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KRISLAI
Laimingos svečiams keliones 
Gauna kruvinus dividendus 
Laikas pripažinti Kiniją 
J. Paleckiui—aukso medalis 
350,000 mirs be reikalo

— Rašo J. Gasiūnas —
Stebėtinai gražiai pavyko iš 

Lietuvos^atvykusių svečių pri
imtuvės New Yorke. Lietu
viškos publikos prisirinko se- 
madienį pilnutė Maspetho Lie
tuvių Piliečių Klubo didžiulė 
&ilė. Buvo visokių politinių 
nuotaikų žmonių, buvo ir di
pukų.

Lietuvos “vaduotojų” tylos 
boikotas, matyt, pakenkė tik 
tiems, kurie būtų norėję su 
maloniais svečiais susitikti, bet 
neatvyko. Kunigų “Darbinin
kas“ nesurado žodelio primin
ti apie svečių atvykimą. 
SLA organas “Tėvynė,“ 
užgiria “vaduotojus,“

Bet 
kuri 
visgi 

parašė apie svečių atvykimą.
Boikotavo ir lietuviškos ra

dijo valandos vedėjai, nei už 
pinigus negarsino 
imtuvių.

svečių

visur, 
svečiai

pri-

kur 
lan-

Pasirodo, kad 
tik mūsų mielieji 
kėši, turėjo gražaus pasiseki
mo susitikimuose su amerikie
čiais lietuviais.

Manome, jie patenkinti grįž
ta į savo gimtinį kraštą. Pa
keliavę po, Jungtines Valsti-. 
jas, susipažinę s u čionykščių 
žmonių gyvenimu, užmezgę 
artimesnius ryšius su ameri
kiečiais lietuviais, svečiai bus 
atlikę puikią misiją.

Sausio 28 d. jie paliko mus. 
Tarybiniu lėktuvu jie grįžo į 
Lietuvą. Mes palinkėjome mie
liesiems svečiams laimingos 
kelionės!

Vietnamo taikos klausimu 
Paryžiuje derybos nedaro jo
kios pažangos. O karas Pie
tų Vietname visu smarkumu 
tęsiasi. Kas savaitė šimtai 
amerikiečių žūsta, o vietna
miečių — tūkstančiai.

Prez. Nixono pasiuntinys, U. 
Alex Johnson, grįžęs iš Pie
tų Vietnamo, pareiškė, kad 
“mūsų politika moka dividen
dus.“ Todėl jis nepataria da
ryti Vietname pakaitų. Va
dinasi, karas turi būti tęsia
mas, 
dus.

nes jis duoda dividen-

tuos dividendus susido- 
Įvairios korpora c i j o s ,roja 

gaudamos už karui gamina
mus reikmenis bilijonus dole
rių. Kruvinus dividendus jie 
kolektuojasi.

Japonų socialistai ragina 
atsiimti Okinavą, su JAV 

panaikinti sutartį
Tokijas. — Japonijos So

cialistų partija atlaikė tri
jų dienų konvenciją, kurio
je jie nutarė reikalauti, kad 
Jungtinės Valstijos sugrą
žintų Japonijai Okinavos 
salas ir kad Japonijos vy
riausybė panaikintų saugu
mo sutartį su Jungtinėmis 
Valstijomis.

Konvencijoje taipgi pasi
sakyta vesti griežtą kovą 
už saugumo sutarties pa
naikinimą ir už mokslo re
formas. Daugelis delegatų 
stojo už revoliucinę kovą. 
Jie reiškė simpatijas Kini
jos “kultūrinei revoliuci-

sako
Tru-

apie

“Nepripažindami režimo, 
kuris atstovauja vieną ketvir
tadalį pasaulio žmonijos, nie
ko negalime laimėti,“ 
Kanados premjeras P. E. 
deau.

Ponas Trudeau kalba
pasaulyje didžiausią valstybę, 
turinčią daugiau kaip 700 mi
lijonų gyventojų — Kinijos 
Liaudies Respubliką.

Prez. Nixonas neturėtų lai
kytis griežto prez. Johnsono 
nusistatymo nepripažinti liau
diškos Kinijos. Pripažinimas 
Kinijos būtų didžiai naudin
gas taikos išlaikymui pasau
lyje.

r
Kablegrama praneša, kad 

septyniasdeši m t ų j ų gimimo 
metinių proga Tarybų Sąjun
gos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumas suteikė Justui

jai”. Kiti linkę prie refor- 
mistinio 'socializmo, centris
tai bandė palaikyti partijos 
vienybę.

Bet visi socialistai yra 
priešingi artimiems ryšiam 
su Jungtinėmis Valstijomis. 
Todėl jie reikalauja, kad 
tarp abiejų šalių bendra 
saugumo sutartis būtų pa
naikinta. Kadangi 1970 m. 
birželio 23 d. sukanka su
tarčiai 10 metų, tai jau ga
lima ją taisyti arba visai 
panaikinti. Todėl socialistai 
ir nori su ta diena sutartį 
panaikinti.

“LAISVĖS” VAJUS
GĄVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Vajus prasidėjo su 1 d. spalio, 1968 m., 

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

Prez. Nixonas susirūpinęs 
arabų ir Izraelio krize, 
nenori mažinti ginklų

Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y.........
Connecticut valstijas vajininkai .... 
Philadelphia, Pa...................................
V. Vilkauskas, St. Petersburg, Fla. .. 
N. J. valstijos vajininkai ................
J. Jaskevičius, Worcester, Mass.........
M. Valilioniene, Miami, Fla................
Geo. Shimaitiis, Brockton, Mass.........
A. Račkauskienė, M. Kazlauskienė

Haverhill, Mass.............................
So. Boston, Mass..................................

TOKS: 
Punktai

..... 9910 

.... 7774 
..... 4756 
....... 4248
.... 4078 
.... 3601 
.......  3548 
....... 2810

2752
2664

Du kunigai areštuoti už kovą 
prieš rasistinį vyskupą

Cleveland, Ohio. — Kuni- ®
gai Robert Begin ir Fran-Į Guyaquil. — Ekvadoriaus 
cis Carney buvo areštuoti}respublikos liaudis reika

lauja geresnių darbo sąly
gų, aliejaus pramonės na
cionalizavimo ir Jungtinių 
Valstijų kontrolės sulaiky
mo.

ir kaltinami už “nelegalų 
mišių laikymą”, kuomet jie 
perskaitė laišką, kuriame 
kaltina vyskupą Issenman- 
ną “baltuoju rasizmu”.

Arešto metu bažnyčioje 
buvo apie 500 maldininkų. 
Dauguma jų pritarė kuni
gams, kurie, kaltina katali
ku bažnyčios galvas rasinės 
diskriminacijos palaikymu.

Manila, Filipinai. — Apie 
1,000 studentų demonstra
te viai mušėsi su policija. 
Sudaužė policijos automobi
li. Prie Kongreso pastatu 
demonstravo anie 10,000 
studentų, kuomet ten kal
bėjo prez.1 Markos.

Paleckiui Socialistinio Darbo 
Didvyrio vardą ir Lenino or
dino aukso medalį.

Justas Paleckis — bene bus 
vienatinis lietuvis, daugiausia 
pagarsėjęs visame plačiame 
pasaulyje. Jis mielas ir ame
rikiečiams lietuviams.

Nuoširdžiai sveikiname Jus
tą !

Prez. Nixonas naudos 
“naują taktiką”

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas pareiškė, kad jis 
davė instrukcijas savo įga
liotiniui Lodge naudoti Pa
ryžiaus derybose, “naują 
taktiką”.

Nixonas sako, kad jis ga
lės paskubinti derybas. Bet 
nieko nekalba apie ištrauki
mą amerikinių jėgų iš Pie
tų Vietnamo, kas reikalin
ga taikai laimėti.

A. Braus, Rochester, N. Y........ 2602
P. Beeis, Great Neck, N. Y...... 1701
S. Penkauskienė—A. Shupetrienė.

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

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

Norwood, Mass............ . .
Kanadiečiai ...............................
Geo. žebrys, Cleveland, Ohio 
Vera Smalstys, Livonia, Mich.
E. Kralikauskienė,

Lawrence, Mass..................
J. Stanienė, Baltimore, Md. ...

1200

1136
1107
1074
1044

878
838
612
588

. 804

1020
996

(Tąsa 5-tame pusi.)

LLD 87 kp., Pittsburgh, Pa.
Chicago, Ill...................................
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.
A. Bemat, Los Angeles, Calif.
Marytė Smalstienė,

Ludington, Mich..................
P. Gaspar ienė,

Grand Rapids. Mich............ 360
M. Žiedelis, Nashua, N. H........ 324
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif.....  384
L. Tilwick, Easton, Pa................ 300
C. K. Urban, Hudson, Mass. 240
O. Žilinskienė, Wilkes-Barre, Pa. 228
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 160

Washingtonas. — Spau
dos konferencijai kalbėda
mas, prez. Nixonas susirū
pinusiai aiškino apie Vidur- 
ryčių krizę, kuri galinti už
kurti visuotinį karą. Bran
duolinius ginklus turinčios 
valstybės, sako Nixonas, 
gali į konfliktą įsitraukti.

Nixonas pritarė Tarybų 
Sąjungos pasiūlymui, kad 
didžiosios valstybės susitar
tų bendrai veikti arabų ir 
Izraelio taikos reikalu. Bet 
jis daugiau linkęs, kad ara
bų ir Izraelio valstybės pa
čios imtųsi priemonių susi-

tarti, o didžiosios valstybės 
gali tik padėti.

Ginklų mažinimui šiuo 
metu Nixonas nepritarė, 
kol nebus padaryta politi
nio susitarimo. Iš to galima 
suprasti, kad ginklavimosi 
lenktynės ir toliau tęsis.

Jis pabrėžė reikalą pra
vesti taupumą, kad tuo ga
lėtų sulaikyti infliaciją.

Berkeley, Calif. — Uni
versiteto salei gaisras pa
darė apie $300,000 nuosto
lių. Manoma, kad kas nors

Studentai reikalauja paleisti 
areštuotus kolegas

širdies ligų specialistas dr. 
Dale sako, kad šiais metais 
daugiau kaip tūkstantis ame
rikiečių mirs nuo širdies smū
gių, tame skaičiuje apie 200,- 
000 mirs visai be reikalo — 
tik todėl, kad jie per daug 
rūko.

Tuo pačiu metu mirs dar 
apie 15,000 žmonių, kurių 
plaučiuose, burnoje ir gerk
lėje nuo per didelio rūkymo 
vėžys išsivysto.

»“Tai reiškia, kad prieš se
kamas Kalėdas mirs 350,000 
žmonių, kurie neturėtų mirti,“ 
dr. Dale sako.

Jau iš šių dr. Dale duomenų 
galima suprasti, kaip rūky
mas yra žmonijai pavojingas.

Demonstravo už laisvę 
Portugalijoje

Lisbonas. — Prie mirusio 
opozicijos vadovo A. S. de 
Sousa kapo susirinko di
džiulė žmonių minia. Po to 
visi patraukė į miesto cent
rą, demonstruodami už lais
vę Portugal! j o je.

Demonstrantai reikalavo 
“baigti karą Afrikoje”, pa
naikinti Portugalijoje fašis
tinę diktatūrą, suteikti liau
džiai demokratines teises. 
Sustiprinta policija išvaikė 
demonstraciją.

KABLEGRAMOS Iš LIETUVOS
Justas Paleckis —Socialis-rė Universiteto rektorius 

tinio Darbo Didvyris Kubilius, Mokslų Akademi- 
Vilnius. — Tarybų Są-i°s.IstorJios^stituto d\r(% 

jungos Aukščiausiosios Ta-^01?Us. šiugžda pąpasakojo 
rybos Prezidiumo įsakas a?le Jubiliat° nueitą gyve- 
dėl Socialistinio Darbo Did- mmo kelią. įvairius pnsimi- 
vyrio vardo suteikimo Jus-^im.u® nušvietė, rašytojas 
tui Paleckiui skamba: Algirdas Margėms yyresny-

Už didelius nuopelnus Ko-S1S destytoias Kapočius, 
munistų Partijai ir Tarybų ^e1?* Karvelis.. Žurnalistų 
Valstybei septyniasdešimtų- ^a.iunS°s pnmmmkas Ka
lu gimimo metinių proga ro^as; . 1 _
TSRS Aukščiausiosios Ta- Susmukusiu j ų vardu 
rvbos Prezidiumas suteikia jssl^stas sveikinimo 
Tautybių Tarybos pirminiu-laiskas; kur> Pe^aite Uni- 
kui Justui Paleckiui Sočia- versiteto prorektorius Gn- 
listinio Darbo Didvyrio var- &oms- 
dą ir įteikė jam Lenino or- __ . . x . 
diną bei “Pjautuvo ir kūjo Mas,n,s turizmas 
aukso medalį. Vilnius — Sausio 25 d.

Pasirašo TSRS Aukšč. i vyko Turizmo Tarybos 
Tarybos Prezidiumo pirmi- plenumas, skirtas turistiniu 
ninkas Podgornas ir sekre-| 
torius Georgadze, Maskva- 
Kremlius.

San Francisko, Calif. — 
Valstijinės kolegijos stu
dentai kovoja už išlaisvini
mą savo kolegų, areštuotų 
demonstracijoje, kurią 300 
policistų daužė. Tuo metu 
buvo areštuota 483 studen
tai.

Areštu otieji kaltinami

TSRS smerkia JAV už 
Laoso bombardavimą
Maskva. — TSRS užsie

nio reikalų ministras Gro
myko pasmerkė Jungtinių 
Valstijų padidintą bombar
davimą Laoso teritorijos.

JAV lėktuvai dabar pa
dvigubintai bomba r erų o j a

La-
dvigubintai bombarc 
komunistų valdom 
oso teritoriją arti7 
Vietnamo rubežiaus. 
ma, kad iš ten ateinanti Pie
tų Vietnamo partizanams 
parama.

Sako-

Vinceht Smudinas, Brock
ton, Mass., prisimindamas sa
vo žmonos Jadvygos mirtį 
(mirė 1968 m.), dovanojo 
“Laisvei” vieną Lietuvių Na
mo Bendrovės šėrą.

Už dovarią širdingai Vin
centui Smudinui ačiū!

Marinai terorizavo 
10,000 vietnamiečių
Saigonas. — 3,000 ameri

kiečių marinų suėmė ir te
rorizavo 10,000 kaimiečių 
Batagano pusiausalyje.

Jie visi buvo per šerengą 
varomi ir kaltinami esą 
paytizanų rėmėjais. Prane
šimas nepasako, kas toliau 
su jais padaryta.

Welkom, Pietų Afrika. A 
Aukso kasykloje į v y k u s 
sproginiui, 15 kasėjų žuvo.

Paminėtas Bimbos 
gimtadienis

Vilnius. — Sausio 22 d. 
Valsty b i n i o Universiteto 
Mokslinė Taryba, Lietuvos 
Draugystės ir Kultūrinių 
Ryšių su Užsienio Lietu
viais Komitetas bendrame 
posėdyje iškilmingai pami
nėjo pažangaus JAV veikė
jo, Vilniaus Universiteto 
garbės daktaro Antano 
Bimbos gimimo septynias- 
dešimtpe n k e r i ų metų su
kaktį.

Į iškilmę Kolonų salėje 
gausiai' susirinko Universi
teto dėstytojai ir studentai, 
sostinės visuomenės atsto
vai. Svečių tarpe buvo už
sienio ministrė Diržinskai- 
tė, pavaduotojas Zenkevi
čius, Kultūrinių ryšių ko
miteto pirmininkas gener. 
Karvelis, Liet. Kult. Ryšių 
su- Užsienio šalimis Drau
gijos pirmininkas Petraus5- 
kas.

Iškilmingą posėdį atida-

organizaci i ų dešimtmečiui 
atžymėti. Plenume taip pat 
aptartos masinės turistinės 
priemonės, skiriamos Leni
no šimtosioms metinėms, 
priimti nauji įsipareigoji
mai.

