugėms 
greit ir pilnai pasveikti.

Lexington, Mass.
Nuoširdi padėka

Patekus į ligoninę turė
jau pergyventi sunkių ope
racijų. Bet aš buvau laimin
ai; kad buvo daug gerų 
Tmonių, kurie savo nuošir
džiais linkėjimais padėjo 
man pergyventi tas skau
džias likimo valandas.

Negalėdama visiems ypa- 
tiškai padėkoti, dėkoju vi
siems giminėms ir drau
gams bendrai: tiems, kurie 
atlankė mane ligoninėj ir 
už puikias gėles ir dovanas 
ir už užuojautos kartas, ku
rių gavau daugiau kaip 
šimtų.

Taipgi dėkoju savo mie
lom dukterim ir žentam, 
kurie praleido daug valan
dų prie mano lovos.

Dar sykį tariu ačiū vi
siems už atjautimų.

Eva Lukas

BAUSMĖ
Teisėjas klausia teisiamų

jų
—Už kų paskutinį kartų 

atlikote bausmę kalėjime?
—Norėjau galva pramuš

ti mūrų.
—Už tai neteisiama. '<
— Aš irgi taip maniau. 

Bet teisėjas sužinojo, kad 
tai buvo ne mano : galva.

'LAISVES' VAJUS
(Tųsa iš 1-mojo puslapio)

Valys Bunkus smarkiai darbuojasi. Jis pridavė nau
ja prenumeratų ir daug atnaujinimų. Jam į pagalbų 
atėjo A. Wardo, Detroit, Mich., su atnaujinimais.

Connecticut valstijos vajininkas J. Koncas, newha- 
venietis, prisiuntė naujų prenumeratų ir atnaujinimų, 
Taipgi L. Žemaitienė, hartfordietė, J. Čepukaitis, forest- 
villietis, ir M. Svinkūnienė, waterburiete.

ALDLD 45 kp. vajininkas, V. Vilkauskas, St. Peters
burg, Fla., vėl prisiuntė 4 naujas prenumeratas ir at
naujinimų. Jis beveik kiekviename siuntinyje turi nau
jų skaitytojų. .

Philadelphijai pasidarbavo su atnaujinimais šie va- 
jininkai: R. Merkis, J. Kazlauskas ir H. Tureikienė.

N. J. vajininkė F. Šimkienė, arlingtonietė, prisiuntė 
atnaujinimų.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė naujų 
prenumeratų ir atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., pasidarbavo su at
naujinimais.

So. Bostonui gražiai pasidarbavo S. Rainard su at
naujinimais.

Binghamton, N. Y. (LLD 20 kp.), atnaujinimų pri
siuntė H. Žukienė ir A. Žemaitienė.
Vera Smalstienė, Livonia, Mich., prisiuntė atnaujinimų.

Julia Marazienė, Chicago, Ill., prisiuntė naujų pre
numeratų ir atnaujinimų.

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: J. 
Stanienė, Baltimore, Md.; K. Kilikevičius, Toronto, Ca
nada; J. Purtiek (LLD 87 kp.), Pittsburgh, Pa.; J. K. 
Alvinas, Yucaipa, Calif., ir L. Tilwick, Easton, Pa.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Valys Bunkus, Brooklyn-Jamaica, N. Y., pridavė 

$44. Aukojo:
A. Purėnaitė (savo mamytės atminčiai),

M. Uždųvinis

PAVĖLAVO
—Kų atlieka?
—Devintų simfonijų.
—Nejaugi mes tiek pavė

lavome?

Miami, F 1 a.
Sausio 14 d. buvo sureng

ta Rapolui ir_ Marei Čiula- 
dams minėjimas (parė) pro
ga jų auksinio (50-mečio) 
gyvenimo sukakties. Čiu- 
lados vedė 1919 m. sausio 
19 d. ir per visų šį laikų tę
sė gražų šeimyninį gyveni
mų. Jie užaugino dvi duk
reles — May ir Millie, ku
rios dalyvavo šioje parėję; 
taipgi dalyvavo ir kiti Čiu- 
ladų artimieji ir draugai. 
Visi jiems linkėjo dar daug 
metų gyventi ir sulaukti 
deimantinės sukakties.

Svotas ir svočia buvo Jo
nas ir Mary Koch, kurie bu
vo pabrolis ir pamergė Čiu- 
ladų vestuvėse 1919 metais. 
Barbara Zavis iškepė puikų 
tortų, už kų reikia jai tarti 
didelį ačiū.

Pokilio metu buvo suži
nota, kad Dvareckienė 
švenčia 84 metų gimtadienį. 
Ilgiausių metų jai.

' Lietuvių Socialio klubo 
susirinkimas įvyko sausio 
15 d. Pirmininkas H. šu- 
kaitis' gražiai vedė susirin
kimų ir vertas didelės pa
garbos. ■' '

Susirinkime buvo skaity
tas laiškas nuo Meno Sųjun- 
gos centro komiteto, kuria
me prašo klubo duoti salę 
kovo 22 ir 23 dienomis jų 
suvažiavimui ir festivaliui. 
Po apsvarstymo, visi nariai 
vienbalsiai sutiko užleisti 
svetainę menininkams. Už 
tai bravo klubiečiams. Da
bar reikia tik rengtis prie 
tų dienų iškilmių.

ExLixweHietis

Penktadienis, Sausio (January) 24, 1969
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kaitis, Cleveland, Ohio; I. čekanauskienė, J. Strolis, Ame
lia Kazėnienė, Binghamton, N. Y. 11

Anksčiau gauta $13,895,91. Dabar įplaukė $400. Vi^ 
so gauta $14,295.91. Dar reikia $704.09.

Tai būtų gerai, kad šį mėnesį galėtume fondų už
baigti garbingai! Ką sakote?

Didelis ačiū viršminėtiems už jų dovanas, ir nenu- 
ilstantįems vajininkąms už jų darbų. Dar daugiau bus 
rezultatų paskelbta.

‘■Laisvės” Administracija

Richmond Hill, N. Y................................. $10.00
O. V. Čepuliai .........................................  10.00
A. Beliauskas ................................................... 5.00
E. Kosmoch ......................................................... 5.00
M. Shukaitienė ..................................................... 5.00
J. Karpavičius .....................................................  3.00
V. ZaveckaS ........................................  3.00
Po $1: V. Jonauskas, M. Peikus ir K. Chaikausky.

