
LAISVE
Semi-Weekly

102-02 Liberty Ave.
Ozone Park, N. Y. 11417

Area Code 212
Tel. Michigan 1-6887

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ....... -..................— $10.00
Kitur užsienyje .........   $1200
Jungtinėse Valstijose .................... $9.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY PRICE 10c

No. 10 Penktadienis, Vasario (February) 7, 1969, Ozone Park, N. Y. 11417 Metai 58-ieji

BGRĮŽĘ LIETUVOS TURISTAI SVEIKINA AMERIKIEČIUS BIČIULIUS
KRISLAI

Prof. Juozas Jurginis 
Vajai buvo sėkmingi 
Pritaria TSRS planui 
Dvi žymiausios problemos 
Influenzos epidemijos

t — Rašo J. Gasiūnas —

(Gavome smagią žinią, kad 
profesorius Juozas Jurginis iš
rinktas Jungtinių Valstijų Na
cionalinės Geografui Draugijos 
nariu.

Tarybų Lietuvos istorikas J. 
Jurginis dabar jau įtrauktas į 
Amerikos mokslininkų gretas, 
kaip tar p t a u t i n i o kalibro 
mokslininkas.

Amerikos lietuviams J. Jur
ginis taipgi gerai žinomas. 
Prieš pat Antrąjį Pasaulinį 
karą jis lankėsi ir tūlą laiką 
pagyveno Jungtinėse Valstijo
se. Tuo metu jis parašė lie
tuvių vaikų mokyklėlėms va
dovėlį “Labas Rytas,” kurį 
išleido LDS. Prieš metus lai
ko jis ir vėl mus aplankė.

Sveikiname Juozą, laimėju
sį garbingą vietą tarp Ame- 
T rikos mokslininkų.

Kaip “Laisvė,” taip ir ka- 
nadiškis “Liaudies Balsas” 

giėkmingai užbaigė savo vajų, 
kurio metu gavo 39 liaujas 
prenumeratas ir sukėlė auko
mis $5,612.32.

Adm. K. Kilikevičius ra
šo, kad “aukomis būtinoji va
jaus kvota išpildyta su labai 
reikiamu kaupu, bet naujų 
prenumeratų kvotos išpildyme 
šiame vajuje atsilikom©.”

Kiek žinoma, ir Jungtinių 
Valstijų lietuviai iprisidėjo prie 
mūsų broliško laikraščio “L. 
Balso” vajaus sėkmingumo.

Dienraščio “Vilnies” vajus 
taipgi sėkmingai užbaigtas. 
Sunkiai dirbę vajininkai ban
kete (pagerbti.
* “Vilnis” pastebi, kad “vajui 
pasibaigus, nesibaigia ‘Vilnies’ 
rūpesčiai. Viskas kyla, tenka 
rūpintis, kad finansiniai ‘Vil
nis’ nesušlubuotų.”

Taip, visi turime rūpintis sa
vo spaudos išlaikymu. Su 
gražiais sveikinimais sutikime 
mūsų spaudos šėrininkų suva
žiavimus.

Gerai, kad prez. Nixonas 
pritarė Tarybų Sąjungos vy- 
liausybės planui Vidurryčių 
krizės reikalu. Keturių di
džiųjų valstybių bendra akci
ja gali privesti arabų valsty
bes ir Izraelį prie taikos.

Kaip dabar dalykai stovi 
Vidurryčiuose, nežinia prie ko 
galima prieiti, ko susilaukti. 
Agresorius Izraelis nesitrau
kia iš arabų žemių. Apsišau
dymai įvyksta kasdien.

Dinamito bačka gali bet 
dieną sprogti. Kilęs karas ga
li pasiekti ir didžiąsias šalis. 
Todėl labai svarbu veikti, kol 
nevėlu.

•
Keturi tūkstančiai Jungti

nių Valstijų mokslininkų savo 
suvažiavime Dallas, Texas, su- 

■rado pasaulyje esančias dvi 
vyriausias krizes.

. Mokslininkai nurodo, kad 
Gjro ir vandens užteršimas su
daro žmonijos sveikatai rim

tą pavojų, taipgi gyventojų 
skaičiaus smarkus augimas

De Gaulle siūlo 
svarbias reformas

Quimper, Prancūzija. — 
Čia kalbėdamas, prez. de 
Gaulle pasiūlė konstitucines 
reformas, kurios suteiktų 
daugiau galios Prancūzijos 
provincijoms.

Apie 7,000 bretonų susi
rinko pasiklausyti prezi
dento kalbos. Bretonai kaip 
tik ir kovoja už platesnes 
autonomines teises savo 
provincijoje.