Turizmas Lietuvoje tapo 
tikrai masinis. Kiekvienas 
trečias respublikos gyven
tojas praėjusiais metais da
lyvavo turistinėse, kelionėse, 
pranešė Turizmo Tarybos 
pirmininkas Juozas Litvi
nas. Kiekviena savaitgalį 
dviem tūkstančiais turisti
nių maršrutų išvyksta Lie
tuvos turizmo klubų pa
siuntiniai, imonių, įstaigų, 
mokyklų iškylautojai.

Lietuvos darbo žmonės 
labai pamėgo turizmo ir po
ilsio stovyklas. Vien pernai 
jose pabuvojo 60 tūkstančių 
žmonių.

Antanas Vaivutskas

Peru respublikoje, su pri
tarimu militarinės i juntos, 
laipsniškai įsigali, fašistai. 
Fašistinė Falange organi
zacija turi apie 10,000 na
rių.

Baigti ekonominį prieš 
Kubą boikotą

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius U Thant pa
sakė, kad jis pilnai sutinka 
su Brazilijos arkivyskupu 
Camara, kuris reikalauja 
baigti ekonominį prieš Ku
bą boikotą ir izoliaciją.

Thant taipgi nurodė, kad 
Kinijos Liaudies Respubli
kos priėmimas į Jungtines 
Tautas yra būtinas. Visos 
valstybės turėtų būti Jung
tinių Tautų narėmis, Thant 
sako.

Padės Kong. Powell 
pamokėti $25,000

Washingtonas. — Negrų 
kunigų grupė susitarė va
sario 9 d. paskelbti nacio
nalinį vajų, kad sukeltų 
$25,000 kongresmano Po
well pamokėti bausmę.

Kon g r e s a s nusprendė, 
kad kongr. Adam Clayton 
Powell pasimokėtų bausmės 
$25,000 už panaudojimą fe- 
deralinių fondų asmeni
niams reikalams.

dalyvavimu nelegalėje de
monstracijoje, kurią kolegi
jos prezidentas Hayakawa 
buvo uždraudęs. Tai buvo 
pravesti didžiausi masiniai 
areštai šio miesto istorijo-, 
je.

Daugelis studentų strei
kuoja nuo ■ lapkričio mėne
sio. Jie susispietę į Juodų
jų Studentų .Sąjungą ir Tre
tįjį Pasaulinį Išsilaisvinimo 
Frontą.

Kalifornijos universitetas 
ir kolegija piketuojami.

Pasižada sulaikyti 
kriminalizmą

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas pasakė republiko- 
nų kongresiniams lyde
riams, kad jis viską darys 
kriminalizmui sulaikyti 
Jungtinėse Valstijose.

Nixonas sako, kad reikia 
67 naujų teisėjų kovai su 
kriminalizmu, kad krimina
listai turėtų būti smarkiai 
ir greitai baudžiami.

Auckland, Naujoji Zelan
dija.— Demonstrantai prieš 
karą Vietname sudegino 
Amerikos vėliavą, kuomet 
JAV karinis laivas ten pa
sirodė. Demonstrantai rei
kalavo amerikiečius “trauk
tis iš Vietnamo”.

Pittston, Pa.
Mirė Stasys Raudu ve

Lucy Rauduvienė telefo
nu pranešė liūdną žinią, 
kad jos vyras Stasys Rau- 
duvė mirė trečiadienio ry
tą, sausio 29 d. Laidotuvės 
bus krematorijoje, Wilkes- 
Barre, Pa.

Iš vakaro Stasys pradėjo 
nesijausti gerai. Daktaras 
pripažino, kad jis gavo šir
dies smūgį, nuo kurio ir mi
re, turėdamas 82 metus am
žiaus.

Jis buvo nuoširdus lais- 
vietis. “Laisvės” persona
las reiškia žmonai ir ki- . 
tiems artimiesiems nuošir
džią užuojautą.
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Su svečiais atsisveikinus
VISIEMS gerai žinoma nelaimingo strauso kvaila 

taktika. Jis įkiša galvą į smėlį ir mano, kad jis jau 
gerai apsisaugojęs nuo pavojaus. Esama tokių ir žmo
nių. Kaip tik tokiais žmonėmis pasirodė mūsų lietu
viškų klerikalų, menševikų ir smetonininkų srovių va
dai. Jie mano, kad jų eiliniai žmonės jau gerai apsau
goti fanatizmo uždanga nuo susisiekimo ir bendradar
biavimo bei bendravimo su Lietuvos žmonėmis idėjos.

Tuo perdėm klaidingu supratimu apsiginklavę jie 
savo spaudoje nė žodeliu nepaminėjo ruošiamų susiti
kimų su svečiais iš gimtojo krašto. Jų radijo vedėjas 
New Yorko apylinkėje atsisakė priimti apmokamą pra
nešimą apie svečiams ruošiamą susitikimą. Tik pa
galvokite: Jie 'už pinigus garsina bet kokį biznį, bet 
negarsino susitikimo su garbingais svečiais, kuriuos jis 
siūlosi “išvaduoti,” iš Lietuvos. Ir tik todėl, kad jie iš 
Lietuvos!

Ar kas nors panašaus yra buvę pirmiau mūsų Ame
rikos lietuvių gyvenime?! Ne, nebuvo!

Ar kas nors panašaus pirmiau buvo buvę mūsų 
Amerikos lietuvių gyvenime?!

Betgi pažangiečių, ypač jų spaudos, ypač “Laisvės” 
pastangomis Amerikos lietuviai kuo plačiausiai sužino
jo apie mieluosius svečius. Tai gražiausiai įrodė įvy
kęs New Yorko lietuvių susitikimas su svečiais Mas- 
petho Lietuvių Piliečių Klubo salėje sausio 26 dieną. 
Tokios gražios, tokios garbingos, tokios entuziastiškos 
lietuviškos publikos priširinko pilnutėlė salė! Beveik 
visi jie užsimokėjo po 6 dolerius už įėjimą. Jie klau
sėsi žavingos meninės programos, vaišinosi su svečiais, 
sveikinosi fcū jais, šnekėjosi su jais. Šioje nepaprastoje 
sueigoje matėsi daugybė anų srovių eilinių žmonių. Jų 
veiduose rųatėsi džiaugsmas ir pasitenkinimas,’ kad jie 
gali su jais susitikti, susipažinti ir pasikalbėti.

Poveikis labai gilus, didžiai reikšmingas. Visuose 
dalyviuose pasiliko neišdildomas įspūdis. Tai didžiulis, 
tiesiog istorinis laimėjimas su Lietuva kultūrinio bend
radarbiavimo idėjai. ‘ ,

Aišku, kad jie puikiai sūprato, Rodei minėtų srovių 
vadai taip bijo jų eilinių žmonių susitikimo su Lietuvos 
žmonėmis. Jie supranta jų užleistą fanatizmo uždangą 
tarp Lietuvos ir jų pasekėjų.

Netenka abejoti, kad ateityje vis daugiau ir dau
giau susilauksime svečių iš Lietuvos, ir toji fanatizmo 
siena vis plonės ir plonės, kol vieną gražią dieną visiškai 
sutirps šviesiuose bendradarbiavimo idėjos spinduliuose.

NEPASISEKIMAS 
ANGLIJAI, KRIZĖ 
JUGOSLAVIJOJE

“Daily World” kolumnis- 
tas Daniel Mason sausio 18 
d. laidoje kalba apie kapita
listinę Angliją ir socialisti
nę Jugoslaviją.

Jis nurodo, kad Anglijos 
Komonvelto premjerų susi- 
rinkimas baigėsi didele 
Anglijos darbiečių Valdžiai 
nesekme. Anglai tikėjosi 
laimėti premjerų pritarimą1' 
jų politikai Rodezijos klau
simu, bet nelaimėjo. Kaip 
žinia, Rodeziją valdo baltų
jų saujelė prieš vietos juo
diju gyventojų valią. Į 
Anglijos darbiečių valdžią 
daromas spaudimas, kad ji 
nesuteiktų Rodezijai ne
priklausomybės, kol ten val
džios galia nepereina į vie
tos daugumos gyventojų 
rankas, kol baltųjų fašisti
nė diktatūra nėra pašalin
ta. Yra net tokių, kurie 
reikalauja, kad Anglija tą 
diktatūrą nuverstų ir vals
tybės vairą rinkimais pati
kėtų juodiesiems.

Sen. Ed. M. Kennedy taktika
SENATORIUS Edward M. Kennedy iš Massachu

setts pasiskelbė, kad jis ruošiasi Kongrese paskelbti sa
vo programą. Apie tai išgirs ne tik Kongreso nariai, 
bet visa Amerika.

Ką tai parodo ? Tai parodo, kad Kennedy veržiasi į 
vadovybę demokratams. Niekas neabejoja, jog jo akys 
jau nukreiptos^ į 1972 metų rinkimus. Kaip žinia, jam 
buvo siūlyta pernai kandidatuoti prieš Humphrey, bet 
jis atsisakė. Sąlygos nepalankios. Demokratams atmos
fera užteršta Vietnamo karu. Kam jam ieškoti bėdos, 
kam jam rizikuoti? Jis dar jaunas, jis turi gražaus 
laiko, jis gali palaukti, z

Bet jis, kaip ir buvę broliai John ir Robert, yra di
delių ambicijų žmogus. Uis nors dar jaunas, bet jau su
brendęs politikierius. Jis supranta pasiruošimo svarbą. 
Jis nesėdės rankas po sėdyne susidėjęs per ateinančius 
ketverius metus.

Štai kodėl jis žada išstoti su savo programa. Tegu 
apie ją pradeda galvoti Demokratų partija. Kai ateis 
1972 metai ir jos atstovai susirinks nominuoti kandi- 

t datą į prezidentus, Kennedy vardas jau bus visų lūpose. 
Jis jau bus žinomas, ką jis skelbia ir ko jis siekia.

Mes manome, jog tai labai gudri politika.

Pavojinga konfrontacija
REIKIA sutikti su prezidento Nixono pareiškimu, 

kad jeigu Vidurio Rytuose nebus pašalinti susikirtimai 
tarp izraeliečių ir arabų, ten gali įvykti didžiųjų vals
tybių konfrontacija. Tai būtų baisus pavojus visam 
pasaulinės taikos reikalui. Tam išvengti, anot jo, ne
reikią gailėtis jokių pastangų.

Bet dar tenka palaukti, ar ponas prezidentas tiki 
savo nuogąstavimu. Jei tiki, tai ką jis daro tokibs 
konfrontacijos išvengimui? Kodėl nieko konkretaus 
nepasiūlė? Kodėl nieko nesako apie Tarybų Sąjungos 
pasiūlymus Vidurio Rytuose taikai atsteigti

Pasaulio geležinkeliai
Šiuo metu pasaulyje yra 

apie 1,286,000 km. geležin
kelių. Iš jų 434,000 km. 
(33.7%) tenka Šiaurės Ame
rikai, 396,000 km.—Europai,

206,000 km. — Azijai, 112 
000 km.
77,000 — Afrikai, 49,000 ?- 
Australijai ir Naujajai Ze
landijai, 12,000 km.—Cent
rinei Amerikai.

Pietų Amerikai,

lijos Komonveltas susideda 
iš 28 valstybių, kurių dide
lė dauguma yra Afrikoje ir 
Azijoje. Tos valstybės ne
pasitenkinusios dar b i e č i ų 
politika, ir jos nebijojo 
susirinkime savo nuomonę 
pareikšti.

Kitas kla u s i m a s, kuris 
taip pat Anglijai nepavyko 
Komonvelto premjerų susi- 
rinkirne, tai apribojimas 
arba suvaržymas t į Angliją 
imigracijos iš tų • Azijos ir 
Afrikos šalių. Darbiečiai 
norėjo, kad premjerai pasi
sakytų už tokį suvaržymą. 
Deja, jie pritarimo nesusi
laukė.

Perėjęs prie Jugoslavijos, 
Daniel Mason nurodo, kad 
joje reiškiasi rimta ekono
minė krizė. Kaip žinia, Ju
goslavija yra išsiskyrusi iš 
kitų socialistinių šalių su 
savo kapitalistinėms šalims 
pataikavimo politika. Gi tos 
šalys nori Jugoslaviją eko
nominiai pasmaugti arba 
visiškai ant kelių paklupdy- 
ti. O kaip tik tas ir pa
gimdė Jugoslavijoje ekono
minę krizę. Šiandien toje 
socialistinėje šalyje yra pla
čiai pasireiškęs nedarbas — 
viso apie 8 procentai dar
bininkų neturi darbo. Tai 
daug didesnis procentas, ne
gu Amerikos bedarbių. Čia 
tik apie 4 proc. darbininkų 
sudaro bedarbių armiją.

Jugoslavija priklauso taip 
vadinamai Europos Bendra
jai Rinkai, bet tą ekonomi
nę sąjungą sudarančios ka
pitalistinės šalys taip’ ipakėlė 
muitus, jog Jugoslavijos gy
vulių eksportavimas į už
sienį susimažino 28 procen
tais, o. žemės ūkio produk-. 
tų—35 procentais. Bendras 
eksportas nukrito 6 procen
tais. Tai pavojingas Jugo
slavijos ekonomikai ekspor
to sumažėjimas.

“Nežiūrint to,” įsako Ma
son, “Jugoslavijos vadai te- 
besiremia užsienio kapita
listais savo ekonomikos patai
symui. Jie ypatingai pasi
tiki, kad - jų paįsmerkimas 
socialistinių šaliirj interven
cijos į Čekoslovakiją, pa
skatins kapitalistinį pasaulį 
atsiskubinti jienis į pagal
bą.” ;

Bet ar atsiskubins?

TEISINGAS SUSIRŪPI
NIMAS BE PRAKTIŠKO 
PATARIMO

“Tėvynės” redaktorius 
duoda vedamąjį “SaugoR^m , 
savo kultūros pėdsakus”. 
Mums jis patinka. Jo susi
rūpinimas vietoje ir laiku.

Jis sako:
Pasigėrėtini veiklūs Ameri

kos lietuviai buvo įsisteigę 
draugijas, klubus, chorus ir 
teatro grupes. Ilgainiui viena 
kita draugija ar klubas buvo 
priversti užsidaryti. O tokios 
draugijos ar klubai dažniau
sia turėdavo surinkę įvairių 
knygų, o taip pat didelius kie
kius kitokių raštų. Nustojus 
draugijai ar klubui veikti, la
bai dažnai jų archyvai, kny
gų rinkiniai negailestingai iš
metami, kaip saKoma, į šiukš
lyną...

O tuo tarpu, kai išgirsti 
apie mirtį vieno kito visuome
nės veikėjo, baimė ima, kur 
padėti jo iper ilgus dešimtme
čius rinkti dokumentai ir raš
tai? Kol mūsų veikėjas buvo 
gyvas, nepaprastu pasiaukoji
mu jis viską brangino ir sau- 

*gojo. Kai tik mirė, jau tie 
svarbūs daiktai pasidaro nie
ko nebeverti ir išmetami arba 
sunaikinami.

Ar mes pagalvojame, ko
kius dėl to turime nuostolius?

Jeigu sakome, kad reikia 
saugoti savo praeities kultū
rinį palikimą, tai dar ne pilnu 
tikslumu išreiškiame savo min
tį. Matome, kad pasitaiko to
kių saugotojų, kurie pasilieka 
tik tai, kas jiems, jų srovei 
ir pakraipai yra arba atrodo, 
kad yra, svarbu. Visa kita iš
metama, iš' karto pavadinant 
“šlamštu”. O tuo tarpu istori
ko ir (kultūros' palaikų saugo
tojo akimis' anie išmetami do
kumentai, ifaštai ir užrašai ga
li būti didžiausios reikšmės.

Paimkim net paprastus mū
sų organizacijų protokolus, ko
kie pasirodo reikšmingi istori
ko akyse [ .Nors galėtum ma
nyti, jog jose kalbama apie 
tuos paprastus kasdienius rei
kalus. Bet1-jie juk yra tasai 
mažas, veidrodėlis, kuriame 
atspindi tam tikro laikotarpio 
ne tik tos vienos draugijos, 
bet visų lietuvių patriotų gi
liausi rūpesčiai ir darbai.

Todėl būtų labai gerai, jei- 
■ gu mūsų veikėjai susirūpintų 

šiuo svarbiuoju reikalu. Rei
kėtų didelėmis raidėmis išra
šyti mūsų draugijų raštinėse 

i įsidėmėtinus žodžius:— Sau
gokime savo archyvus.