V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla., prisiuntė $27.00.
Aukojo: 

Rožytė J. Užusonis..........   $10.00
Ona ir Vincas Stakėnai (Brandon) ............. 5.00
M.« Steinys (Gulfport) ...........................   5.00
Elizabeth Ecenia (Tampa) ................................... 4.00
A. Kavaliauskas ..................  2.00
Ona Jesulaitienė, Shelton, Conn.............................1.00

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $23. Au
kojo:

J. M. Lukas..................................................... $11.00
V. Pačėsas .............................   4.00
J. Lietuvninkas .....................   4.00
L. Aušiejus ......................................................... 2.00
Po $1: M. Machonis ir Ona Dudonis.

Nuo kitų gauta sekamai:
Jonas Smalenskas, Miami, Fla...........................$50.00
B. Navalinskienė, Phila., Pa..........................  15.00
A. Butkauskas, Brooklyn, N. Y..........................11.00
B. Medley, Stuart, Fla......................................  11.00
Anthony J. Orlen, Webster, N. Y...................... 11.00
J. Nedvaras, Chicago, Ill...................................... 11.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y........................11.00
J. Strimila, Union, N. j.................................... 10.00
Anna Selvestrovich, Freeland, Pa...................... 10.00
M. J. Lynn, Binghamton, N. Y.......... . ...............10.00
J. P. Bernadys, Gardner, Mass........................... 10.00
Juliette Donald (atminčiai tėvo Chas.

Jaselun), Clyde Canada...........................  10.00
Peter Williams, Mill Valley, Calif...................... 10.00
P. J. Martin, Wexford, Pa. .. ............................. 10.00
P. Gustaitis, Sr., Woodhaven, N.Y.............10.00
Eva Lekas, Lexington, Mass............................. 10.00
J. Papartis, Newark, N. J. ............  9.00
J. Kasparavičius, Baltimore, Md...................  6.00
J. Čepukaitis, Forestville, Conn. .......................... 6.00
A. Sapiega, Troy, N. Y. .......................... 6.00
J. Kavaliauskas, Philadelphia, Pa. .....................6.00
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J............................6.00
A. Petronis, Springford, Canada .................... 5.00
Jonas Mikaila, Brooklyn, N. Y............................. 5.00
Ad. Liokaitis, Verdun, Canada ...........................4.00
A. Daukus, Detroit, Mich................................   4.00
B. Karvelis^ Hartford, Conn. ...................... •3.00
Ralph Kirk, Seattle, Wash. . - ............................ 3.00
P. M. Smalsčiai, Ludington, Mich............... .  3.00
J. Žemaitis, Binghamton, N. Y............................3.0Q
P. M, Maksvičiai, Haverhill, Mass. ........... 2.00 
Marcelė žaliukas, Brockton, Mass. ...----- .., 2.0Q
Po $1: J. Slėnis, Newark, N. J.; Ag. Arbačiauskas, 

Minersville, Pa.; G. Skerston, Bridgewater, Mass.; J. 
Bubliauskas, Dearborn, Mich.;, Mary Mikshis, Detroit, 
Mich.; Frank Masaitisy Vera Adams, Charles Ustupas, 
Brockton, Mass.; A. Plaga, S. Windsor, Conn.; Julia 
Družas, F. Ramanauskas, Dorchester, Mass.; A. Zutaut, 
A. J. Maiga, Thomaston, Conn.; C. Melnis, Springdale, 
Pa.; J. K. M. Alvinas, Yucaipa, Calif.; F. Belskiene, 
B’klyn, N. Y. L Mrs. Miokiwicz, Trenton, N. F. Sut-

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
Miami, Fla.............................................. » $2,274.00
Brooklyn, N. Y. ...................•......................  1,281.88
Hartford, Conn.................... •. . . ...........     1,093.00
Worcester, Mass........................................... 662.00
Philadelphia, Pa. ............................................ 618.00
St. Petersburg, Fla...................   525.00
So. Boston, Mass.............4.... •...............  324.00
Waterbury, Conn.................   312.00
Brockton, Mass. ............................................ 261.00
Harrison-Kearny, N. J.........................  260.00
Great Neck, N. Y.....................   257.50
Haverhill, Mass..............  •.....................  239.00
New Jersey valstija .............•..............•.... 237.00
Rochester, N. Y. ............   202.00^
Detroit, Mich.................... •...............    190.00
San Francisco, Calif. ..................................... 188.00
Baltimore, Md................ .................................. 177.00
Canada......... .........•.........•...................  165.50
Binghamton, N. Y.....................   163.10
Norwood, Mass. ..............     145.00
Scranton, Pa.....................     144.00
Oakland, Calif. .. .......................................  128.00
Bridgeport, Conn. .. .......................................  128.00
Stamford, Conn................................................. 120.00
Newark, N. J. ...................... ........................... 117.00
Pittsburgh, Pa.................................................. 79.00
Cleveland, Ohio......... •. •.............. •..........«... 75.00
Yucaipa, Calif........................................ . ......... 74.00
Los Angeles, Calif.............. . ........................... 74.00
Bayonne, N. J.....................   66.00
Cliffside Park, N. J............................................. 66.00
Lawrence, Mass, .. •...........   65.00
Elizabeth, N. J................................................... 54.00
Chicago, Ill........... •.........•.....................  41.50
Paterson, N. J................ .................................. 40.00*
Cranford, N. J........... • • . .............................•.. 30.00
Rumford, Me. ......................................  30.00
Easton, I Pa.................... • •................•.........•.. • 26.60
Nashua, N. H. . ........................ •......... ..... 21.00
Grand Rapids, Mich. . ,?. 11.Q& 
Hudson, Mass.................... •.’ ......................... 9.00
Chester, Pa............ •........................   8.00
Wilkes-Barre, Pa.............................   6.00
New Haven, Conn.  ......................................  5.00
Hudson, Mass...........•.............. •------ •.............. 2.00

Pittsburgh, Pa.
Netekome dviejų pažangių 

draugų
Sausio 2 d., mirė Edvar

das Rakyta. Sausio 3 d., 
mirė Jonas Briedis. Abudu 
buvo pašarvoti McDormen- 
to šermeninėje.

Rakyta buvo palaidotas 
sausio 6 dienų. Velionis gi
mė Lietuvoje; Amerikoje 
išgyveno apie 65 metus; bu
vo vedęs, žmona ir duktė 
yra mirę, sūnus Louis yra 
gyvas.

Rakyta buvo nariu LLD 
87 kp. per daugęlį metų, bu
vo nariu ir kitų pažanges
nių draugijų. Velionis buvo 
draugiškas su visais.

Jonas Briedis buvo pa
laidotas sausio 7 dienų lie
tuvių Tautiškose kapinėse, 
ant LDS 142 kuopos loto. 
Tų poilsio vietų Jonas pa
sirinko dar gyvas būdamas.

Nors Jonas turėjo 90 me
tų amžiaus, bet gerai atro-< 
dė sveikatoje, ir visados da
lyvaudavo draugijų susirin
kimuose iki pat mirties. 
Velionis gimė Lietuvoje, 
Meškuičiuose Pakruojos ra
jone. Į Amerikų atvyko 
1902 metais, čia vedė, išau
gino tris sūnus ir dukterį. 
Moteris (žmonų?) ir vienas 
&ŪWS yru mirę, sūnūs Ed
vardas, Albertas ir duktė 
Emilija yra gyvi.

Jonas Briedis buvo nariu 
LDS ir LLD nuo pat pra
džios, kaip tik tos draugijos 
susiorganizavo, velionis bu
vo malonaus - draugiško bū-

Plymouth, Pa.
Mirė Viktorija Kazlaus

kienė (Rogutskienė) sausio 
12 d. Buvo palaidota Lais
vose Kapinėse Wyoming, 
Pa. sausio 14 d.

Buvo kilusi iš Lietuvos. 
Apsivedė ir užaugino gra
žių šeimų — dukteris Vic- 
torių Phillips ir Stelių M^ 
yeskį, sūnus Antanų Rogut- 
skų ir Juozų Rogutskų., 
Taipgi liko keturi anūkai 
ir keturi proanūkiai.

Antanas Rogutskas mi- 
irė 1968 metų gruodžio 11 
d., dar jaunas, tai labai, at
siliepė ant motinos sveiką^ 
tos.

■ V. Kazlauskienė gyveno^ 
pas dukterį Viktorijų per 
pastaruosius 10 metų. Prieš 
tai ji gyveno Noxen, Pa. 
farmukėje, kur mes visi šios 
apylinkės draugai laikyda- 
me piknikus ir taip susi
tarę nuvažiuodavome links
mai praleisti laikų.

Ji buvo “Laisvės” skaity
toja ir LDS 60 kp. narė.

Reiškiame gilių užuojau
tų likusiai šeimai ir gimi
nėms. Ilsėkis ramiai, bran
gi drauge.

Taipgi noriu priminti kad 
mirtis išskyrė iš mūsų tar
po Jonų Lutaskų 1968 m. 
spalio 17 d. Jis irgi buvo 
palaidotas Laisvose Kapinė
se Wyoming, Pa.

Albina Mack

do. i
Gaila, netekus daug mc-_- 

tų buvusių draugų!
J, K. M.



Penktadienis, Sausio (January) 24, 1969 5 pusi

- 1

ST. P E T E R SB U R G, F L A. W HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
KETURIŲ METŲ SUKAKTIES ATŽYMĖJIMAS

BANKETAS - KONCERTAS - ŠOKIAI

ni %

U • i

“DAINOS MYLĖTOJAI“, vadovauja Adelė Pakalniškienė

Šeštadienį, Vasario (February) 8
314 -- 15th Avė. South

PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ 
A 

Jubiliejaus proga “DAINOS MYLĖTOJAI” išstos su naujom dainelėm palinksmint susirinkusius
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. ..............= LLD 45 Kuopa

Vienos Prancūzijos gele- atidavė 175 litrus savo 
žinkelio stotie^darbuotojas kraujo. Neseniai sunkiai 

dalina” apdegusiai ketvėrių metų 
savo kūną. Per 20 metų jis mergaitei buvo perkelta 300

* Luji Markvantas “

kvadratinių centimetrų rengiasi Stockholme daly- 
odos. 0 dvidešimt dvejų m.
merginai Luji padovanojo
vieną inkstą. Markvantas

vauti vėžinių ląstelių įskie
pi jimo eksperimentuose.

MOTOR TRUCK MECHANIC
With diesel experience. Union 

wages. Equal opportunity 
employer. Apply at: 
W. T. COWAN, INC.

4101 Richmond St., Phila., Pa.
CU 9-8000. (6-15)

MEN NEEDED. To learn food pro
cessing. Company building new plant 
in Woodbridge. Employment would 
be in Newark until new plant is 
ready. Good salary and benefits. Call 
Mr. Blake. 201-642-5520. Newark, 
N. J. (4-10)

AUTOMOBILE Mechanic. 1st 
class. Paid uniforms, top wages, 
full benefits. To join the service 
team of Phila’s largest Pontiac 
dealer. Apply: Lou Block Pontiac, 
49th & Chestnut, Tony Leone, Mgr. 
SH 8-7400.

(1-7)

Mirus
Elzbietai Jaruševičienei

Kaune, Tarybų Lietuvoje
Reiškiame gilią užuojautą jos šeimai, sū

nui Antanui Jaruševičiui ir dukrai Julei Hum
phrey, gyvenantiems Fairoaks, Calif., ir jų šei
moms, dukrai Mary Lynn, Binghamton, N. Y., 
ir jos šeimai. Taipgi Emilijai Cingienei ir Au- 
genijai Pranaitienei ir jų šeimoms, gyvenan
čioms Lietuvoje, ir artimiems giminėms ir drau
gams.

A. Pagiegala
S. Vaineikis
A. Dish
J. Kazlauskas
F. Ewanow ■
E. Čekanauskienė
N. Yudikaitienė

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Antanui Jurevičiui
Reiškiame širdingiausią užuojautą' žmonai, 

dukrai, velionio broliams su šeimomis, gyve
nantiems čionai ir Lietuvoje, taip pat ir visiems 
artimiems.

LLD 45 Kuopa

J. A. Kireiliai 
I. H. Vėžiai
V. E. Kazėnai
A. Kumpan 
L. Mainionis 
A. Wellus

Binghamton, N. Y.

PITTSBURGH, PA.
Mirus LLD 87 kuopos nariams:

Edwardas Rakyta
Mirė sausio 2 d., 1969 m.

Jonas Briedis
Mirė sausio 3 d., 1969 m.

LLD 87 kuopos valdyba ir nariai reiškia gi
lią užuojautą jų šeimoms ir artimiesiems. Gai
la, netekus pažangių draugų.

ST. PETERSBURG, FLA. / 
Mirus

Antanui Jurevičiui
reiškiame širdingiausią užuojautą žmonai, duk
rai, velionio broliams su šeimomis, gyvenan
tiems čionai ir Lietuvoje, taip pat ir visiems ar
timiems.