Kur padėti? Kaip ilgai 
saugoti? Kokia nauda bus 
iš to, jeigu archyvas dar 
gulės kurio vieno žmogaus 
rūsyje, ar kurios vienos 
kuopelės spintoje dešimt, 
dvidešimt,- ar trisdešimt 
metų?

Šių klausimų “Tėvynės” 
redaktorius nė nepajudina. 
O reikėjo pajudinti. Todėl 
jo susirūpinimas ir pasilie
ka susirūpinimu. Tuo tarpu 
archyvai ■ ir pėdsakai pasi
lieka nykti kaip nyko.

Mums atrodo, kad tokius 
archyvus reikėtų tuoj .siųs
ti į Tarybų Lietuvą. Galima 
juos siųsti į Lietuvos Mok
slų Akademijos biblioteką, 
į Valstybinio Vilniaus Uni
versiteto biblioteką, arba į 
Vilniaus Centrinę bibliote
ką. Mes tikime,kad jie juos 
priimtų. Jie pasidarytų vi
sos tautos savastimi ir di
džiausiu visos tautos kultū
riniu turtu. Jie būtų priei
nami visiems, kas tik norė
tų jais pasinaudoti susipa
žinimui su lietuvių išeivi
joje gyvenimu, veikia ir is
torija.

Šiliūnui paskolą, jis reika
lauja, kad advokatas atsisa
kytų paužiečius ginti, ir 
tuomet kaimo ganyklos, 
kaip nekontestuojamos, ati
teks klebonui. Šiliūnas su 
tuo nenori sutikti. Juk kaip 
atrodys, kad liaudininkų 
vadas, atsisakys valstįečius 
ginti nuo klebono užgaidų! 
Bet Šiliūnienei yra svar
biau baigti namą ir iškelti 
šaunias įkurtuves, negu kai
mo ganyklas ginti. Ji didįjį 
advokatą b e i liaudininkų 
vadą lengvai nugali ir gau
na iš kunigo paskolą. Pau- 
žiečiai netenka ganyklų.

Juodieji sparnai
Antrasis apsakymas, 

“Juodieji sparnai”, parodo, 
kaip Purvaičių klebonas 
Brizgilas, ir kiti kunigai)* 
kovoja prieš į kolūkius į ei
nančius Lietuvos valstie
čius; kaip jie, per išpažin
tį iššifravę pritariančius 
naujajai santvarkai valstie
čius skundžia banditams, o 
tie naktimis tuos žmones 
plėšia, kankina ir žudo.

Klebono Brizgilo apsimas- 
kavęs zakristijonas, klebo
no globojamas, buvęs ka
riuomenės viršyla Šiaudys, 
yra apylinkės dešiniųjų na
cionalistų vadas. Jis zakris
tiją paverčia ginklų sandė
liu ir banditų slėptuve. Iš 
ten eina įsakymai bandi
tams. Pagaliau gaujos pė
das aptinka milicija ir vi
sus, pasislėpusius Purvai
čiuose pas labai “dievobaft 
mingą” ūkininką Samėną, 
suima.

Iš apsakymo “Mokslų kan- 
didwta6”'sužinome,' karį) 
sunku buvo tarybų kūrimo
si metais pažangiems moks
lo žmonėms; kaip net jų ko
legos - profesoriai kliūtis 
statė, jiems kenkė, juos šan
tažavo, Šmeižė. Daug jėgų 
pažangioji inteligentija tu
rėjo dėti kad prieš senosios 
aristokrat i j o s ideologij os 
prisigėrusius savo kolegas 
atsilaikius.

Romanas “Mėlynieji ka
reiviai” (vokiečių kariuo
menė), rinkinyje ilgiausias 
veikalas, nagrinėja Pirmojo 
pasaulinio karo padėtį Lie
tuvoje, piešia sunkų vals
tiečių gyvenimą, bėgimą 
nuo artėjančio fronto (vo
kiečių) į Rytus (iRusiją), 
ūkių bei šeimų pakrikimą, ‘ 
neapsakomą vargą, sunkią 
vokiečių okupacijos naštą 
ir nesąžiningą lietuvių api
plėšimą bei persekiojimą.

O net ir tokiais tautai 
sunkiais laikais, vistiek at
sirasdavo vienas kitas vo
kiečių kolaborantas - kvis- 
lingas, kurie slapta skundė 
savo brolius žemiečius oku
pantui, juos išdavinėjo, ban
dė vokiečiams įsiteikti. Dr. 
Vincas Kudirka seniai savo 
“Varpuose” rašė, jog kar
tais būna “lietuvis lietuviui 
vilkas”. Vilkų buvo ir tuo 
metų.

Juliaus Butėno kūriniai 
gražiai parašyti, įdomūs ir 
patrauklūs. Nors jų tekstai 
liečia senus prieškarinius 
laikus, bet jie yra aktualūs 
ir šiandien. Reikia tikėtis, 
jog gerbiamasis autorius ir 
išėjęs į pensiją neleis savo 
plunksnai atostogauti!

Iš tarybinės spaudos su
žinojome, kad Lietuvos ra
šytojas-istoriograf  as ir vi
suomenininkas Julius Būtė
nas praeitų metų pabaigo- 
goje dagyveno iki 60-ojo 
gimtadienio ir “išėjo į pen
siją.” šiai sukakčiai atžy
mėti, Vilniaus leidykla 
“Vaga” išleido jo prozos 
rinktinę — trijų apsakymų 
ir romano “Mėlynieji ka
reiviai” knygą, pavadintą 
kalbamojo romano vardu. 
Šitokio pagerbimo jubilia
tas tikrai užsipelnė.

Pirmasis apsakymas, pa
vadintas “Nepatogu”, pa
vaizduoja gyvenimą sme- 
tonlailžo aristokratijos, jos 
moralinį supuvimą. Geriau
sias Kauno advokatas-teisi- 
ninkas, didelis visuomenės 
veikėjas, liberalas, Liaudi
ninkų part, vadas Šiliūnas 
(pavardė netikra) statosi 
laikinojoj sostinėj palociu- 
ką, ištaigesnį už visus esa
mus. Tačiau interjero išbai- 
g i m u i, išdekoravimui ir 
brangių baldų supirkimui— 
pritrūksta pinigų. Kur jų 
gauti? Šiliūnienė, kaprizin
ga ir ambicinga moteris, 
siūlo imti paskolą iš kun. 
Valiušaičio (pavardė netik
ra) banko. Tačiau Šiliūnui, 
Liaudininkų partijos vadui, 
eiti pas kunigą nepatogu.

Reikalą pasiima į savo 
rankas jo žmona. Ji nueina,

PAGERBĖ BALTIMO- 
KIĘ1Į LIETUVĮ POETĄ

Baltimorės dienraštis “The 
Sun” (sausio 20 d.) dau
giau kaip du trečdalius pus
lapio pašventė Nadui Kas- 
teniui, senam to miesto gy
ventojui ir poetui. Be trijų 
nuotraukų randame laiK- 
raščio Korespondento Ear] 
Arnett informacinį straips
nį apie Rastenį. Straipsny
je beveik išimtinai kai Dama 
apie Rastenį kaip lietuvių 
poetą ir poezijos vertėją.

Iš straipsnioi sužinome, 
kad Nadas Rastenis gimė 
Lietuvoje Stalgėnų kaime 
1891 m., tuo būdu jau yra 
sulaukęs 
amžiaus. 
Ameriką 
įvairius 
Peterburge (dabartiniame 
Leningrade) ir Minske. Čia 
atvykęs į Nashua, N. H., 
dirbęs medvilnės fabrike, 
dalyvavęs Pirmajame kare, 
buvęs susirgęs ir paleistas 
iš armijos 1919 metais. Kai
po ekskareivis valdžios lė
šomis lankė mokyklą ir ga
vo advokato diplomą. Bai
gęs mokslą atsikėlė į Balti- 
morę ir ten tebegyvena da
bar.

Nadas Rastenis ne tik 
pats rašė eilėraščius (pra
dėjęs rašinėti dar 14 metų 
teturėdamas), bet labai do
mėjosi poezija bendrai ir pasikalba su lkun. Valiušai- 
ją vertė iš anglų kalbos į 
lietuvių bei iš lietuvių kal
bos į anglų. Galime pridur
ti, kad Rastenio vertimai 
pripažinti aukštos kokybės. 
Pav., jis yra'į anglų kalbą 
išvertęs Donelaičio1 “Metus” 
ir Baranausko “Anykščių 
Šilelį”, į lietuvių kalbą iš
vertė garsųjį Edgar Alien1 
Poe veikalą “Raven”.

Rastenis gyvenimą daro 
. ne iš poezijos, bet iš savo- 
> profesijos (iš advokatūros). 
■ Kadaise buvo gan veiklus 

tautininkas.

gražaus 78 metų 
Prieš atvykimą į 
1911 metais jis 

darbus dirbęs St.

čiu ir tas sutinka paskolą 
duoti, tik stato vieną sąly
gą. O ta sąlyga tokia:

Čižiūnų klebonas pasisa
vino1 Paužių kaimo ganyk
las. Nuskriausti valstiečiai 
nori iškelti klebonui bylą 
ir įprašo advokatą Šiliūną, 
kaip liaudininkų vadą, gin
ti jų reikalus. Šiliūnas tik
rina, jog bylą su klebonu 
bus galima laimėti ir apsi
ima ją vesti. Valstiečiai 
džiaugiasi. Tačiau iškyla ta 
bankininko sąlyga: Pirma, 
negu kun. Valiušaitis duos

IŠ LAIŠKU
Mielas Drauge!

Kojas velku. Vieną savai
tę buvau 2 kartus apalpęs 
(miręs), kaip žmonės sako. 
Vis ta širdis. Ji plaka su 
dažnais sustojimais, kaip 
dr. sako, “skipping”. Linkiu 
viso gero. Nepatinka man 
Čekoslovakijos vadų elge
sys. D. M. Š.

minima Navickienė yra jo 
(kartu ir mano) giminai
tė.

Nuoširdus išankstinis 
ačiū už galimas paslaugas.

Adresas:
Lithuania, USSR
Kapsukas
Alyvų 16
Navickas Bronius

Gerbiamieji!
1968 metų rugpiūčio mėn. 

15 d. Nr. “Laisvės” laikraš
tyje drg. Vikučio straipsne
lyje išspausdinta, kad A. 
Navickienė yra paguldyta į 
ligoninę Miamio mieste, jai 
ten darys sudėtingą akių 
operaciją ir t. t.

Prašyčiau, jei yra galimy
bių, išaiškinti, ar minėta 
A. Navickienė yra mano 
giminė ?

Apie giminystę pareiš
kiu: prieš pirmąjį pasauli
nį karą mano tėvo sesuo ir 
brolis Jonas, kilimo iš Vy- 
gėnų (jų motina Rože Na
vickienė), išvyko į JAV< 
Dėdė Jonas (vardo tikrai 
neprisimenu) turėjo du sū
nus ir, rodos, dvi dukras, 
kurie turėtų būti dabar 
apie 50 metų, gal ir vyres
ni.

Mano tėvas Navickas 
Pranas, Jono sūnus,, turi 82 
metus ir nori sužinoti, ar

Panevėžietis Jonas Mar
cinkevičius, kadaise gyve
nęs Massachusetts valsti
jos mieste Lawrence, senam 
draugui SV rašo:

Panevėžys, 1969-1-15
Prašau parašyti, jei jums 

būtų reikalingi kokie nors 
mūsų laikraščiai, kurių dar 
negaunate, aš galiu nusiųs
ti. Jų medžiaga gal galėtu
mėt pasinaudoti kovoje su 
tautos išgamomis, kurie vis 
dar drįsta kalbėti lietuvių 
tautos vardu, nors jie gerai 
žino, kokia dabartinė mūsų 
Lietuva ir ką ji per tuos 25 
metus nuveikė.

Tiesiog nuostabu, ką dar
bo rankos padarė per pasta
ruosius 25 metu. Vietoje 
pelkių ir lūšnų iškilo dirbtu
vės, kuriose dirba šimtai ir 
tūkstančiai darbi ninku; 
daugybė penkiaaukščių ir. 
devynaukščių namų, pradė
ta statyti jau net trylika-, 
aukščius namus. Pastatyti

1

du gražūs Hiltai per Nevė
žį vietoje siaurų ir jau vi^i 
netinkamų dabartiniam ju
dėjimui.
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Dar viena vertinga knyga
šiomis dienomis Vilniuje : 

išėjo iš spaudos “Mažosios 
lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos” antrasis to- < 
mas. Jis apima K-P raides. 
(Tai didelio formato knyga, < 
turinti 960 puslapių iliust
ruoto teksto, 24 vienspalves 
bei 16 spalvotų įklijų ir 6 
žemėlapius.) Šiame ♦ toms 
daugiau kaip 6,500 straips
niu, kuriuose toliau siste- 
mingai aprašomas Lietuvos 
liaudies ūkis, nušviečiama 
lietuvių kalbos, literatūros, 
meno, mokslo, ekonominio 
ir politinio gyvenimo raida.

Spalvotais žemėlaipiais ir 
vaizdais iliustruotame 
straipsnyje “Lietuvos Tary
bų Socialistinė Respublika” 
apibendrinami du o m e n y s 
apie Lietuva. Vertingos is
torinės medžiagos skelbia
mos straipsniuose “Lietuvos 

■f Komunistų partija,” “Lie
tuvos Lenino Komunistinio 
jaunimo saiunga,” “Parti
zaninis judėjimas,” “Profe
sinės sąjungos” ir kituose.

Taip pat aprašoma atski
rais straipsniais “Lietuvos 
krikščioniu demokratu par
tija.” “Lietuvos socialde
mokratu partija,” “Lietuvos 
tautininku saiunga.” “Lie
tuvos valstiečiu liaudinin
ku sąjungą” ir kitos buržu
azinės partijos bei organi
zacijos, veikusios Lietuvo
je. Šiame tome išspausdin
ta nemaža istorinio profilio 
strain s n i ų “Kariuomenė,” 
“Krikščionybė.” “Pilys,” 
“Pinigai” ir kiti.

Atskiruose straipsniuose 
nužvelgiama mokslo raida 
Lietuvoje. Aprašoma Lie
tuvos Mokslu akademija. 
Kauno universitetas, Kauno 

jį Politechnikos institutas ir 
kitos mokslo įstaigos. Taip 
pat apžvelgiama anksčiau 
veikusios mokslinės bei kul
tūrinės organizacijos.

Antrame tome aprašyti 
Lietuvos paukščiai, kurių 
būdingiausieji atstovai pa
vaizduoti snalvotoie ir vien
spalvėje ikliioie. Tain nat 
anrašomas Kaunas. Kėdai
niai. Klaipėda. Palanga, Pa
nevėžys ir kiti Lietuvos 
miestai, miesteliai, kaimai. 
Didžiausios Lietuvos upes 
(Nemunas ir Neris) irgi 
pateko i ši tomą. Atski

rais strainsniais plačiai in
formuojama anie lįhftuvos 
žemės ūki. pramone, preky
ba ir prekybos istorija Lie
tuvoje nuo seniausių laikų 
iki šių dienu.

Lietuviu kalba įvairiais 
aspektai* aprašoma dauge
lyje atskiru straipsniu. 
Strai n s n v j e “Literatūra” 
nušviečiama lietuviu litera- 

* tūros raida nuo pirmosios 
lietuviškos knvgos iki siu 
dienu lietuviu literatūros 
laimėiimu. Aprašomi lietu
viu literatūros ryšiai su 
latviu, lenku, prancūzu ir 
kitu tautu literatu r o m i s. 
įvairios Lietuvos liaudies 
morn Sakos aptariamos gau
siai iliustruotuose strains- 
niuose. Tain pat apžvelgia
ma muzikos raida Lietuvo je. 

; . aprašoma Kauno ir Panevė
žio darnos teatrai. Apta
riama ir meno saviveikla. 
Pateikiama vertingu žinių 
anie Lietuvos architektūros 
paminklus.