Mirė
Viktorija Rogutskienė-Kazlauskienė !

Sausio 12, 1969 !
Reiškiame užuojautą jos šeimai, dukroms 

Victoria Phillips ir Stella Mayeski, sūnui Juo
zui Rogutskui, anūkams 
nėms ir draugams.

ir proanūkams, gimi-

Mar. Sienkiewicz 
E. Kasparienė 
V. A. Grigaitis 
A. Globičius 
M. Balukonienė

Marge
K. Lutackienė
O. Zelinkienė
W. A. Mack

Margaret Cowl 
S-J Jurevičiai 
F. Colwell 
H. Kudirkienė 

ir šeima
J-P Blaškiai 
Blaškiai 
M. Klishus
M. Šteinys 
J-A Puishiai 
C-T Sholiunai 
M. Purvėnienė 
J. Janokaitis 
C’M Puishiai
A. Kelly
F. Mockapetris 
J-A Stukai

* D. Lesnick
A-M Račkauskai 
J-E Sholiunai 
W. Dubendris
B. Salaveičikas 
A-P. Lukai 
P-A Aleknai
J. Ragauskas 
A-A Jociai 
R-A Bruwer 
F. Skleris 
J-0 Rubai 
J-A Ruseckai

Olga Abeles
Agnes Jurevičienė
Lillian Kavaliauskaitė
A-M Valilioniai

V. Žilaitis 
N. Sereika 
J-R Užusieniai 
D. Mikalajūnienė 
N. Lenigienė 
B. Jankauskas 
E-B Shermikai 
J. Stanelis 
L. Valanchus 
J-P Stančikai 
P. Pučkorius 
J-E Dovidonis 
J*0 Greblikai 
A. Antanavičius 
A. Vėgela 
W-K Kelley 
J-S Vinikaičiai 
R. Zaluba 
J-M Milleriai 
G-J Gendrėnai 
L Staškūnas 
B-A Putrimai 
Wm-0 Stakėnai 
A. Pakalniškienė

Brockton, Mass.
“Laisvės” skaitytojas Jo

nas Grigas sausio 19 d. nak
tį namie panarino kojos rie
šą. Koja sucementuota. Jis 
guli Brockton miesto ligo
ninėje

Patartina nevažiuoti į šį 
miestą darbo ieškoti, nes 
čia siaučia streikai ir už- 
streikuotas vietas piketuo
ja. Streikuoja Knapp Bros. 
Shoe Mfg. darbininkai, 
Dartmouth Shoe Whitman, 
Mass., Commonwolth Sole 
& Leather Co. darbininkai.

Streikui vadovauja AFL- 
CIO unija. Kova eina už 
algų pakėlimą ir darbo są
lygų pagerinimą.

George Shimaitis

NURSES. Excellent starting sa
laries. Expected raises in July 1969. 
Medical School affiliation, superb 
retirement and leave plan plus in
surance and other benefits. 500 bed 
surg-medical Hospital. Contact: Anne 
Yankus, Chief nurse. EV 2-2400. 
Ext. 205. Mon. thru’ Fri. An equal 
opportunity employer. (4-10)

ELECTRICIAN Maintenance.
Mfg. firm in S. Phila needs man 
exp. in trouble shooting and maint. 
AC and DC equipment for the 4-12 
& 12-8 shifts. Liberal benefits, incl. 
Blue Cross & Blue Shield. Call 
DE 6-2000.

(1-7) •

Chester, Pa
me- 

buvo
V. Pašalpinio Klubo 

tinis susirinkimas 
skaitlingas. Valdybos ra
portai rodo, jog draugijos 
stovis finansiškai geras. 
Įsirašė vienas narys ir į So
cial skyrių 87 nariai. Perei
ti metai buvo labai nuosto
lingi draugijoms, daug se
nesnio amžiaus narių mirė.

Mirė Josephine Muliau- 
rienė, sulaukusi 83 metų. 
Liūdi dukra ir podukra, 
taipgi du posūniai ir daug 
artimų giminių.

Klubo -valdyba buvo pa
likta ta pati: Prez. F. Na
vickas, vice pirm. A. Lip- 
čius, fin. sekr. J. Ūselis, 
prot. sekr. W. Pozar, direk
toriai J. Me trik ir Vaičiū
nas.

Po .susirinkimo pasivaišin
ta užkandžiais. Prieina V. 
Gižauskas ir sako: nors esu 
nevirtas, jau su virš metai 
kai vargina širdies šlubavi
mas, visvien duodu 5 dole
rius į “Laisvės” fondą. P. 
Šlajus įteikė $2, Albert Gri- 
'gas $2, A. Lipčius $10, viso 
šiuokart “L.” pasiųsta $19.

A. Lipčius

Pranešimas
Baltimore, Md.

LLD 25 ir LL>S 48 kuopų 
susirinkimai bus laikomi 
šeštadienį, vasario - Feb 1 
d., 2-rą vai. popietų, visiems 
nariams žinomoje vietoje.

Visi nariai dalyvaukite 
susirinkime. Reikia mokėti 
duokles už 1969 metus, ypač 
LDS nariams. Taipgi turė
sime pasitarimų, ką veiksi
me 1969 m. vasarą.

Komitetas

ACCOUNTS RECEIVABLE 
BILLING CLERK

with some knowledge of book
keeping. Must type. 4840 Chestnut 
St. GR. 6-2108. Mr. Scott.

(4-8)

WOMAN. For modern union 
laundry plant. No experience neces
sary. Steady work. Apply LANDY 
TOWEL & LINEN SERVICE 
Blair & Schuylkill Ave.

(1-6)

NURSE
Companion, some knowledge of 

nursing. 24 hr. duty. Two days 
off per week. PO 9-1992. 10 AM- 
5 PM. ,

(1-7)

HOUSEWORK — COOKING.
Wynnewood Experienced only. $70 

salary. 4 adults. 5 days. 11 AM. till 
after dinner. Sleep out. Refined. 
Recent and local references reqd.

Call MO 7-5974
(6-10)

ASSEMBLERS
IT TAKES A

GROWING COMPANY
TO GIVE YOU THE

CHANCE TO MOVE UP
And ... we’re one of the fastest 
growing manufacturers of preci
sion testing equipment and sys
tems. The opportunity to get 
ahead is here—and will depend 
strictly on your initiative and 
ability. Starting wages are ex
cellent and the benefits are 
complete.

If you have a high degree of 
mechanical aptitude and the abi
lity to read assembly blue
prints,—

CALL 855-9545 
OR APPLY TO

AMETEK Testing 
Equip. Systems 

8th & MAPLE STS.
LANDSDALE, PA.

An Equal Opportunity Employer
(5-6)

KEYPUNCH OPERATOR
with diversified duties to work 

pleasant. CC law office.
Call Miss Bross

KI 5-4012

in

(3-8)

design: draftsman

Excel, opportunity for employment 
with local electronic component 
manufacturing Co. for man with 2 
yrs. exp. 
stamping 
product^.

in molded and sheet metal 
techniques, to design new

An

Apply in person
HUGH H. EBY CO.
4701 ’Germantown Ave.

Philadelphia, Pa.
Or call DA 4-7000.

Equal Opportunity Employer
(5-7)

MAINTENANCE MECHS

For factory work, 
to

Must be able 
weld. Steady work, good wages. 

For appointment call—
MR, WALTON 

at
PI 3-3900 after 9 A. M.

(5-7)

MACHINIST 1st CLASS
Day shift. Modern shop. Good 

and company benefits.
LEE FILTER CORP

191 Talmadge Rd., Edison, N.
201-287-2700.

PHILADELPHIA, PA.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

pay

J.

(5-10)

Povilas Navalinskas
Mirė Sausio 22, 1966 m.

Ilsėkis, brangusis, Sunset Memorial Park kapinėse.
Gal ir mums bus proga ten pas tave atsigulti.

Benedikta Navaiinskienė, žmona
Anelė, dukra
Anūkai ir žentas Holfarday

CAR WASH ATTENDANTS
full time. Young company will pay 
top dollar for good men to help us 
grow. Paid holidays, vacations, tips. 
Fully automatic, no washing. Report 
SPARKLE KWIK CAR WASH, 816 
Old York Rd., Jenkintown and Ox
ford Circle, Philadelphia.

(3-9)

MAN
Experienced in running and 

repairing bindery machinery. 
Must be High School graduate and 

JJO^sible M Military service com
pleted. ’ Good working conditions 
and excellent fringe benefits. Apply 
SECURITY COLUMBIAN BANK 
NOTE INC., 55th & Sansom Sts.

(4-10)

OPTICAL EDGE GRINDER & 
BENCHMAN

Excellent salary for experienced 
man. Blue Cross and Pension.
JAMES A. CARMODY & SON

LO 4-0681
(5-7)

ASSEMBLERS 
1st Shift

MACHINISTS 
2nd Shift

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

Immed. openings for exp'd men 
only. Must be able to set-up and 
operate, read Blue Prints and work 
to close tolerance. Excellent em- 
plyoe benefits including liberal shift 
differential

FRED’K H. LEVEY CO.
4901 Grays Ave., Phila.

757-5008
(5-7)

MACHINIST 1st CLASS — Union
Excellent jobs for 1st class Men. 
shop. Steady daylight. All fringe 
benefits.

HALLMOR, INC.
Bethel Park, Pa. 412-561-7020.

(5-7)

COOKS
Must be reliable. Good Wages.

Apply for interview
GEORGE WASHINGTON 

MOTOR LODGE .
Route 611, Exit 27, Penna Turnpike

OL 9-7200
(5-9)

HOUSEKEEPER. Top salary; 
experienced; recent local referen
ces; own room, bath, TV; yearly 
bonus and paid vacation; must be 
fond of children. 201-763*4713.

(5-7)

New Yorko valstijos 
kvalifikuotų balsuotojų pre
zidentiniuose rinkimuose 
dalyvavo 65 proc.
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Žavingas koncertas ir banketas su šokiais Maspetho Piliečiu 
Klubo saleje sekmadienį, sausio 26 dieną \

Dar kaip pasiekti 
Maspetho Lietuvių 

Piliečių Klubo salę
Antradienio “Laisvėje 

buvo padu o t a s kelrodis i 
banketą - koncertą susitiki
mui su svečiais iš Lietuvos, 
bet toli gražu nepilnas. Ten 
kalbama tiktai apie pasie
kimą automobiliais. Be to, 
nepaduota, kaip tą vieta 
pasiekti iš New Jersey, iš 
kur tikimasi daug svečių.

Iš New Jersey
Važiuojant Holland ar 

Lincoln tuneliu, važiuoti 
per Williamsburg tiltą ir 
leistis į Long Island Ex
pressway iki Maurice A.ve. 
Exit, arba per Middtown 
tunelį, kuris veda tiesiai į 
Long Island Expressway.

Iš Williamsburgo, 
Ridgewoodo, Woodhaveno 

ir iš kitur
Kurie neturi automobilių 

arba neturi kam automobi
liais nuvežti, gali Maspethą 
pasiekti autobusais. Atsi
menate, kadaise būdavo 
ruošiami milžiniški piknikai 
Klaščiaus parke, kurį pa
siekdavome gatvekariais. O 
klubo salė tik truputį to
liau Grand St. pavažiavus. 
Dabar eina autobusai.

Iš Williamsbu r go eina 
Grand St rytu autobusas 59, 
kuris priveža prie pat salės. 
Nuo Myrtle Ave., Flushing 
Ave. ir tos apvlinkės eina 
Corona busas 58. Taip pat 
priveža prie salės.

Iš Woodhaveno, Ozone 
Parko. East New Yorko ir 
tu apvlinkių važiuoti reikia 
Jamaica-Broadway arba In
dependent (Lefferts) trau
kiniu, persėsti i 14th St. 
Line, važiuoti iki Grand St. 
stoties, ten išlipti ir paimti 
jau nurodvta Grand St. bu- 
są į Maspethą.

Rengėjai

SERGA
Telefonu pranešė brook- 

Ivnietis M Simon, kad sun
kiai serga influenza mūsų 
rėmėia-skaitytoia OnaWal- 
musienė. Jau virš savaitės 
laiko kai no gydytojo prie
žiūra. Kadangi ji gvvena 
viena, tai ateina prižiūrėti 
ją Milinkevičiaus duktė Al
dona.

Reiškiu jai užuojautą ir 
linkiu pergalėti nesmagu
mus ligoje.