Antraiame tome skaitvto- 
jas ras žinių ir anie užsie
nio lietuvius (“Kanados lie
tuviai,” “Latvijos lietu- 

jk,viai.” “Lenkijos lietuviai”). 
Taip pat yra straipsniai, 
skirti užsienio lietuvių ra- 

’ šytojams, kultūros bei vi

suomenės veikėjams Jonui 
Kanaverskui, Ksaverai Ka- 
rosienei, Kaziui Karpiui, 
Jonui Kaškaičiui, Liudui 
Kisieliui, Broniui Klimavi
čiui, Broniui Laucevičiui - 
Vargšui, Algirdui Marge- 
riui, Alfonsui Marmai, Jo
nui Mekui, Rojui Mizarai, 
Ievai Mizarienei, Praniti 
Mockapetriui, Mikui Pet
rauskui, Antanui Petrikai, 
Katrynai Petrikienei, Leo
nui Prūseikai ir kitiems.

Šiame tome taip pat to
liau aprašinėjama Lietuvos 
ir užsienio lietuvių periodi
nė spauda. Skelbiami ap
žvalginiai straipsniai “Kny
gų leidyba,” “Periodika.”

Visiems, kas domisi lietu
vių tautos istorija, kalba, 
literatūra, menu, mokslu, 
ekonominiu ir politiniu Lie
tuvos gyvenimu “Mažosios 
lietuviškosios tarybinės en
ciklopedijos” antrasis tomas 
bus vertinga informacijos 
knyga.

Pranas Ulevičius
Vilnius

S. ZAVIS

LA ISV ft

Ar gabumai yra įgimti?
Galima tikėti, kad pas 

žmogų yra įgimti gabumai, 
gal todėl mūsų tokie talen
tai, kaip rašė j ai, prakalbi- 
ninkai, aktoriai, daininin
kai ir suradd save, kokiai 
karjerai jie. geriausiai tin
ka.

Štai dainininkas nevisai 
gerai dainuoja, baleto šo- 
'kė^as ar šokėja nevisai ge
rai šoka, bei smuikininkas 
nevisai gerai smuikuoja. 
Ar tai būtų todėl, kad jie 
pasirinko ne;tą, ką jie 
vo įgimę, ar jie nedėjo 
na pastangų, kad įdėtų

bu- 
ga- 
šiai

ku-Yra patirta, kad kai 
rie talentai pasireiškė savo 
profesijoje labai vėlai, pa
gyvenę kelintą kryželį 
metų. Rašėjams pasireikš
ti kiek vėliau nėra bloga, 
nes tik pagyvenęs įgauna 
didesnius patyrimus ir di
desnį autoritetą. Yra sako
ma, kad “žilas plaukas jau 
savaimi turi pagarbą.” Tas 
atitinka ir prakal b in in
kams. Bet jau visai kitaip

Prezidento inauguracija
Sausio 20 d. 11:30 vai. ry- monialiniame paviljone ren

te atsuku televizorių ir kasi užimti paskirtas sėdy- 
prieš akis atsiveria grandi- 
oziška-sapninga panorama. 
Washin g tonas pasipuošęs 
įkurtuvėm naujo J. V. pre
zidento Richardo Nixono. 
Ilga, puošni ir erdvi Penn
sylvania Ave., su architek
tūriniai - klasikiniais pasta
tais, vienam jos gale sie
kiantis i dausas “Obeliskas” 
(paminklas) atminčiai pir
mojo prezidento Washing
ton©, kitam gi gale — ant 
aukštumos dunkso Jungti
niu Valstijų architektūrinė 
nažiba. ruimingas, išdidus 
kapitolius su aukštu puoš
niu kupolu, supamas iš visų 
pusių apsčiu kompleksu di
dingų valdiškų pastatų.

Plačiomis gatvėmis kaip 
bitės siuva automašinos. 
Debesyse nardo orlaiviai, 
Šaligatviai ir kapitoliaus 
aikštė — užplūsti milijonine 
minia žmonių.

Šioje panoramoje — šiuo
se pastatuose plaka šalies 
širdis, ir čia yra sprendžia
ma likimas, laimės ir nelai
mės, gyvybė ir mirtis mili
jonų žmonių ne tik mūsų 
šalies, bet ir daugelio kitų 
šalių, ši didinga panorama, 
puošnumas, žibesys veria 
savyje begalinius turtus, 
oolitine galią ir ekonominę 
hegemoniją.

Čia mums parodo didin
gąja puošniąją Washingto- 
no dalį, bet ten taip pat yra 
ir kita dalis: nyki, skurdi, 
apdriskusi dalis.

* Ant kapitoliaus verandos 
ir specialiai įrengtam cere-

nes aukštoji aristokratija ir 
politinė biurokratija, kad 
dalyvautų prezidento pri- 
siekdinimo ceremonijose ir 
išklausytų jo kalbos ir pa
žadų sekantiems ketveriems 
metams.

Kas gali atverti širdis ir 
mintis, visų tbn esamų da
lyvių, kad .su ž iri o tų: kokie 
vėjai juos į čia supūtė ir ko
kie tikslai suvedė? Tikslai 
gali būti labai įvairūs ir 
labai jų daug. Čia rasi mei
lės ir širdingumo, taipgi pa
vydo ir mirtino keršto, ir 
dar daug ko kito. Amerikos 
kapitalas veikia beveik vi
sose pasaulio šalyse, todėl 
šiuo momentu ne tik Ame
rikos, bet ir viso pasaulio 
žmonių akys atkreiptos link 
kanitoliaus verandos ir link 
Baltojo Namo, kur naujojo 
nrezidento valia vyraus, ir 
tiesioginiai ar ne tą valią 
jaus žmonės ir šalys.

Prez. R. Nixonas patapo 
nekaltu avinėliu, — jis ir 
gerutis, ir taikos nešėjas, 
teisingumo ir gerbūvio tei
kėjas. Garbino, laimino ir 
dievų maldavo net penki 
aukšti skirtingų tikybų ku
nigai maldavo mielaširdin- 
gumo, kantrybės, ištvermės, 
proto skaįstumū, išminties 
ir teisingumo visų žmonių 
link. Dieve jam padėk!

Mums sako, kad preziden
tas R. Nixonas jau naujas 
žmogus su pakeistu nusi
statymu. . Kantriai lauksi
me. pamatyti, ar iš tikrųjų 
taip yra.

yra su baleto šokėjais, dai
nininkais ir vaidintojais. 
Čia reikalauja nuo jų ap
sukrumo, gražios išžiūros 
ir lankstumo.

Nedaug mes turime ge
nijų. Matomai, kai kurie 
jų turėjo palankesnes sąly
gas kurti. Bet yra žinoma, 
kad daug jaunų žmonių 
pirmiau pasiekė mirtį, ne
gu profesiją, nes juos 
pakirto džiova, žuvo talen
tai dar nesuspėję pražydė
ti savo darbais.

JAV, kaip ir kitose ka
pitalistinėse šalyse, yra pri
vilegijuota klasė, kuri vi
suomenei nieko nesukūrė, 
jei bent parėmė samdytus 
kūrėjus. Dar negimusioms 
jų kūodikiams jau paskir
tas auksinis šaukštas. Kiek 
tokia laimė yra saldi, sun
ku mums atspėti. Tačiau 
galima skaityti tarp eilu
čių, ką mes dažnai matome. 
Turtingieji turėjo pokylį 
valgė, gėrė... o visgi ne
galėjo suvalgyti ir išgerti 
daugiau, nekaip vienas dvi
kojis sutvėrimas. -

Liko maistas ant stalų 
todėl, kad jis “nebuvo ga
na skanus,” liko vynas ir 
degtinė neišgerta todėl, 
kad jos buvo per daug.

Tos klasės prieaugliai ne
mato reikalo mokytis, nes 
jiems tas nereikalinga, jie 
turi paauksuotą šaukštą 
burnoje. Todėl jie protes
tui savo klasei, palikdami 
ant pajuokos, pavirto į vi
sokius “ypius,” kur nėra nei 
proto, nei logikos; apsiželdė 
ilgais plaukais, sutroti, pur
vini, gyvena kaip “gėlės,” 
kaip dievas leido gyventi. 
Kai kuriems jų turtingos 
mamytės duoda mėnesines 
perlaidas, o kai kurie gyve
na bibliškai—“nei sėja, nei 
piąuja, bet živnastį gauna.”

Kur turtingosios klasės 
talentai? Ką maitina pa
auksuotas šaukštas? Ką jų 
klasė, valdydama per šimt
mečius, sukūrė, i

Visas pasaulis kreipia 
atidžią J socialistines vals
tybes. Tarybų Sąjungoje 
nebėra to mužiko, kurį pali
ko carai. Liaudies valdo
moje Kinijoje nėra “kūlio,” 
kuris ten gyveno per šimt
mečius, stūmė Arba traukė 
vežimėlį ant dviejų ratų, 
kuriame sėdėjo sutukęs tur
čius. Šie buvę beteisiai žmo
nės šiandien sėdi mokykloje. 
Jie turi talentą, kokio ne
turi nei paties turtingiau
sio milijonieriaus sūnūs nei 
dukros.

Dzūkelis

3 pust
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Mintys apie viską
Knygoje “Marytė Melni- 

kaitė” yra įprašyti Mary
tės Melnikajtės ir kitų par
tizanų veiksmai prieš fašis
tus, Marytės suareštavimas 
ir nužudymas. Taipgi toje 
knygoje yra ir E. Kardelio 
gyvenvietė (sodyba), |kur 
Marytė buvo kankinama - 
terorizuojama prieš ją su
šaudant. Pagalvojau apie 
Kardelio pavardę. O dabar 
vėl matau Kardelio pavardę 
“Tėvynėje,” E .ir J. Karde
liai iš Montrealio sveikino 
“Naujienų” Grigaitį. Taigi, 
ar tai bus tas pats Karde
lis, pas kairį buvo* terorizuo
jami, kankinami Lietuvos 
partizanai, ypatingai Mary
tė Melnikaitė? Ar tas pats 
Kardelis ?

kytų jam religinius “spy- 
čius” apie dangų ir Lordą 
(dievą)? Reikėjo pasikviesi 
tuos mūsų garbingus tris 
astronautus, kurie tik da
bar skriejo^ aplink Žemę ir 
aplink Mėnulį, tai jie būtų 
pasakę apie civilizacijos pro
gresą, ir kad jie skraidyda
mi erdvėse nesurado jokio 
dangaus, nei dievo.

Kodėl mūsų valdininkai 
panašiose iškilmėse neapsi
eina be religinių atstovų? 
Nei vieno astronomo, nėi 
vieno< kitokio mokslininko, 
tik religiniai biznieriai — 
publikos tamsintojai.1. •

Š. m. “Tėvynės” Nr. 2 pa
duota iš Vietnamo tokia ži
nia:

“Prieš komunistinį fron
tą išplėsti sėkmingi veiks
mai. Laukiama, kad Pary
žiaus derybose agresoriai 
bus priversti daryti nuolai
das.” Reiškia. Vietnamo 
žmonės vra “agresoriai!” 
Tasai “Tėvynės” redakto
rius, kuris suredagavo tą 
žinią,” jei neturi akinių, te
gul nusiperka, o jei jau turi 
akinius, tai tegul jis įsitai
so geresnius stiklus, tuo bū
du jis pamatys, kas Vietna
me vra agresoriai. Dabar 
gi jis “nemato.” kas yra ag
resoriai. Gaila man to re
daktoriaus, kad nemato...

Pirmą syki gyvenime tej 
ko matyt, kaip išrinktas 
valdininkas, pr i i m d a m a s 
priesaiką, stovėjo su savo 
žmona — žmona laikė bib
liją, o jis padėjęs ranką pri
siekė, kad jis tvarkys gerai 
visus reikalus. Tai prieš 
ką jis prisiekė: prieš Jung
tinių Valstijų konstituciją 
ir prieš visus demokrati
nius patvarkymus, ar prieš 
savo žmoną, kad jis bus iš
tikimas vyras? Ant ryto
jaus žiūriu laikraščiuose į 
paveikslą, kad ir Michigano 
gubernatorius Romney sto
vi prieš savo žmoną ranką 
iškėlęs aukštyn, o 
laiko biblija, ir jis 
ney) prisiekia, kad 
bus ištikimas.

Ateis laikotarpis, kad iš
rinkti valdininkai susikvies 
savo žmonas ir visus vai
kus. ir prisieks, kad jie bus 
geri vyrai, nes turi žmo
nas ir daug vaikų. Bet ka 
gi tas turi bendro, su vals
tybes. su šalies reikalais, ar 
valdininkas vra vedes ar 
ne? Juk tai ne valstybės 
reikalas.

“Keleivio” kalendorinio 
1969 metams vra geras raš
tas po antrašte* “Teigiami 
ir neigiami 1968 metu įvy
kiai.” Ten sužymėta daug 
“veiksniu” nenasįs e k i m u. 
Nors iie savo b’ežuviais nla- 
ka-mala. prieš Tar. Sainn- 
o-a. ir Tarvbu Lietuva, ža
dėdami kalnus nuversti, bet 
iii visoc na stangos eina vė
lais. o Tarvbu Lietuva jrv- 
vuoia, ir Tarvbu Saiunga 
daro visokias sutartis su 
.Ti inertinėm i s Amerikos Va.l.s- 
tiinmis ir kitomis šalimis. 
Neklauso veiksniu...

žmona
(Rom-• • • ir Jis

Vienas lietuvių laikraštiš, 
rašydamas kiek yra kalbų 
pasaulyje ir kokios, pasiė
mė rusų žurnalą “Znanija 
i Sila,” kuris paduoda kiek 
yra kalbų. Žurnalo pavadi
nimą išvertė lietuvių kal- 
bon ir paaiškino, kad “Zna
nija i Sila” lietuviškai reiš
kia “Gyvenimas ir jėga.” 
Gera tokiam laikraščiui gy- 
vuot, kuris turi tokius “ge
rus” vertėjus, rusų kalbos 
“žinovus.”

Naujo prezidento inaugu
racija man sukėlė daug min
čių. Galvoiu. jog ateis lai
kotarpis. kad nevede vvrai 
nebegalės nei kandidatuoti 
i iokias vaidininkines vietas, 
bei senatan ar kongresam 
Nevedes, neturi bent tuzi
no vaiku, tai ir šalinkis nuo 
valdininko kėdės. Juk jau 
ir dabar didžiausia reklama 
išrinkimui valdininko, kad 
jis yra vedęs, turi pusę ar 
visą tuziną vaikų, “todėl 
balsuokite už ji, tik nepasa
ko, kiek daugiau vaikų jis 
turės. Bet ir blusa pagim
do vaikus!.. r

Nilo deltos paslaptys
Visi tyrinėtojai egiptolo

gai, vildamiesi naujų atra
dimų, paprastai vykdavo į 
Nilo aukštupį arba prie Gi- 
zos piramidžių. Ir tik pas
taraisiais metais mokslinin
kų žvilgsniai nukrypo į Ni
lo deltą. Jungtinės Arabų 
Respublikos senienų tyrinė
jimo departamentas į šį ra
joną pasiuntė kelias ekspe
dicijas, kurios kartu su Vie
nos universiteto archeolo
gais, vadovaujamais dr. 
Manfredo Peteko, neseniai 
padarė svarbų atradimą.

Prie Tel ad-Dabos kaime
lio rytinėje deltos dalyje, 
27 fedanų plote ir daugiau 
kaip 10 metrų gylyje aptik
tos didelio miesto liekanos. 
Tyrinėtojai mano, kad šio
je vietoje kadaise turėjo 
stovėti h i k s o n ų sostinė 
Avaris (Hatvaritas). Ver
tingi radiniai pasakoja apie 
hiksonų tradicijas ir gyve
nimą, kai jie pusantro šim
to metų valdė Senovės 
Egiptą.

Iki šiol hiksonų valdymo 
laikotarpis bene mažiausiai 
ištirtas. Kai kurie istorikai 
tvirtina, kad hiksonų val
dos siekė net šiuolaikinį As- 
jutą šalies pietuose.

Svarbiausias įrodymas 
apie hiksonų gyvenimą ty
rinėtose vietose — mirusių
jų laidojimo būdas. Atkas
tuose kapuose numirėliai 
rasti ne išsitiesę, kaip kitur 
Egipte, o sėdį sukryžjuoto- 
mis kojomis, tarsi kūdikiai 
motinų įsčiose. Šitoks lai
dojimo paprotys tuomet bu
vo paplitęs Sirijoje ir Pa
lestinoje, kur iki atvykimo 
į Egiptą gyveno hiksonai. 

į Kitas įrodymas — laidoji
mas po namų grindimis. 
Mat, tikėta, jog mirusysis 
turįs būti * arti gyvųjų ir 
visuomet kartu su jais val
gyti. Ant kapo kauburėlio 
velioniui dėdavo maisto. To
kio papročio Senovės Egip
te taip pat nebuvo.

MOKYKLOJE
Gamtos pamokoje moky

toja klausia mokinuką:
—Pasakyk, kokiu būdu 

dauginasi augalai?
— Augalai? Šito tai ne

žinau ...

P. Stunžėnas 
. TAI BENT SKRYDIS!

1968-ji metai baigias, į
Kelios valandos lyg jų, 
O padangę melsvą raižo 
Pats didžiausias iš visų— 
Daug greitesnis užu garsą— 
Laineris su raidėm TU-144-i. 
Įžiūrėt jį vos gali.

Pats didžiausias, pats greičiausias 
Iš erdvės brolių visų 
Laineris su raidėm TU.
Aukštyn kai kyla, žemyn leidžias 
Jis drauge su pilotu 
Galvą palenkia /kartu.

Akimis visur į^žvalgo 

 

Melsvą erdyęf žemę margą. 
Laineris raidėm TU 
Pats greičiausias iš visų.

Jo skrydžio/garsas neaplenkia 
Žmogaus mikčiai spręsti tenka, 
Kad kasdieną skrist greičiau, 
Kasdien kilti vis aukščiau, 
Žmogaus protas ir jėga 
Liaudies tolima svaja, 
Šiandien realia jau tapo — 
Skrydžiams verčia naują lapą.

Metai baigias. Laukiam sausio 
Laineris patsai didžiausias, 
Dukart aplenkiantis garsą 
Raižo melsvą dangaus varsą 
Laineris su raidėm TU 
Pats didžiausias iš visų, 
Iš visų jo erdvės brolių 
Raižo melsvus erdvių tolius, 
šitas laineris išties — 
Tai lėktuvas ateities.

Naujo prezidento Nixono 
įvesdinimo (inauguracijos) 
ceremonijos buvo didelės, 
bet neįspūdingos, per tele
viziją galėjome matyt, bet 
ne viską. Daugiausia buvo 
rodomos - demonstruojamos 
valdininkų-pareigūnų žmo
nos, misses, ponios, kokios 
jos “gražios,” kaip apsiren
gusios ir t. t. Taipgi inau
guracijoje dalyvavo įvairiu 
religijų kunigai, rabinai, 
vyskupai, ir net pats “pro
fesorius” Billy Graham; jie 
visi atkalbėjo religines mal
das ir baigdami kiekvienas 
pridėjo religini Amen. At
rodė, kad eina pamaldos 
bažnyčioje, o ne naujo pre
zidento įvesdinimas.

Ar ponas Nixonas yra 
kokios nors religijos išpa
žintojas, religinis žmogus? 
Jei ne, tai kam reikėjo su- 
sikviest kunigus, kad pasa-

Naujo prezidento inaugu
racija parode, kad užimant 
valdininko vietą su priesai
ka, turi būti žmona, prie 
kurios tu atsistojęs prisie
ki prie abiejų biblijų, t. y. 
valdžios ir žmonos. Nėra 
žmonos, nėra priesaikos, tu

Afrikietė—sostinės meras
Togo respublikos sostinės 

— Lomės miesto municipa
linė taryba savo nauju me
ru pirmą kartą Afrikos is
torijoje išrinko moterį. Tai 
žinoma visuomenės veikėja 
Mari Sivomej. Jai 45 metai. 
M. Simovej buvo Togo de
legacijoje SNO Generalinės • 
Asamblėjos XVI ir XVIII 
sesijose.

ne valdininkas! Bečleriai 
ir divorsantai turi organi
zuotis ir kovoti už lygias 
teises, prieš diskriminaci
ją!

Mikas Detroitietis

Šiauliuose atidaryta viena moderniausių, skonin- 
. gai įrengta vaistinė. Jos interjeru domisi net kitų 

respublikų farmacininkai, A. Dilio nuotr.
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DETROIT, MICH.
Dvejos didelės 

“laidotuvės” 
šešiasdešimtdevinti metai 

prasidėjo liūdnai, nes dvi 
didelės Detroito lietuvių 
įstaigos buvo palaidotos. 
Pirmiausia buvo palaidota 
Draugijų Svetainė ant 4097 
Porter St. Šių svetainę 
Detroito lietuvių pažangio
sios organizacijos naudojo 
apie 35 metus. Svetainė bu
vo gerai ir gražiai įrengta 
ir joje buvo sudėtas orga
nizacijų turtas, kaip tai 
knygos, gaidos, pianinas, 
veikalai ir t. t. Daug links
mų valandų ir dienų detro- 
itiečiai ten praleido susi
rinkimuose, chorų ir grupių 
dainų pamokose, prakalbo
se, vakarienėse bei baliuose. 
Bet užėjus šalčiams, su
sprogo pečius ir išvertė šie-’ 
nas ir grindis. Savininkas 
nesiskubino taisyti, tai or
ganizacijos svetainę apleido 
ir Draugijų Svetainė tapo 
palaidota. Seniems ir jau
niems buvo liūdna viską iš 
ten išvežti ir ją apleisti.

O kas tą darbą atliko? 
N agi, Detroito Lietuvių 
Klubo nariai: Mike Jeske, 
Alfons Rye, Eddie Balchu- 
nas, Keistutis Garelis ir 
Servitas Gugas. Sausio 5 
d. atlikus tą kraustymo dar
bą, Onutė Dočkienė atvežė 
į Klubą užkandžių ir su pa
galba Adelės Klimavičienės 
padėkojo kraustytojams su 
valgiais, o girdėjau, kad 
Jurgis Nausėda prisidėjo 
su “arbata.” r

Antros laidotuvės įvyko 
sausio 12 d., kuomet Hąm- 
tramcko Lietuvių Amerikos 
Piliečių Klubas, kuris per 
pastaruosius dvejus metus 
buvo žinomas kaip Ham- 
tramcko Lietuvių Amerikos 
Pašalpos Klubas, atlaikė 
paskutinį susirinkimą ir 
nariai pasidalijo turtą. Šis 
Klubas gyvavo 45 metus ir 
vienu tarpu buvo didžiau
sias ir stipriausias klubas 
Detroito apylinkėje. Klube 
buvo narių, kurie atsimena, 
kuomet grupė lietuvių su
organizavo draugišką pa- 
šalpinį klubą ir susirinki
mus laikydavo vieno lietu
vio saliūne Hamtramcke. 
Vėliau klubas augo didyn 
ir turėjo daugiau kaip 300 
narių. Valdyboje tuomet 
buvo Chas. Morkūnas-Mar- 
tin ir Masytė.

Šis klubas buvo nusipir
kęs didelį namą ir buvo 
įsisteigęs gėrimų užeigą. 
Vėliau buvo bandoma šį 
klubą suvienyti su Detroito 
Lietuvių Klubu, bet pirmi
ninkas ir j o narės moterė
lės nesutiko ir net viską 
bandė daryti, kad Detroito 
Lietuvių Klubas sunyktų. 
Bet atsitiko priešingai. 
Hamtramcko klubas uždarė 
užeigą, pardavė namą ir 
pagaliau likvidavosi.

Užbaigiant darbą, valdy
boje buvo: pirmininkė An
toinette Waitkunas, vice
pirmininkas M. L. Balchu- 
nas, protokolų sekretorė' U. 
Yusko, finansų sekretorius 
ir iždininkas Mike Yudiskas, 
trustystas Bill Akelis. Ko
misija sutvarkymui klubo 
turto susidėjo iš Frank 
Yoshonio, Birute Price ir 
Masytė. Bet didžiausią dar
bą atliko Waitkuniene, Ake
lis, Yudiskas ir Masytė.
^Sausio 12 d. susirinko apie 

150 narių ir klausėsi Masy- 
tės raporto apie Klubo sto
vį. Pasirodė, jog nariv yra 
172. Klube ižde viso pinigų 
$30,594.09. Namas buvo

parduotas 1966 m. balan
džio 6 d. už $16,500, bet 
klubas visų pinigų nebuvo 
gavęs iš pirkėjo, pirkėjas 
dar buvo skolingas $7,593.- 
72. Šį kontraktą nupirko 
Masytė ir visus pinigus be 
jokių nuolaidų atidavė Klu
bo iždan. Tai visas Klubo 
turtas buvo $38,187.81. At
mokėjus porą pomirtinių, 
valdybai algas ir kitus mo
kesčius, liko dėl išdalinimo 
nariams $37,354.96. Taigi, 
172 nariai gavo po $217.18. 
Po susirinkimo, visi gavo 
išsigerti varde Klubo, ir na
riai gerame ūpe atsisveiki
no vienas su kitu. T&ip už
sibaigė antros- “laidotuvės” 
Detroite.

Mirė du Klubo nariai
Sausio 11 d. mirė Lietu

vių Klubo narys Kazys 
Šimkūnas, 79 metų amžiaus. 
Jis buvo Miko Stunsko ir 
Klubo vice-pirmininko Pet
ro Stasikaičio švogeris.

Sausio 12 d. mirė Detro
ito Lietuvių Klubo narys 
Frank Petrushonis, 82 metų 
amžiaus.

Abu velioniai buvo pa
šarvoti Charles Stepanaus
ko naujoj koplyčioj, ir po 
laidotuvių velionių šeimos 
sukvietė dalyvius į Detroito 
Lietuvių Klubo įstaigą pa
vaišinimui.

Masiene ligoninėje
Sausio 19 d. Miko Detro- 

itiečio žmona ir Masytės 
motina pasidavė į ligoninę, 
ir sausio 20 d. buvo pada
ryta operacija ant vienos 
akies, kuri turėjo katarak
tą. Atrodo, kad viskas ge
rai pasisekė ir vėl ją greit 
matysime Klubo patalpose.

Stefanija 

Bethlehem, Conn.
Sausio 15 dieną po trumpos 

ligos savo namuose mirė 
Joseph Smith. Gyveno Todd 
Hill Road. Laidotuvės buvo 
privatiškos ir buvo palaido
tas sausio 17 dieną Lietuvių 
Laisvose kapinėse Water
bury, Conn.

Laido tuvių direktorius 
buvo Victor Stankevičius iš 
Bethlehem Funeral Home.

Paliko nuliūdime savo žmo
ną Margaret, vieną podukrę 
Bernice Meshkun, gyvenan
čią Bethlehem, vieną posū
nį Joseph Weliukaitis, gy
venantį Bethlehem ir vieną 
anūkę, gyvenančią Litch
field, Conn., du brolius 
Frank ir Anthony Smith, 
abudu gyvena Montreal, 
Canada.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje. Atvyko į šią šalį 
jaunas būdamas prieš apie 
60 metų ir per paskutinius 
50 metų buvo savininkas 
ūkio, iki pat mirties, po var
du Smith’s farm, Beth
lehem, Conn.
. Buvo labai gero būdo ir 
laisvų pažiūrų žmogus ir 
su visais gražiai sugyveno. 
Per daugelį metų pažinojau 
jį ir jo žmoną Margaretą 
kuomet nuvažiuodavau pas 
juos su “Laisvės” reikalais, 
labai draugiškai pasikalbė
davome apie progresyvių 
lietuvių reikalus.

Jie buvo “Laisvės” skaity
tojai ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos nariais per dau
gelį metų. Visuomet atsi
naujindavo “Laisvės” pre
numeratą ir dar paaukoda
vo dėl darbininkiškos spau
dos naudos.

Kada buvo jaunesni ir ap
linkybės leisdavo, jie lanky

davo mūsų parengimus ir 
juos paremdavo.

Gili užuojauta jo moteriai 
ir visai šeimai, jo broliams 
ir kitiems artimiems gimi
nėms, jų liūdnoje valandoje. 
O jūs, Juozai, ilsėkis ramiai 
šios šalies žemelėje, Lietu
vių Laisvose kapinėse.

M. Svinkūnienė

CLEVELAND, OHIO
Mes visi įpratę vieni ki

ti e m s palinkėti laimingų 
Naujų metų, bet ne visiems 
jię tokiais būna. Ypatingai 
ligoniams labai sunku.

Gruodžio 29 d. aplankėm 
d. Praną Sutkaitį, seną li
gonį. Susitarėm su Elzbie
ta Gabriūniene. Ji pagami
no skoningus pietus ir savo 
išlaidomis. Mes, d. J. Kras- 
nickas ir J. A. Eitučiai pri- 
sidėjom su gėrimais ir ska
numynais. Turėjom gražią 
dieną su senais draugais.

Pranas atrodo labai gra
žiai. būtų viskas gerai jei 
kojos tarnautų — viena ko
ja dirbtinė, o kitą skauda. 
Nuo pėdos iki klubo vaikš
čioja su ratukų pagalba. 
Pranas gyvena su sesers 
dukra Mary. Ji turi dvi 
dukteris ir sūnų. Sūnus 
Vietname.

Jie visi buvo dėkingi už 
Prano aplankymą, nes nie
kas kitas juos nelanko, tik 
“Laisvė” ir “Vilnis” — tai 
jų svečiai. P. Sutkaičio ad
resas: 1263 Coit Avė., E. 
Cleveland, Ohio 44112.

•

Clevelande oras gražus, 
sniego mažai buvo, tik po
rą sykių po du ar tris co
lius. Saulutė pradeda pasi
rodyti, rodosi jau link pa
vasario. Malonu.

c ’’***" e t i

Iš CLM Khibo susirinkimo
Įvyko sausio. 10-os 1 vai., 

EOUV patalpoj, 2618 Shaw 
Ave. Jį atidarė klubo pir
mininkė A. Palton ir buvo 
dienotvarkio vedėja. Daly
vavo vidutinis skaičius na
rių ir svečių. Valdyba pa
teikė raportus.

Pereitais 1968-aisiais me
tais mirė trys klubo narės.

Serga nauja narė Didžia- 
riekienė, buvo išvežta į Wo
mens Hospital 1940 E. 101 
St., Cleveland, Ohio 44106. 
Nežinau kur ji dabar ran
dasi.

Nntarta turėti susirinki
mų pertrauką du mėnesius, 
vasarį ir kovą, dėl šalčių. 
Sekantis susirinkimas įvyks 
balandžio 11 d., penktadie
nį paprastoj vietoj. Narės 
prašomos įsitėmyti pakaitą.

Nutarta minėti Moters 
Dieną. Drg. Žebrys žadėjo 
pagaminti paskaitą. Ji bus 
apie dvi žymias moteris, 
daug prisidėjusias prie po
litinių kalinių gelbėjimo — 
tai Morta Zauniūtė ir Feli
cija Bortkevičienė.

M. Mačionienė skaitė pa
skaitą apie Frances Per
kins, kap ji daug darbavo
si visuomenės gerovei.

Išrinkta knygų peržiūrė
jimo komisija.

............................. A. S.

Chicago] e susitikimas su 
turistais iš Lietuvos

Negreit bus pamirštas Či
kagos lietuvių susitikimas 
su turistais iš Lietuvos, ne
greit išblės iš minties neku
riu šilti ir širdingi žodžiai 
tarti į skaitlingai atsilan
kiusią publiką Mildos salė
je sausio 2 d.

Nors pasitikimo banketas 
palyginamai mažai garsin
tas, kadangi viskas dėjosi 
ant greitųjų bet publikos 
susirinko netikėtai daug; 
teko dengti dar vieną stalą, 
kuriam salėje kaip tik ir 
tebuvo vietos.

Svečiai, bent paskutiniai, 
atvyko gerokai po nustaty
to laiko, ir vietiniai jau ne
kantriai laukė jų pasirody
mo. Paskutinės grupės at
vykimą laiku sulaikė rodos 
jų šoferio (mūsų gero drau
go nuvažiavusio atvežti) 
maža širdies ataka. Sve
čiams prisiėjo šauktis taksi.