L. K—te
• •

Sužinojome, kad dailinin
kas Rudolfas Bara n ik a s 
praėjusį pirmadienį atsigu
lė į ligoninę. Iš karto bu
vo manyta, kad jį “pasiga
vo,” kaip ir daugelį kitu 
niujorkiečių, nelemtoji 
“flu,” bet vėliau paaiškėjo, 
kad gal kas nors netvarko
je yra su viduriais. Gydy
tojai patarė atsigulti į ligo
ninę gilesniam patyrinėji
mui.

Linkime draugui Rudol
fui greitai ir pilnai susveik- 
ti.

Viena. — Austrija. — Ke
letą šimtu studentų, de
monstruojančiu prieš karą 
Vietname, policija puolė. 
Yra areštuotų ir sužeistų.

Los Angeles. Calif. — 
United Airlines Boeing lėk
tuvui susidaužius 38 žmo
nes žuvo.

Tokios progos susitikti ir susipažinti su svečiais iš 
Lietuvos New Yorko ir plačios apylinkės lietuviai dar 
neturėjo. Svečių sąrašą jau matėte. Su jais- susitiki
mas bus formoje žavingo koncerto, banketo ir šokių. 
Didžiąją programos dalį atliks patys svečiai—įžymusis 
Lietuvos Operos dainininkas Eduardas Kaniava, pianis
tas Dainius Trinkūnas, aktorius Laimonas Noreika irkt.

Vieta: Maspetho Lietuvių Piliečių Klubas, 69-61 
Grand Ave., Maspeth N. Y.

Salės durys atdaros nuo 2 vai. popiet, koncertinė 
programa prasidės 3 valandą. Visi būkite laiku.

Vakariene-banketas 6 valanda — ten pat, toje pačio
je salėje.

Tik į koncertą dovana: $2.
Vien į vakarienę dovana: $5.
Į koncertą ir vakarienę kartu—$6.
Bilietus į banketą galima įsigyti sekamose vietose: 
P. Bručas—White Horse įstaiga, Woodhavene.
V. Beleckas—Winter Garden įstaiga, Ridgewoode.
J. Klasčius—Piliečių Klubas, Maspethe.
Lillian Kavaliauskaite—“Laisvėje,” Ozone Parke.
Ir pas kitusi tikietų platintojus.
Svarbu: Norintieji dalyvauti bankete-vakarienėje 

turite iki penktadienio įsigyti bilietus, arba užsiregist
ruoti pas minėtus asmenis bei kitus bilietų platintojus.

Kelrodis
Automobiliais (paduodame angliškai):
From Connecticut — Whitestone Bridge to Van 

Wyck Blvd., 1 mile to Long Island Expressway—to 69th 
St.. Turn right to Grand Ave.

From Brooklyn: Long Island Expressway, Exit 
Maurice Ave. to- Grand Ave., turn left on Grand.

From Jamaica, Ozone Park, Woodhaven, etc. — 
Queens Blvd, to Grand Ave., turn left on Grand, to 69th 
Street.

From New York City — Queens Blvd., to Grand 
Ave., turn right, or Long Island Expressway to 69th 
St. Exit. Rengėjai

Follow These 10 Rules
L Always use a key to lock 

your door. Doors that lock 
by slamming can be opened 
bv a burglar in seconds. 
You must lock it. Also, 
ask a locksmith about force 
and pick-resistant locks.

2. Leave some lights on 
when you go out. A dark 
house or apartment means 
an empty home to a burg
lar. Leave lights or a ra
dio on. A timer that will 
turn your lights on and off 
costs just a few dollars. 
It’s cheap insurance!

3. Lock your windows 
when you go out. It’s easy 
to forget. Use approved 
gates or kev controlled win
dow locks that don’t create 
a fire trap.

4. Don’t let strangers in. 
Use a peap hole and chain 
holt to check people out. 
Don’t buzz back a door 
onener unless you know 
who’s there.

5. Don’t leave your key 
under the doormat. Or any
where else, like the mail
box. or with your car keys, 
or in your coat in a restau
rant. Your key can be 
copied — and von wouldn’t 
even know. Until it was 
ton late.

6. Let the burglars think 
wou’re home. Don’t let 
mail, milk bottles or news
paper nile up. They’ll tip 
off a burglar that you’re 
away.

7. Don’t tell strangers 
when you’ll be out. Some 
burglars use the telephone 
to find out you are home, 
nr nlanning to be awav. 
Don’t tell strangers any
thing.

8. Keen an eye on your 
neighbors’ property. If you 
see anything suspicious call 
the nnlice. (Dial1 911)

9. Don’t keen extra valu
ables in the house. Money, 
securities and other valu
ables are safer in a bank. 
Write down the serial num
bers of cameras/ steros,

News From the Baltic
In Neringa, Lithuania, new 

Estonian movie “Gladiator” 
is being made. It is based 
on a well known Estonian 
writer’s A. Hint’s book 
“Windy Shore.’’ Besides 
Estonian actors there • are 
some Latvian and Lithuani
an actors and - actresses in 
the leading parts. .< The mew 
film will be ready for show
ing this year.

Recently a large new fish
ing ship arrived in Tallinn 
from Lithuania, built for 
Estonia by Lithuanian, ship 
builders. It 'is named af
ter an Estonian sculptor 
Jaan Koort and has all the 
latest facilities for cleaning 
and freezing fish right on 
the ship.

The Baltic States young 
scientists from the field of 
binding materials met ift) 
Tallinn for 3 davs. This 
was their second confer
ence. About a hundred spe
cialists from Vilnius, Kau
nas, Riga and Tallinn par
ticipated.

In Estonia the 100 anni
versary of song and dance 
festivals will be celebrated 
in a big way this coming 
summer.

In the Baltic University 
Students Sports games, held 
in October, 1968, in Vilnius 
the Winners were Lithua
nia and Estonia.

Ike

Tokijas, Japonija. — Dėl 
susikirtimu studentu su po- 
tuvui susidaužius 38 žmo- 
tus uždarytas universitetas.

typewriters, etc. They’re 
the best lead the police can 
have in recovering your 
property.

10. Keep your eyes open. 
Keep your home safe, To 
call Police—Dial 911.

Iš Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimo

New Yorko Lietuvių Mo
terų Klubo pirmas šių me
tų susirinkimas įvyko sau
sio 15 d. vakare “Laisvės” 
salėje.

Pirmininkė Ieva Mizarie
nė atidarė susirinkimą. Ve
dėja išrinko N. Buknienę.

Pirmininkaujanti N. Buk- 
nienė pasevikino klubietes 
su Naujais 1969 metais 

Po to sekė raportai.
Klubo valdyba pateikė 

metinį raportą. Pirminin
kė I. Mizarienė pranešė, 
kad 1968-ais metais Klubas 
turėjo 8 susirinkimus ir 2 
parengimus. Visi buvo sėk
mingi — Klubui davė gra
žios paramos.