Apie 6-ą valandą jau pra
sidėjo meninė programa. 
Pirmiausia ant estrados iš
ėjo mūsų mylima solistė Es
telle Bogden. Nors dar tik 
neseniai liga ją buvo pagul
džius, ji šauniai pasirodė su 
solo. Sekė jos ir Roger Ži
lio duetas ir Gerry Mikužis, 
mūsų operos dainininkė su
dainavus keletą solo, prisi
dėjo prie dueto, o vėliau ir 
trio. Visiem akompanavo 
Valerija Urbikas.

Lyg tokio gražaus būrio 
svečių atsilankymo inspi
ruoti, mūsų dainininkai dai
navo su pakilusiu ūpu, ban
dydami atlikti savo užduo
tis kuo geriausiai. Ir reikia 
sakyti, jiems tas pilnai pa
vyko. Matėsi turistų vei
duose jog jie buvo impo
nuoti.

Atėjo ir visų lauktas mo
mentas, pirmininkas prane
ša, kad dabar išgirsime Lie
tuvos artistus. Pirmiausiai 

KETURIŲ METŲ SUKAKTIES ATŽYMĖJIMAS

BANKETAS - KONCERTAS - ŠOKIAI

“DAINOS MYLĖTOJAI”, vadovauja Adelė Pakalniškienė

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

, PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ
Jubiliejaus proga “DAINOS MYLĖTOJAI” išstos su naujom dainelėm palinksmint susirinkusius. 

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti. ===== LLD 45 Kuopa

už malonų jų priėmimą, kas 
nebus jų pamiršta, sakė kal
bėtojas.

Pirmininkas, matant, kad 
vadas neperstatė nei vienos 
moters, kurių grupėje buvo 
keturios, pareiškė, kad taip 
negalima; turime išgirsti 
žodį bent iš vienos moters. 
Na, ir ant galo nepasitenki
no su viena, bet pats visas 
keturias iššaukė pakalbėti.

Pirmiausiai kalbėjo Ona 
Minkevičių te — mokytoja, 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininko pa
vaduotoja, iš Obelių. Antra, 
Regina Kulikauskaitė—vie
na žymiausių istorikių, ar
cheologė. Kalbėjo ir Ona 
Gabrielaitienė, Šiaulių “Ver
psto” fabriko darbininkė, 
Aukščiausiosios Tarybos 
narė. Stasė Borisienė — te
levizijos režisierė, negalėjo 
kalbėti, nes turėjo slogą.

Moterys visos kalbė j o 
trumpai (kas sakė,kad mo
terys visos daug kalba) ir 
kukliai, gražiai sveikinda
mos čikagiečius ir ačiuoda- 
mos už draugišką pasitiki
mą jų.

Tuomi ir baigėsi vakaro 
programa. Turistus pirmi
ninkas ir kiti draugai nuve
dė pamatyti Mildos teatro 
salę, vietiniai, vieni skubi
nos į namus, kiti dar šneku
čiavosi, draugiškai vaišino
si.

Lauksime kitų turistų bei 
artistų atvažiuojant ir to
kių retai pasitaikančių 
džiuginančių valandų, ko
kias praleidom antradienį 
su mielais svečiais iš Lietu
vos. A. J-nė

paprašo grupės vado Lion
gino Šepečio tarti žodį į su
sirinkusius. Jis šiltais žo
džiais trumpai pasveikinęs 
savo tautiečius- Čikagoje 
gy ven a n č i u s, pirmininko 
prašomas, perstatinėjo sa
vuosius talentus.

Pirmiausiai ant estrados 
pasirodė Laimonas Noreika, 
iki didelių aukštumų iškilęs 
Lietuvos aktorius. Jis dek
lamavo Marcinkevičiaus su
kurtas eiles (rodos ir dar 
vieno poeto, kurio vardo ne
nugirdau). Jo deklamacijų 
besiklausant čia graudžiai 
apsiverksi, čia tenka ir pa
sijuokti. Pilną įspūdį apra
šyti tik genijus rašė j as ga
lėtų.

Antta numerį atlieka vie
nas žymiausių Lietuvos ope
ros dainininkas Eduardas 
Kaniava. Jam akompanuo
ja taipgi vienas iš pačių žy
miausių muzikų - pianistų 
Dainius Trinkūnas. Dainą 
užbaigus, klubo lubos rodos 
kyla nuo garsių aplodismen
tų. Rodos tris dainas sudai
navęs, Eduardas Kaniava 
žemai nusilenkęs duoda 
ženklą, kad tai paskutinė. 
Bet publika prašo — dau
giau, daugiau. Dainininkas 
vistiek eina nuo estrados. 
Jam grįžus prie stalo, aplo
dismentai nesibaigia kol vėl 
išprašo dainininką ant es
trados. Ir tik dar labai gy
vai sudainavus ariją iš ope
ros “Sevilijos kirpėjas” pub
lika atsistojimu pagerbė 
brangų svečią.

Meninei programai užsibai
gus, prasidėjo kalbos. Tu
ristų grupes' vadas varde 
grupės kalbėti perstatė Vy
tautą Kazakevičių. Jis per
davęs čikagiečiams linkėji
mus iš Lietuvos, prisiminęs 
kokiais tikslais atvyko, šir
dingai dėkojo čikagiečiams

MILIJONAI.. VIRŠUM 
GALVOS

Amerikiečių firma Con
rad Corporation pasiūlė 
naują metodą apsaugoti sei
fus nuo įsilaužėlių. Šio 
metodo paslaptis ta, kad 

i seifai montuojamu lubose.

Montello, Mass.
Pranešame, kad š. m. va^ 

sario 2 d., antrą valandą, Gį 
T. name yra šaukiamas L. 
L.D, 6-tos kuopos narių ir 
“Laisvės” skaitytojų susi
rinkimas.

Bus svarstomi spaudos 
reikalai ir praėjusio mėne
sio darbo atskaita.

Šių metų vasario 13 d., 7 
vai. tose pačiose patalpose 
įvyks LDS 67 kuopos mėne
sinis susirinkimas.

Nariai, kurie nesumokė- 
jot paskirto' mokesčio, pasi- 
stengkite atsiteisti, kad ne
būtumėte suspenduoti.

Aplankiau seniai sergan
čią K. Railienę, Antano Rai
los žmoną. Ji prieš 14 mėne
sių buvo gavusi “shock”. 
Padėtis buvo gana sunki, 
neteko žado.

Dabar jau namuose. Ji 
prižiūrima savo vyro ir* 
dukters jaučiasi geriau. Su 
artimųjų pagalba gali ‘pa
vaikštinėti ir po kiemą. Lin
kime jai greitai pasveikti. 
Jos adresas 87 Battles St.

Jau apie porą savaičių 
kaip serga “flu” laisvietis 
Beni Sauka. Jis yra gydy
tojo priežiūroje.

Nors pas mus oras nešal
tas , tarp 22—40 laipsnių, 
bet yra daug susirgimų 
Hong Kong flu.

George Shimaitis

100 DOLERIŲ
Už PAŠTO ŽENKLĄ

Netgi pašto ženkluose 
pasitaiko korektūros klai- 
dų. 4

Neseniai Lesoto paštas 
išleido du tūkstančius paš
to ženklų, ant kurių valsty
bės pavadinimas pažymėtą^ 
klaidingai — “Lseoto.” To
kį ženklą įsigyti svajoja mi
lijonas filatelistų. Todėl už 
kiekvieną tokį pašto ženk
lą “su broku” jau dabar mo
kama po šimtą dolerių.

PRIEŽASTIS
Motina kreipiasi į paaug

lę dukrą:
-—Prašau iš pasimatymo 

grįžti rie vėliau kaip dešim
tą valandą vakaro.

—Bet, mama, aš jau nebe 
vaikas.

—Todėl ir liepiu.

EKSPERTAS
Tai asmuo, kuriam pats 

fitulas suteikia teisę apsi
rikti. >
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'LAISVES' VAJUS
r (Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Valys Bunkus, Brooklyn-Jamaica, N. Y., pridavė 
naują prenumeratą ir atnaujinimų. Jam kreditavo nau
ją prenumeratą K. Petrkienė.

Connecticut valstijos vajininkams pasidarbavo su 
nauja prenumerata ir atnaujinimais M. Svinkūnienė, 
waterburiete., ir su atnaujinimais Amelia Juškevičienė, 
stamfordietė.

P. Walantiene, Philadelphia, Pa., prisiuntė dvi nau
jas prenumeratas. A. Laukaitis, Bayonne, N. J., pri
siuntė atnaujinimų, taipgi ir J. Grayson, Pt. Pleasant,

J. Draugelis, Huntington, N. Y;. ........................ 2.00
Po $1: J. Šukaitis, Miami, Fla.; A. Žalis, Adam 

Casper, Lake Worth, Fla.; F. Piktinas, K. Motuzą, She
nandoah, Pa.; K. Nečiunskas, Hicksville, N. Y.; Agota 
Ašmegū, Lawrence, Mass.; A. Markūnas, Hudson, Mass.; 
J. Eitutis, Cleveland, Ohio 
Conn.; E. Galgauskas, Denver, 
Pittsburgh, Pa.; M. Bakūnienė,

Newark, N. J.
Sausio 23 d. mirė Tony 

Ostapuk ir buvo sukremuo- 
tas sausio 27 d.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

; J. Matusevičius, Torrington, i Ostapuko žmona Broni- 
OTver, Colorado; J. K. Pens, siava ir podukra Adelė

Anksčiau gauta $14,295.91.
Viso gauta $14,845.41. Balansas

Pt. Pleasant, N. J.

Dabar įplaukė $549.50. 
lieka $154.59.

A. Račkauskienė-M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass., 
prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų .

R. Braus, Rochester, N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. Taipgi naują prenumeratą 
ir atnaujinimų prisiuntė Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio. 
Ir Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass., prisiuntė nau
ją prenumeratą.

Šie vajininkai prisiuntė atnaujintas prenumeratas: 
F. Klastauskas, Huntington, N. Y.; K. Kilikevičius, To
ronto, Canada; C. K. Urban, Hudson, Mass.; K. Nara
vas, Shenandoah, Pa.

Vajus oficialiai užsibaigė sausio 31 d. Po tos dienos 
punktai nebus įskaitomi.

Dėmesio! Čia nepaskutiniai rezultatai. Suplaukė 
labai daug laiškų, ir jie turi būti visi sutvarkyti. Prašo-1 
me kantrybės, nes yra ir kitų darbų, tad biskutį užtruks 
laiko.

Dėkui viršminėtiems prieteliams už jų paramą ir 
vajininkams už pasidarbavimą.

“Laisves” Administracija

Lupševičienė — narės Niu
jorko Lietuvių Moterų Klu
bo. Lupševičienė taipgi Ai
do Choro narė.

Reiškiame giliausią užuo
jautą Ostapukų šeimai 
visiems artimiesiems.

Ieva

NURSES. Excellent starting sa
laries. Expected raises in July 1969. 
Medical School affiliation, superb 
retirepnent 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)

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, Phladelphia.

(3-9)

ir

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
* M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $98.50. 

Aukojo:
LLD 28 kp. nuo naujų metų parengimo ... $63.50
Charles Karinauskas ...................................... ----
S. Tolius ................
Katherine Yenkelun
Charles Danisevich .
J. Svinkūnas .........
Po $1: John Bartush, Oakville; M. Paugis, Beacon 

Falls.

9.00 
9.00 
6.00 
6.00 
6.00

A. Račkauskienė-M. Kazlauskiene, Havėrhill, Mass., 
prisiuntė $35. Aukojo:

C. Valungas (Lawrence)
A. Navickas ................
M. A. Kazlauskai .......
A. W. Račkauskai .....
J. Kazlauskas ..............
M. J. Rudis, Methuen
J. Klimovic ..................
Po $1: J. Saulėnas, L. Uždavinis, R. Acas, J. Ši

lanskas.

$10.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 2.00
. 2.00
. 2.00

R. Braus, Rochester, N. Y., prisiuntė $18. Aukojo:
S. Gendrėnas ............................................  $10.00
R. Braus....... . ................................................... $5.00
M. Venckūnas ................................................... 2.00
A. Galinat ........................................................... 1-00

K. Kilikevičius, Toronto, Canada, prisiuntė $17. 
Aukojo:

A. Verdunas .
E. Račienė ..
J. žiulys ....
J. Grigaliūnas

$5.00 
5.00 
4.00 
3.00

Nuo kitų gauta sekamai:
F. Lešinskas, Philadelphia, Pa........................ !
Amelia ir Walter Juskevičiai,

Stamford, Conn.............. ...........................
Frances Pakalniškienė, Chicago, Ill...............
Rapolas ir Mary Chuladai,

N. Miami Beach, Fla....................................
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ... 
Draugas iš New Jersey .................................
A. A. Buddy, Los Angeles, Calif.....................
A. Lipčius (korespondencijoj tilpo),

Chester, Pa.................................. ................
Jonas Velička, Los Angeles, Calif....................
F. Čižauskas, Shenandoah, Pa.........................
K. Naravas, Shenandoah, Pa.............................
Povilas Juozukas, Brooklyn, N. Y..................
John Shagas, Oakdale, Pa.................................
M. Clee, Miami, Fla..........................................
J. Sabanskas, Sudbury, Mass.........................
J. Janush, Woodstown, N. J...........................
M. P. Smalsčiai (A. Bimbos 75-jo gimtadienio 

proga), Ludington, Mich...................
Ona Raskevich, Bellevue, Canada ...............
Uršulė Kamaitis, Brooklyn, N. Y..................
P. Kunz, Brooklyn,N. Y....................................
A. Paukštienė, Miami, Fla...............................
Laisvės skaitytojas, Lawrence, Mass.............
A. D. Veličkai, Albertson, N; z Y.....................
Ed. Strellis, Longueuil, Canada ....................
B. Samoska, Orlando, Fla.................................
Antanas Karčiauskas, Brooklyn, N. Y..............
A. Bredes, Central Islip, N. Y........................
Anthony Zurnis, Maspeth, N. Y....................
M. EgeleviČius, Windsor, Conn......................
S. Zavis, Ft. Lauderdale, Fla.........................
J. Pačiauskas, New Lost Creek, Pa..............
P. J. Anderson, Webster, N. Y........................
B. Kaluses, Fitchburg, Mass. ..........................
A. Glebo, Gardner, Mass..................................
Ch. Mackunas, Montreal, Canada .................
Rose Sholis, Girardville, Pa............................
E. Katinis, Easton, Pa.....................................
K. Kizulis, Lawrence, Mass. . -......................
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass................

$50.00

25.00
25.00

25.00
21.00
20.00
20.00

19.00 
15.00 
11.00 
10.00 
10.00
6.00 

. 6.00 
, 6.00 
. 6.00

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00
4.00 
4.00 
4.00: 
3.00' 
3.00 
3.00
2.00 
2.00 
2.00: 
2.00 
2.00

Prof. B. Kubilius pakeltas į 
Mokslu Associacijos narius

CHICAGO. — Plačiai ži- universitetui, Kilus Ame- 
nomas JAV pažangiesiems rikoje Progresyvių partijos 
lietuviams, neišsen karnos 
energijos visuomenės dar
buotojas profesorius Ben
jaminas Kubilius šiomis 
dienomis pakeltas Ameri
kos Pirminių Mokslų Aso
ciacijos tikruoju nariu. Ši 
garbė jam suteikta už per 
ilgus metus talkininkavimą 
Amerikos mokslų pažangai.

Toks gyvenimo laimėji
mas nėra paprastas daly
kas. Jį galima laimėti dė
ka dideliam atkaklumui, 
ryžtui ir pasiruošimui lai
mėti. Profesorius B. Ku
bilus kaip tik ir yra vienas 
tokių. Jis yra ne tik ne
išsenkamos energijos visuo
meninėje veikloje, o ir savo 
specialybės — metalurgijos 
tyrimo inžinierystės — dir
vonuose.