Valdyba padėkojo klubie- 
tėms už gražu kooperavi- 
mą. Prašė, kad ir šiais me
tais visos dirbtume organi
zuotai palaikyti mūsų Klu
bą gerame stovyje.

Taipgi prisimintos 1968- 
ais metais mirusios 5 klu- 
bietės. Mirusios pagerbtos 
minutės tyla. Pareikšta 
užuojauta klubietei Agnei 
Jurevičienei Floridoje dėl 
jos vyro mirties.

Mūsų Klubas visais gali
mais būdais prisideda ir 
prie tarptautinės veiklos 
kovoje už taikų ir gražų 
sugyvenimą pasauly.

Finansų sekretorė V. Ne
vins pranešė apie finansų 
bei narių stovį. Klubas 
turi 228 nares. Finansų 
stovis taipgi geras.

Iš Klubo pajamų didelė 
dalis 'skiriama pažangaus 
judėjimo rūkalams.

Kovo Aštuntosios minėji
mas ivyks kovo 9 d., 2 vai. 
no pietų, “Laisvės” salėje. 
Klubo valdyba rūpinasi, 
kad parengimas būtų gra
žus. Bus meninė programa 
ir kitokių paįvairinimų.

50 kopijų knygos mote
rims, kurias paaukojo Klu
bo labui Margaret Cowl, 
nutarta išdalyti klubietėms. 
Už knyga auka Klubui — 
$1.

1968 metų Klubo finan
sines knygas patikrinti iš
rinktos H. Feiferienė ir A. 
Rainienė.

Sausio 19-20, prezidento 
R; Nixono inauguracijos 
dienomis, į Was r i n g t o n ą 
vyks masės niu j o r k i e č i u 
tikslu demonstruoti prieš 
kara Vietname. Moterų 
Klubas šį žygi paremia su 
$30.

Šiuo laiku siautėjanti li
ga influenza neaplenkė nei 
mūsų klubiečių. Buvo su
sirgusi H. Vaitkuvienė, H. 
Feiferienė, O. Čepulienė ir
N. Buknienė. Jos dėkojo 
Klubui už pareikštą užuo
jautą. Klubietė M. Adams 
iš Great Necko dėkojo Klu
bui už pasveikinimą jos 80 
metų sukakties proga.

I. Mizarienė dar kartą 
priminė apie svečių iš Lie
tuvos pasitikimą: kvietė vi
sas klubietes dalyvauti. Pa
sitikimas įvyks sausio 26, 
Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 69-61- Grand 
Ave. r

Lietuvos Kultūrinių Ry
šių su Užsienio Lietuviais 
Komitetas išleido Lietuvoje 
1969 metams kalendorių. 
Jame telpa keletas eilučių 
Ievos Mizarienės — gražus 
pasisakymas pasauliniu 
klausihiu. ' Pirmininkaujan-

Vyndariams -bronzos 
medaliai

Anykščiai. — Džiugi ži
nia pasiekė eksperimenti
nės vyno gamyklos “Anykš
čių vynas” kolektyvą. Na
tūraliųjų vynų ir kalvado- 
so pavyzdžiai, praėjusiais 
metais eksponuoti Visasą
junginėje liaudies ūkio pa
siekimų parodoje, susilau
kė aukšto įvertinimo.

Parodos vyrausi jo komi
teto nutarimu šios gamyk
los direktorius pąVaduoto- 
jas V. Petrošius,, teksperi- 
mentinės laboratorijos ve
dėja Z. Makštelienė ir ga
mybinės laboratorijos ve
dėja V. Petronienė apdova
noti bronzos medaliais.

S. Vinciūnas

Dvejais metais 
anksčiau

Zarasai. — Gyvulių au
gintojai Zarasų rajono Žda- 
novo kolūkyje dvejais me
tais anksčiau įvykdė mėsos 
pardavimo valstybei penk
mečio planą. Dabar jie dir
ba jau 1971 metų sąskai
tą. Per trejus metus vals
tybei parduota 7.660 cent
nerių mėsos. Tai 204 cnt 
daugiau, negu buvo numa
tyta.

Sėkmingai įvykdytos ir 
oieno primelžimo užduotys 
T surinkimo punktus nuo 
penkmečio pradžios prista
tyta 2,822 cnt pieno.

A. Balčiūnas

MILIJONAI KIAUŠINIŲ
Joniškio rajono Satkūnų 

paukštininkystės ūkio dar
buotojai suvedė socialistinio 
lenktyniavimo rezul t a t u s. 
Pėbnai jie buvo pasižadėję 
surinkti 3 milijonus 76 tūk
stančius kiaušinių, o surin
ko iu 3 milijonus 536 tūks
tančius. Geriausiai sekėsi 
naukštin i n k ė m s Valerijai 
Rudienei ir Liucijai Juknie
nei. Jos abi surinko beveik 
milijoną kiaušinių.

A. Vaičiūnas

ti N. Buknienė perskaitė 
tas eilutes susirinkime.

Mūsų susirinkimams pa
įvairinti nutarta ką nors 
įdomaus juose paskaityti.

Klubas dėkoja Jonui Gry
bui už patarnavimą Mote
rų Klubui.

Į Klubą įsirašė sekamos 
moterys: Per M. Kavoliū- 
niene — Teresė Simas; per 
A. Rainienę — Marcelė 
Dambrauskienė iš Bostono, 
Mass.; per H. Siaurienę — 
Pearl Fęid, ji pasimokė j o $5 
ir tapo Klubo garbės nare.

Aukos Klubui
M. Jakštienė ....... $2.00
M. Šukaitienė ....... 2.00
F. Mažilienė ......... 2.00
A. Titanienė ......... 5.00
O. Zeidat ir M. Jakštas— 

vyno ir pyragaičių; Adelė 
Petraitienė — pyragaičių; 
Maspethietė O. Kalvaitie- 
nė — megztuką; A. Lunk, 
Merrick, L.> L, — keletą mo
terišku papuošalų; M. Si- 
monaviičus — krepšelį įvai
riu siūlų.

Visiems širdingas ačiū!
Susirinkimą užbaigus, 

mūsų nuoširdžios klubietes 
Nellie Skublickienė ir Julia 
Lazauskienė pavaišino įvai
riais skanėsiais. Virtuvėje 
joms pagelbėjo Kaziu n ė 
Čeikauskienė.