Nelengva jam buvo pa
siekti, šio visko. Benjami
nas Kubilius į šį kraštą at
vyko iš Lietuvos kaimo, 
garsiosios Dzūkijos, būda
mas dar berniuku. Pasi
tiko jį čia sunkus darbo 
žmogaus darbas—Pennsyl- 
vanijos anglies kasyklose. 
Per dienų dienas kasdamas 
giliai po žemėmis sumirkęs 
prakaite anglį, parėjęs na
mo vakare visą atliekamą 
laiką jis skyrė mokslui, 
knygai. Gyvenimo aplinky
bių pastumtas, nors ir ne 
prie širdies buvo, baigė jis 
teologijos mokslus. Kuni
gaudamas Bostone metodis
tų bažnyčioje Kubilius pa
šaukimo būti inžinieriumi 
nepadėjo į šalį. Čia jis per 
trejus metus visu užsispy
rimu studijavo Massachu
setts Technologijos Institu
te. Tai buvo 1936-37-38 me
tais. Technologijos Institu
tą baigė metalurgijos moks
lų aspiranto laipsniu.

Baigęs mokslą buvo pa- 
, kviestas dėstyti Massachu
setts Sulfok universitetan. 
Iš čia perėjo dėstyti į Cury 
kolegiją. Vėliau pakeltas . 
profesoriumi apie 11 metų: 
profesoriavo R. L, Brown1 
universitete. Iš čia perėjo 
dirbti į metalurgijos aukš
tosios temperatūros pramo-j 
ninės tyrimo laboratorijas1 
ir šioje darbo srityje dirba 
iki dabar.

Kelyje į aukštuosius moks
lus profesorius Kubilius ne
buvo nuošaliai ir visuome
ninės Amerikos pažangiųjų 
lietuvių veiklos. Per antrą
jį pasaulinį karą profeso
rius Kubilius kartu su pa
žangiaisiais lietuviais akty
viai dirbo, kad nupirkus 
JAV Raudonajam Kryžiui 
ambulansą, daug pastangų 
dėjo rinkdamas lėšas nu
pirkti Rentgeno aparatą ty- | 
rimui vėžio ligos Vilniaus

sąjūdžiui su Henry Wall
ace priešakyje, profesorius 
Kubilius buvo partijos elek- 
toriumi ir Massachusetts 
valstijoje partijos tarybos 
aktyviu darbuotoju.

Persikėlęs gyventi į Či
kagą profesorius Kubilius, 
nekalbant apie veiklą eili
nėse pažangių lietuvių or
ganizacijose, visa savo ener
gija metėsi dirbti kovai su 
Nacifašizmu Amerikoje. 
Dėka jo energijai ir suma
numui gimė lietuvių Anti- 
nacistinis komitetas tikslui 
demaskuoti Amerikon subė
gusius lietuvius nacistinius 
nusikaltėlius. Šiame komi
tete jis tebesidarbuoja iki 
dabar.

Tai žmogus, kokių mažai 
turime pažangieji Ameri
kos lietuviai.

Norisi pasveikinti profe
sorių Kubiliif ir kartu su 
juo pasidžiaugti paskutiniu 
jo laimėjimu — pakėlimu jo

“Moralinio spaudimo” 
reikia Vidurryčiams
Jungtinių Tautų gen. 

sekretorius U Thant ragi
na Jungtines Valstijas, Ta
rybų Sąjungą, Angliją ir 
Prancūziją daryti “morali
nį spaudimą” ant arabų 
valstybių ir Izraelio, kad 
priversti tas valstybes tar
tis taikos reikalu.

Thant mano, kad toks 
spaudimas gali padėti Vi
durryčiams krizę nugalėti 
ir taiką atsteigti.

Jeruzalė. — Šiaurinė Iz
raelio dalis yra smarkiai 
paliesta potvynių. Vieto
mis vanduo pakilęs 680 pė
dų virš jūros lygio.

Teheranas, Iranas.—Apie 
30,000 žmonių čia paliko 
be pastogės dėl siautėjimo 
didžiųjų potvynių. Valdžia 
rūpinasi teikti nukentė j il
siems pagalbą.

Amerikos Pirminių Mokslų 
Asociacijos tikruoju nariu. 
Ir norisi jam palinkėti dar 
daug sėkmės, ryžto ir pa
našių laimėjimų moksle'; ir 
visuomeninėje veikloje.

NORWOOD, MASS.

Liūdnas Prisiminimas 
mano brangios - sesutės ir švogerio— 

Teofile ir Julius Herman 
(Germanavičiai)

Mano mlyima sesutė Teofilė mirė vasario 
2, 1965 (ketveri metai), jos vyras Julius mirė 
rugpiūčio 7, 1967 (dveji metai sukaks rugpiūčio 
mėnesį). Mes jų negalime pamiršti niekados 
ir nebus pamiršti kol būsime gyvi.

Mary ir Joseph Sadauskai
Lilija ir Marian, mūsų dukrelės

LIŪDNAS METINIS PRISIMINIMAS

Ona Stanelienė
Vasario 2, 1968

•Širdies smūgis atskyrė tave iš gyvųjų tarpo. 
Buvai darbšti ir rūpestinga, dabar ilsėkis amži
nai. Mes tave niekados nepamiršime.

Juozas Stanelis, gyvenimo draugas 
Eugene, sūnus.
Eugenija, marti.
Ronnie ir Gordon, anūkai.

Short Hills, N. J.

ACCOUNTS RECEIVABLE 
BILLING CLERK

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

(4-8)

MAN
Experienced in running and 

repairing bindery machinery. 
Must be High School graduate and 
if possible Military service com
pleted. Good working conditions 
and excellent fringe benefits. Apply 
SECURITY COLUMBIAN BANK 
NOTE INČ., 55th & Sansom Sts.

(4-10)
KEYPUNCH OPERATOR 

with diversified duties to work 
pleasant. CC law office.

Call Miss Bross 
KI 5-4012

in

(3-8)

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)

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

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

(8-10)

DOMESTIC
Sleep in. $75 to start. One day 

off per week. Periodic raises for the | 
right person. Two children. 7 room 
home. Call —

JOHN BOND

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)

561-1137
> (7-11)

Day

191
DOMESTIC '

Sleep in. $75 to start: One day 
off per week. Periodic raises fop the 
right person. Able to locate to New 
York. Call John Bnod. 561-1147

(7-11)

Pranešimas
Cleveland, Ohio *

LDS 55 kp. susirinkimas 
įvyks vasario 7 d., 4 vai. po
piet, EOUV klubo svetai
nėje, 12618 Shaw Ave. Na
riai prašomi dalyvautu ir 
prisidėti prie kuopos Veiki-
mo.

LDS 55 kp. sekr.
J. Petraus (8-9)

MACHINIST 1st CLASS
shift. Modern shop. Good pay 

and company benefits.
LEE /FILTER CORP

Talmaflge Rd., Edison, N. J.
2Q1-287-2700.

(5-10)

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)

St. Petersburg, Fla.
Sausio 24 d. mirė Juozas 

Užusienis, buvo 77 m. am
žiaus. Iš Lietuvos kilęs iii 
Subačiaus. Neseniai bu 
vedęs su Rože Samulibnie- 
ne, buvusia chikagiete.

Ištiktas “stroke” 22 d. 
sausio nuvežtas į ligoninę. 
Kai ištiko antras smūgis, 
kiek gerėjo, bet ūmai mirė 
nuo plaučių uždegimo.

Gaila malonaus, gero žmo
gaus. Liko du sūnūs su šei
momis.

Anksčiau velionis gyveno 
Madison, Wis.

Priklausė prie LLD 54 kp.
Palaidotas sausio 27 St. 

Petersburg© kapinėse.
Žmonai Rožytei —ištver

mės! ’ A. A.

uo
:vo

Stoughton, Mass.
Sausio 19 d. savame na

me įvyko Suvienytų draugi
jų L. T. Namo susirinkimas. 
Susirinkimą atidarė ir pir
mininkavo A. Raila, sekre
torė A. Chiančienė.

■ Praėjusių metų finansinę 
apyskaitą patiekė Birutė 
Jacob. Pasirodo, kad apy
varta buvo nemaža, bet pel
no nėra. Svarbiausia prie
žastis, kad įėra tinkamo 
barrūmiui šeimininko ir ba
ro patarnautojų.

•Valdyba patvirtinta ta 
pati, nes iš naujų niekas 
neapsiėmė.

Trimėnesinis -susirinkimas 
įvyks kovo 25 d. '

George Shimaitis-

COOKS
Must be reliable. Good Wages. 

Apply for interview 
GEORGE WASHINGTON 

MOTOR LODGE-H
Route 611, Exit 27, Penna Turnpike

OL 9-7200
(5-9)

MEN

GENERAL WORK 
SHOP

1st and 2nd shift. Uniforms sup
plied. $2.28 per hour. Merit 

increases. Apply in person:
WAGNER ELECTRIC 

SALES CORP.
855 Penna. Blvd. Feasterville, Pa. 

(located in Lower Southampton 
Industrial Park).

An Equal Opportunity Employer 
(8-9)

DRAFTSMAN, Electrical, familiar 
with machine control systems and 
components. T. S. C. Inc. (Willow 
Grove area.). DI 3-2600 or after 

6 PM. TU 7-9428.
(8-10)

CLUB STEWARD

Man & wife for private club. Live 
in. Prepare German and American 
food for parties, and Sundays. Sala
ry plus good potential. z

Write P. O. Box 6036,
Phila., Pa. 19114

, (8-13)

Pranešimas
Baltimore, Md.

- LLD 25 ir LDS 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

Karačis, Pakistanas. — 
Pramoniniame mieste Dac
ca priešvaldiškose demons
tracijose policija užmušė 
16 žmonių, fe
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NEUŽMIRŠTINAS KONCERTAS-BALIUS
šio mėnesio 26 dieną, sek

madienį, Maspetho Piliečių 
klubo salėje, įvyko nepa
prastas ir įspūdingas kon
certas - balius, tikslu priim
ti ir pagerbti mieluosius 
svečius iš Tarybų Lietuvos, 
kurių grupė, susidedanti iš 
21 asmens, buvo įvairi ne 
tik jų specialybėmis, bet ir 
amžiaus skirtumu.

Publika pradėjo rinktis į 
salę gana anksti. Įėjus į sa
lę, pirmiausia metėsi į akis 
dailininkės Ilsės Bimbienės 
virš estrados nupiešta juos
ta lietuvių ir anglų kalbo
mis sveikinimas: “Sveikina
me mieliuosius svečius iš 
Lietuvos” — “Greetings to 
our guests from Lithuania”.

Programos vedėja Elena 
Jeskevičiūtė pasveikino 
brangiuosius svečius ir pa
reiškė savo jvados kalboje, 
kad šį parengimą surengė 
Amerikoje gimusių lietuvių 
grupė, kuriems rūpi turėti 
tamprius ryšius su jų tėvų 
šalimi, su Lietuva, kuriems 
rūpi palaikyti bendradar
biavimą tolimesnėje ateity
je. Kalbos pabaigoje, jinai 
pakvietė tarti keletą žo
džių Joną Klasčių — Lietu
vių Piliečių klubo direkto- 

J. Klasčius sveikino 
ir visą

rių. 
mieluosius svečius 
ten susirinkusią publiką, 
gausiai atsilankiusią į šį 
seną ir tradicinį lietuvių 
klubą.

Svečius pasveikino New 
Yorko Aido choras, diri
guojant M. Stehsler, sudai
nuodamas tris dainas: “Ar 
tu žinai, mano broli”. “To
li nuo tėvynės” ir “Vilniuj 
žydi liepos”. Pianu akom- 
pavo Ann Salyk. Paskutinė 
daina, anot svečio, Lietuvos 
Snaudos Komiteto pirmi
ninko pavaduotojo Mvkolo 
Požarskio. priminė jiems 
pokarini Lietuvos laikotar
pi, kuomet vyko ten atsta- 
tvmo darbai, kai vilniečiai 
dirbdami dainavo ta dainą, 
atkurdami savo mylimą so
stinę. .. ,

Sohstė Amelia Jeskevičiū- 
tė atliko dvi dainas: “Song 
of India” ir “Ramunėlė”. 
Tai buvo vienas gražus pa
vyzdys iš mūsų menininkų 
tarpo.

Pakviestas kalbėti Tary
bų Lietuvos Kultūros Mini
stras Lionginas Šepetys. 
Pirmiausia jis pristatė 
kiekvieną sveti pagal profe
siją ir specialybe: R. Kuli
kauskienė — mokslu dakta
rė. istorikė, archeologė; O. 
Minkevičiūtė — mokytoja, 
Aukščiausios Tarybos pre
zidiumo pirmininko pava
duotoja: O. Gabrielaitienė
— Šiaulių “Vernsto” fabri
ko darbininkė. Aukščiausios 
Tarybos narė: S. Borisienė
— radio ir televizijos ak
torė, režisierė: E. Balsys— 
Kompozitorių Sąjungos pir
mininkas, profesorius; J. 
Bastys — Šakiu rajono ko
lūkio pirmininkas: A. Gu
daitis — Vilniaus Dailės In
stituto profesorius; J. Ka- 

LIETUVIŲ KOOPERATINES SPAUDOS B-VĖS 
METINIS SUVAŽIAVIMAS

Šiuo pranešame, kad Lietuvių Kooperatinės Spau
dos Bendrovės Metinis Suvažiavimas įvyks š. m. kovo 
16-ąją dieną savajame name, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke, N. Y. Sesijos pradžia 10 vai. ryto.

Visi šios Bendrovės dalininkai esate kviečiami jame 
dalyavuti.

Pageidaujama, kad į Suvažiavimą atvykdami dali
ninkai atsivežtų ir savo narystės certifikatus. Orga
nizacijos dalininkės esate prašomos išrinkti savo atsto
vu^ ir įteikti jiems įgaliojimus.

S. Vetchkis, LKSB sekretorius

rinauskas — Kultūrinių Ry
šių su Užsienio Lietuviais 
Komiteto sekretorius, žur
nalistas; G. Kirvaitis — Mo
kslų Akademijos darbuoto
jas, vertėjas; K. Macevičius
— socialistinis darbo didvy
ris, Kėdainių rajono “Karo
lio Požėlos” kolūkio pirmi
ninkas, parašęs atsiminimų 
knygą; E. Meškauskas — fi
losofas, Vilniaus Kapsuko 
vardo universiteto docen
tas; L. Noreika — Vilniaus 
Akademinio Dramos teatro 
aktorius; V.^ Starošas — at
sižymėjęs filmų operato
rius; M. Požarskas —Spau
dos Komiteto pirmininko 
pavaduotojas; J. Gureckas
— Klaipėdos majoras; D. 
Trinkūnas — įžymus muzi
kas, pianistas; E. Kaniava
— įžymusis operos solistas; 
F. Strumilas — Žurnalistų 
Sąjungos pirmininkas: V. 
Kazakevičius — žurnalistas, 
rašytojas, Kultūrinių Ryšių 
su Užsienio Lietuviais Ko
miteto pirmininko pavaduo
tojas; J. Grušas — rašyto- 
j a s—d rąm atu rgas.

Po pristatymo, gerbiamas 
svečias L. Šepetys pasveiki
no publiką nuo visos gru
pės, ir padėkojo už šiltą 
priėmimą. Džiaugėsi, kad 
jų grupės apsilankymas A- 
merikoje prisidėjo prie tai
kingų ryšių palaikymo tarp 
Tarybų Sąjungos ir Jungti
nių Amerikos Valstybių. 
Pabaigoje kalbos įteikė ren
gimo komitetui dovaną — 
rankšluostį ir rankšluosti
nę, o Aido choro mokytoja 
su aidiete Diana Nevins, 
prisegė kiekvienam svečiui 
po raudoną gėlę.

Programos vedėja E. Jes
kevičiūtė pristatė aktorių 
Laimoną Noreiką. Su ne
kantrumu laukėme išgirsti 
jo gražųjį skaitymą. Pasi
rodo ant estrados aukštas, 
blondinas — jaunas, gyvas, 
ypatingas Lietuvos sūnus, 
talentingos ir jautrios sie
los aktorius, brandus me
nininkas. Nuostabiai ir 
įspūdingai perdavė jis Mai
ronio “Šatrijos Kalnas.” 
Tarytum pasakojo, švelniai, 
lengvai. kalbėte kalbėjo 
Maironio žodžius: — “Į Ža
rėnus miškais nuo Šiaulių 
jei pro Luokę dieną beke
liausi, nepamiršk paganyti 
arklių ir ten kalną užlipti 
aukščiausią.-.” Antra po
ema — Vinco Mykolaičio- 
Putino “Žilvinas ir Eglė.” 
To aiški, puiki dikcija — jis 
dramatiškai ir jautriai in
terpretavo autoriaus kūry
ba iš Lietuvos pasakų.

Laimonas Noreika — Vil
niaus Akademinio Dramos 
teatro aktorius, kilęs iš 
Joniškiu. Mokėsi Šiauliuo
se, Kaune ir Vilniuje. Nuo 
1948 iki 1952 metų, Laimo
nas lankė Maskvos Valsty
binio A. Lunačarskio var
do teatralinio meno insti
tutą, kur jo mokytojas V. 
Orlovas buvo K. Stanislavs
kio mokinys. Profesorius V. 
Orlovas yra TSRS liaudies 

artistas, Maskvos Dailės te
atro (Mchato) įžymus akto
rius. Tuo Laimonas labai 
džiaugiasi ir didžiuojasi.

Aktorius Laimonas No
reika labai domisi dailiuo
ju skaitymu ir vis gilina ži
nias šioje meno srityje. Vi
suomet prisirengęs šešioms 
programoms — po dvi va
landas programai, ir visa 
tai atlieka mintinai! Jo my
limiausi poetai: Maironis, 
V. Mykolaitis-Putinas, A. 
Mickevičius, J. Marcinkevi
čius. Jo programose apie 
tėvynės karo meto lyriką 
ieina: S. Nėris, V. Mečer- 
nis, A. Venclova ir kiti.

L. Noreika vaidina ir fil
muose. Jis filmavosi Lenin
grade, Kijeve, Taškente ir 
naskutiniu laiku dirbo Ode
soje. Ten jis nutraukė 
trumpam laikui darba, kad 
pamatytų Ameriką. Sugrį
žęs, jis ir vėl tęs toliau fil
mavimą Odesoje, kur suka
mas naujas filmas “Sveti
mas.” kuriame Laimonas 
vaidina/ pagrindinėje rolėje. 
Tai bū s dvyliktas L. Norei
kos filmas. Mes nuošir
džiai linkime Laimonui No
reikai kuo geriausių sėk
mių, ir kad jo vardas nu
skambėtų per visa pasaulį.

H. Feiferiene
(Pabaigų sekančioje laidoje)

Pasikalbėjimas su 
viešnia iš Tarybų 

Lietuvos
Kaip jau žinoma, didelė 

grupė svečių iš Lietuvos 
aplankė mūsų šalį. Pasisve
čiavo ’ keliuose miestuose. 
Grįžtant į namus porai die
nų sustojo Niujorke.

Sausio 26 Maspetho Lie
tuvių Piliečių Klubo salėje 
gerbiami svečiai davė mums 
žavingą koncertą. Po kon
certo prie vaišių stalo tu
rėjau proga pasikalbėti su 
viešnia iš T. Lietuvos Onu
te Minkevičiūte iš Obelių, 
Rokiškio rajono. Ji yra vi
durinės mokyklos mokyto
ja, 1954 metais baigusi vi
durinę mokvklą vėliau stu
dijavusi Vilniaus universi
tete, o baigusi studijas grį
žo į savo gimtuosius Obe
lius ir mokytojauja viduri
nėje mokykloje.

Klausimas: Kaip jums 
patinka jūsų darbas?

Atsakymas: Labai patin
ka, nes aš pati pasirinkau 
šią profesiją.

Klausimas: Kaip jums 
patinka dabartinė santvar
ka Lietuvoje?

Atsakymas: Labai patin
ka. Užaugau socialistinėje 
santvarkoje, ir ši santvarka 
davė man viską: mokslą ir 
gyvenimą. Jaučiuosi laimin
ga. Pas mus nėra žmogaus 
žmogumi išnaudojimo. Kas 
tik yra mūsų šalyje pasiek
ta, sukurta, kiekvienas do
ras tarybinis pilietis turi 
lygias teises viskuo naudo
tis: mokslu, sveikatos na-

Mirus
TONY OSTAPUK 

Sausio 24, 1969
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Bronisla- 

vai, podukrai 'Adelei Lupsevičienei ir jos vyrui 
Feliksui, švogeriui ir brolienei Juozui ir Onai 
Kireiliams, Johnson City, N. Y. Taipgi ir ki
tiems artimiesiems.

Brone ir Walter Keršuliai .
Brooklyn, N. Y.

Didelio susijaudinimo valanda- 
atsisveikinimas su svečiais

Tai buvo pereitą antra
dienį Kennedy aerodrome 
tarp 1 ir 2 vai. po pietų. 
Kai mes nusiskubinome, 
milžiniškas tarybinis lėk
tuvas jau buvo pilnai pa
ruoštas ir laukė keleivių. 
O keleivių buvo daug. Tik 
vienų svečių iš Lietuvos 21. 
Po įdomios dviejų savaičių 
viešnagės Amerikoje, jie 
grįžta namo, pas savuosius, 
į savo tėvynę Tarybų Lie
tuvą.

Einu prie vieno, einu prie 
kito ir vis klausiu, kokio
mis nuotaikomis atsisveiki
nate su mumis, su mūsų 
Amerika. Gal esate nusivy
lę savo viešnage? Gal gai
litės, kad ryžotės tokiai il
gai kelionei? Bet nė vie
no nepasitenkinusio balso. 
Ir tai sakau iš širdies. Vi
si jie kaip vienas grįžta la
bai pasitenkinę apsilanky
mu šioje pusėje vandenyno. 
Parsiveš daug gražių, šiltų, 
malonių įspūdžių. Sugrįžę 
turės apie ką kalbėti ir pa
sakoti. O tas mane labai 
džiugino. Žinau, kad mes 
darėme, kas tik galima, kad 

mais, poilsio namais; pas 
mus branginamas kiekvie
nas žmogus ir saugoma jo 
sveikata.

Klausimas: Kas jus trau
kė aplankyti mūsų šalį?

Atsakymas: Aš mėgstu 
pakeliauti. Įdomu pamatyti 
kitus kraštus, nes kiekvie
nas kraštas savotiškai įdo
mus.

Klausimas: Kas jums pa
tiko mūsų šalyje — ką pa
stebėjote gero ir blogo?

' Atsakymas: Sunku pasa
kyti, nes rhūsų laikas buvo 
labai apribotas, o ihūsų tu
ristai pasimojo per daug 
miestų aplankyti, tai didelę 
laiko dalį praleidome ke
liaudami.

Tiesa, nors ir mažai lai
ko turėjome, tačiau kiek
viename mieste aplankėme 
įdomesnes-’'vietas.

Los Angeles miestas la
bai gražus. Bet kai pama
čiau keliolika jaunų vyrų ir 
merginų vaikštant gatvė
mis keistai apsirengusius— 
rūbais nešvariais, plaukais 
ilgais, pagalvojau: kokie 
čia sutvėrimai?

(Aš jai pasakiau savo 
blogą nuomonę apie juos.)

Klausimas: Ar daug lie
tuvių sutikote?

Atsakymas: Sutikome jų 
visur, kur tik teko apsi
lankyti. . Man labai patiko 
lietuvių draugiškumas ir 
lietuviškas vai š i n g u m a s. 
Visur mus šiltai sutiko ir 
išlydėjo. Tas ilgai pasiliks 
mano atmintyje.

Dar. ilgai kalbėjomės su 
Onute įvairiais klausimais. 
Pamilau ją. Tai nuoširdi 
ir kukli Tarybų Lietuvos 
mergaitė.

Atsisveikinant palinkėjau 
jai laimingos kelionės ir 
gražaus gyvenimo.

V. Bunkienė 

mūsų svečiai būtų gražiai 
priimti, kad pajustų mūsų 
meilę jiems ir mūsų gimta
jam arba mūsų tėvų kraš
tui.

1 Tik gaila, kad laiko ma
žai. Juk norėtųsi su kiek
vienu žodžiu kitu pasikalbė
ti, bet neįmanoma. Visus 
nė “sugaudyti” negalima. 
Kiekvienas turi savo reika
lų, susijaudinęs, susirūpi
nęs, kaip seksis ilga kelio
nė per tiek daug žemių ir 
vandenų... Jie kalbasi su 
manimi, bet iš jų veidų ir 
akių matau, kad jų visos 
mintys jau Vilniuje. Kaune, 
Klaipėdoje bei Šiauliuose 
nas savuosius...

O laikas bėo’a. Štai jau 
visos ceremonijos baigtos ir 
pakvietimas eiti į lėktuvą. 
Vis dar nepaleidžiame. 
Taip baisiai norėtųsi su 
kiekvienu atsisveikinti, pa
spausti dešinę, apkabinti. 
Žinoma, jie mums sako ir 
mes jiems sakome, kad vėl 
susitiksime, gal čia New 
Yorke, gal Vilniuje... Bet 
ar tie troškimai išsipildys, 
iau kitas klausimas. Gal 
tik saldus sapnas, kas ži
no...

Pagaliau viskas baigta. Jų 
nebėra mūsų tarpe. Mūsų 
mielųjų svečių nebėra mū
sų tarpe. Jie jau lėktuve. 
Mes dar žiūrime pro langą. 
Norime matyti, kaip lėktu
vas su jais taipgi išnyks iš 
mūsų akių.

Lauke oras šaltokas, bet 
labai gražus. Niekas nesu
trukdys lėktuvui laiku pa
sikelti, ir 1:50 vai. milžinas 
pasijudina. . Goodbye sve
čiai, draugai ir bičiuliai! 
Laimingos jums kelionės! 
Gal gi kada nors dar ir vėl 
pasimatysime...

Jūs mumyse palikote nie
kados nepamirštama ir 
neišdildomą įspūdi. Net ir 
tie, kuriems nebespėjome 
paskutini kartą dešinę pa
spausti ir apkabinti, žino- 
nė kiek ne šaltesnė, 
nė kiek neašltesnė.

Reporteris

Washingtonas. — Justici
jos departamentas kaltina 
Carolinos policiją už bruta- 
lišką ,su žmonėmis elgesį.

LDS 1 KUOPOS NARIŲ 
ATYDAI

LDS 1 kuopos susirinki
mas neįvyks šį antradienį, 
vasario 4 d., kaip kad buvo 
paskelbta LDS organe “Tie
soje”. Įvyks kovo 4 d. Pra
šome isitėmvti data.

CHEKHOV’O 
PAGARSĖJUSI IR ĮDOMI APYSAKA

THE 
THREE 

SISTERS
DABAR JAU EKRANE

Ekranui parašė ir režisuoja SAMSON SAMSONOV. 
Mosfilm produkcija.*

Iš ANTON CHEKHOV veikalo
Muzika V. DEKHTERYOV. Su LYUBOV SOKOLOVA, 
MARGARITA VOLODINA, TATYANA MALCHENKO, 
LEONID GUBANOV, LEV IVANOV, LEONID GALLIS.

Artkino Filmą. Išleista BiRANDON FILMS
DABAR RODOMA 

5th AVENUE CINEMA TEATRE 
prie 12th St. WA 4-8339

Chekhov s “The Three 
Sisters” at fifth 
Avenue Cinema

Soviet director Samson 
Samsonov’s feature pro
duction of “The Three Sis
ters” opened at the Fifth 
Avenue Cinema on Wed
nesday, January 28th.

Produced by Mosfilm Stu
dios, this Artkino Picture 
based on Anton Chekhov’s 
classic play describes the 
lives of the three daughters 
of the late Russian General, 
Prozorov. Stifled by the 
mediocrity and boredom of 
provincial life, their one 
dream of hope is to go to 
Moscow, where a new and 
exciting life will surely 
avail itself.

Filmed in black and white, 
the motion picture stars 
Lyubov Sololova (Olga), 
Margarita Volodina (Ma
sha) and Tatyana Mal- 
chenko (Irina) as the three 
sisters and is set in a rural 
garrison town at the begin
ning of the 20th Century.

APIE SERGANČIUS
Pereitą savaitę buvo 

pranešta, kad brooklynietė 
Ona Walmus buvo gero
kai susirgusi. Dabar pra
nešė, M. Simon, kad jos 
sveikata pablogėjo, buvo 
nuvežta į ligoninę. Iš ligo
ninės jos sūnus parsivežė į 
namus, Connecticut valsti
joj ir ten ją prižiūrės. Lin
kime jai sėkmės. /

Antradienio p o p i e t y j i 
“Laisvės” raštinę buvo už
ėjus dailininko R. Baraniko 
žmona Mae. Paklausėme 
ios kaip Rudolfo' sveikata. 
Shko. kad dar ligoninei, 
bet daktarai išleis ji už ke- 
letos dienų. Mae (žinoma 
dailininkė - mokytoja Mae 
Stevens) atėio nasiimti juo
dymių. navmkclns kurie bu
vo jsštatvti Daines parodo
je. Viso aero tau, Rudol-

Drauge Liliia:
ma-
gv-
nu-

PrnSpi 
k ain wRtvfdg 

no sveikata. šiandien 
dvtoias išegzammaves 
statė skubiai vykti i ligo
nine. Bet nėra tuščiu lovų. 
Jeigu pasidarys tuščia vie
ta, tai vvksiu šia savaite. 
Nežinau kaip ilgai reikės 
būti lovoje. Parašysiu iš li
goninės. Su draugiškais 
linkėjimais, K. Petrikiene, 
Rocky Point, N. Y.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Parengimu Kalendorius
Kovo 9 d.

Niujorko Lietuvių Mo*- 
rų klubo koncertinis popie- 
tis minėjimui MOTERS 
DIENOS, 2 valandą po pie
tų, “Laisvės” salėje.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Ieškau Jono Budavičiaus, 
Čalio Bugeno, Anta n i n o s 
Jotkaitis (Yotkaitės). Jie 
gyveno Harrison, N.J. Bū
čiau labai dėkingas tam 
kuris praneštu man jų ad
resus. Atlyginsiu už tą pa
slaugą. John Gabrys. 101 
Bowery, New York, N. Y. 
10002. (5-9)

GAL KAS RADO? >
Praėjusi sekmadienį, gau

sio 26 d., Maspetho Liet. Pi
liečių Klubo salėje pame
čiau adresų knygelę. Ta 
knygelė labai svarbi, nes 
įrašyta man reikalingų ad
resu. Radę, prašau įteikti 
“Laisvės” Administracijai, 
už ka būsiu dėkingas.

Kazvs Meškėnas

News From the Baltic
Basket ball is getting in

creasingly popular in Bal
tic States, especially in Es
tonia. In recent Soviet wide 
competition Estonia won the 
chmpionship. They are prl- 
uaring for Europe wide con
gest now, where the best 
basket ball teams from 25 
nations will be partitio
ning. k

Those little Baltic States 
«ure are having all kinds 
n f contests and competi
tions. And it is a p’ood wav 
of bringing forward skill 
and talent among neonle. 
For the second time this 
nassed vear a young man 
•Prom Estonia won “A Best 
Waiter’’ contest and neonle 
in Tallinn and in all Esto
nia are very proud of him.

American Senator Allan 
Ellen Her from Louisiana on 
his fifth visit to Soviet U$i- 
nn visited most of the Cap
itals of the Republics and 
a number of big industries. 
Like the Senator said him
self he would like to see 
everything with “his own 
eyes.” He was very in
spired visiting Estonian 
capital Tallinn, especially 
^he old section of it, and 
predicted a great future for 
Tallinn as an international 
Jurist center.

Estonian actor and sing
er George )9ts was given a 
Sovief State Premium as a 
People’s artist. George 
Ots’ voice is on millions c 
records. Many of us her 
are listening to his beaut 
<\il voise on the records 
He is also one of the toj 
actol's in Soviet Union.

Use

Pranešimas
Ozone Park, N. Y. 1

LDS 13 kuopos susirinki^ 
mas įvyks trečiadienį, vasa-į 
rio 5, “Laisvės” salėje. Prf 
džia 7:30 vai. vakare. Kvie^ 
čiami visi nariai dalyvauk*

Valdyba ((8-9;