Ačiū visoms!
V. B—nė

Lietuvos mokslininko 
Paskaita Japonijoje
Vilnius (ELTA). — Ja- 

ponijos elektronikos asocia
cija pakvietė grupę tarybi
nių mokslininkų perskaityti 
šalies stambiausiuose uni
versitetuose paskaitų ciklą 
puslaidininkių elektronikos 
klausimais.

* Pakviestųjų tarpe — žy
mus Lietuvos fizikas, Lie
tuvos TSR Mokslų akade
mijos Puslaidininkių fizikos 
instituto direktorius, aka
demikas, fizikos-matemati- 
matikos mokslų daktaras, 
profesorius Juras Požėla.

Lietuvos moks liniukas 
skaitys paskaitas Tokijo, 
Kioto, Osakos universite
tuose, susipažins su stam
biausių Japonijos firmų la
boratorijų darbu.

J. Požėla išvyko į Mask
vą, iš kur kartu su tarybi
niais mokslininkais lėktuvu 
išskrido į Japoniją.

Kalbininkų užmojai
P. Cvirkos memorialinia

me muziejuje Kaune įvyko 
Lietuvos Paminklų apsau
gos ir kraštotyros draugi
jos Kauno skyriaus Lietu
vių kalbos sekcijos tarybos 
nosėdis. Jame apžvelgtas 
darbas praeitais ir apsvars
tytas veiklos planas šiems 
metams. Tarp kitų užpla
nuotų renginių — numaty
ta organizuoti vakarą “My
lėkime gimtąją kalbą”, K. 
Būgos 90-ųjų gimimo meti
nių minėjimą, paskait0 “Lie
tuvių literatūrinės kalbos 
raidą”. Aptariant planą, 
kalbėjo draugijos Kauno 
skyriaus pirmininkas K. 
Račkauskas, .Lietuvių kal
bos. sekcijos tarybos pirmi
ninkas J. Barcys, Dramos 
teatro aktorius A. Macke
vičius, mokytojas pensinin
kas T. Glodas ir kiti.

Paroda kraštotyros 
muziejuje

Utena.—Kraštotyros mu
ziejuje Utenoje šiomis die
nomis pagausėjo lankyto
jų. Juos čia patraukia ne
seniai atidaryta miesto kul
tūros namų dailininko-me- 
todisto S. Preikšto darbų 
paroda.

J. Sirgedas

Katalikai kovoja 
Šiaurės Airijoje

Šiaurės Airija, tebesanti 
prie Anglijos prijungta, da
bar apimta kovomis. Kata
likai darbininkai kovoja ne 
tik su Anglijos policija, bet 
ir su vietiniais protestan
tais, kurie visur įsigalėję ir 
katalikus išmėto iš darbų.

Katalikai nusiskundžia, 
kad jiems tenka panešti ne
darbas, diskriminacija bu
tuose ir kitose vietose. Ka
talikai norėtų, kad Šiaurės 
Airija būtų prijungta prie 
savo motinos Airijos, bet 
protestantai tam priešingi.

Šaukia visų arabų 
konferenciją

Kairas, Egiptas. — Sau
sio 25-28 dienomis čia įvyks 
visų arabų valstybių įvairių 
politinių grupuočių ir įsiti
kinimų atstovų konferenci
ja.

Konferencijoje bus ap
svarstyta, kaip geriau pa
dėti arabams, kovojantiems 
prieš Izraelio agresiją.

Parengimų Kalendorių#
Balandžio 20 d.

LDS 1-os kuopos pietūs 
1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Kovo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo koncertinis popie- 
t i s minėjimui MOTERS 
DIENOS, 2 valandą po pie
tų, “Laisvės” salėje.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks sau

sio 27-tos vakarą “Laisvės” 
salėje. Tūli nariai dar neat
siėmė draugijos dalijamos 
paskiausios knygos. Prašo
me ją atsiimti. Turėsime 
svarbių klausimų aptarti. 
Visi nariai dalyvaukime.

Valdyba
----------------------------*

Miręs karo veteranas 
laimėjo teisme

Arlington, Va. — 1966 m. 
pradžioje miręs ižvmus ko- 
mu n is tų vekėjas R. G. 
Thompsonas nebuvo leistas 
palaidoti Arlingtono Naci
onalinėse Kapinėse, nors 
jis Antrajame pasauliniame 
kare buvo pasižymėjęs ir 
net medaliais apdovanotas.

1968 m. gruodžio 13 dieną 
apeliacijų teismas nuspren
dė prieš Gynybos Departa
mento draudimą. Teismas 
pripažino, kad Thompsono 
palaikai galima tose vetera
nų kapinėse laidoti. Dabar 
jo palaikai ten ir palaidoti*

Nixono pasiuntinys 
grįžo iš Vietnamo 
n. <-

Saigonas. — Prez. Nixo
no pasiuntinys U. Alexis 
Tohnson grižo iš Pietų Viet
namo su savo patyrimų ra
portu.

Spaudos reporteriams jis 
pasakė, kad Vietnamo karo 
klausimu jis nerekomen
duoja jokių pakaitų, vadi
nasi, karas bus tęsiamas 
toliau.

Afrikiečiai tarėsi 
padėti partizanams
Sausio 18 d. Khartounlk 

ivyko afrikiečių atstovų pa
sitarimas, kaip geriau pa
dėti afrikiečiams partiza
nams, kovojantiems prieš 
portugalus Angoloje ir ki
tur. Dalyvavo apie 200 at
stovų.

Kita panaši konferencija 
įvyko sausio 21 d. Etiopijos 
sostinėje Addis Ababa.

Olympia, Wash. — A rėš; 
tuotas indėnas Mills, sukeis
tas karo lauke Vietname. 
Jis pasakė, kad jis daugmu 
i Vietnamą nevažiuospimd 
jis priešingas karui.

Mineola, N. Y. — 16 me
tų mergaitė M. Freed už
mušė savo dėdę A. Pappas 
todėl, kad jis padaręs ją 
nėščią.

I E š KOJI MAS
Ieškau Jono Budavičiaus, 

Čalio Bugeno,/Antanino s 
Jotkaitis (Yotkaitės). Jie 
gyveno Harrison, N.J. Bū
čiau labai dėkingas tam 
kuris praneštų man jų ad
resus. Atlyginsiu už tą pgp’ 
slaugą. John Gabrys, 101 
Bowery, New York, N. 
10002. (5-9)