De Gaulle aiškino, kad 
Prancūzija bus padalinta į 
21 sritį su plačiomis auto
nominėmis teisėmis. Prezi
dento planas būsiąs pateik
tas visų šalies gyventojų 
referendumui.

Fordo ir Chryslerio firmos 
atleidinėja darbininkus

Detroitas. — Šių metų 
pradžioje Fordo ir Chrys
ler! o firmos nusitarė pa
leisti iš darbo 17,300 darbi
ninkų Detroite ir 14,700 
darbininkų kituose mies
tuose.

1969 metų modelio auto- 
mobiliai gaminami visu 
smarkumu, kuomet auto
mobilių kompanijos turi iš 
1968 metų neparduotų pus
antro milijono automobilių.

Manoma šiais metais su
mažinti gamybą ir taipgi 
padidinti skubumą gamybo
je. Tokiu būdu su mažiau

gali žymiai pasaulyje padidin
ti skurdą ir badą.

Daugelyje Azijos, Afrikos 
ir Lotynų Amerikos valstybių 
ir dabar skurdas ir badas yra 
kasdieninė problema.

Hong Kong influenzos epi
demija persiautė per visas 
Jungtines Valstijas. Dar ne
paskelbta, kiek ji žalos žmo
nėms ipadarė, kiek nuo jos 
mirčių buvo.

Bet ši epidemija, palygina
mai, buvo “švelnaus pobū
džio,” ne tokia, kokią turėjo
me 1918 metais, kai siautėjo 
ispaniška influenza. Tuomet 
nuo jos Jungtinėse Valstijose 
mirė 548,452 žmonės, o visa
me pasaulyje—apie 21 milijo
ną.

Tuomet nebuvo jokių skie
pų, o dabar turime skiepus, 
kurie gali pastoti ligai kelią.

Pietų Vietnamo valdžios 
rėmimą senatorius Geo. Mc
Govern skaito “tragedija,” 
kuomet tūkstančiai yra kalė
jimuose už jų opoziciją da
bartinės valdžios karinei pro
gramai.”

Kas tik Pietų Vietname pa
sisako prieš valdžios karinę 
programą, už taiką, tie iper- 
sekiojami, teisiami, į kalėji
mus grūdami; net prezidenti
nis kandidatas nuteistas il
giems metams kalėti.

Nepaisant to, mes tokią bru- 
tališką valdžią palaikome.

-------------------------------
New Delhi, Indija. — 14 

Azijos šalių darbo ministrai 
turėjo konferenciją. Aptarė 
darbo unijų veiklą, darbo 
santykius, algas ir techni
nę kooperaciją.

Kairas, Egiptas. — Tarp
tautinė konferencija arabų 
paramai buvo sėkmingesnė, 
negu 14 mėnesių prieš tai 
laikyta.

Los Angeles. —Pietų Ka
lifornijoje kilę potvyniai, 
prigirdę 90 žmonių, padarė 
nuostolių už 30 milijonų do
lerių.

darbininkų galės pagaminti 
pakankamą automobilių

Maskva.—Tarybų Sąjun
gos agri kultūros derlius 
1968 metais pakilo 22%.

Areštuotas valkata su 
$187,118.62

St. Petersburg, Fla. — 
Areštavusi J. D. Wight 
autobusų stotyje kaip val
kata, policija pas ji rado 
$187,118.62.

^Atvykęs iš Bal t i m o r ė s 
apsinakvojo autobusų sto
tyje. Kuomet pas jį rado 
tiek daug turto, jis pareiš
kė, kad tai jo “privatus ka
pitalas.”

Komunistų laimėjimas 
Prancūzijoje

Paryžius. — Įtikinamą 
pergalę iškovojo kandidatai 
komunistai sausio 26 dieną 
Martigė j e, vykstant dali
niams municipaliniams rin
kimams. Keturi Prancūzi
jos Kompartijos atstovai 
užėmė visas keturias vaka
vusias vietas.

Martigės municipalinėje 
taryboje dabar yra 27 ta
rybos nariai komunistai.

Narkotikų prekyba 
smarkiai plečiasi

Londonas.— Anglijoje vis 
rimtesnė darosi problema, 
kaip kovoti prieš narkoma
niją, ypač jaunimo tarpe.

Per vienerius metus skai
čius žmonių, kurie stojo į 
teismą, kaltinami pažeidę 
įstatymus, draudžiančius 
prekybą narkotikais ir jų 
vartojimą, padidėjo beveik 
tris kartus: nuo 1,397-1966 
metais ligi 3,024—1967 m.

“Laisve” gąvo sekamą 
kablegriimą iš Vilniau®:

Lietuvos turistai, grįžę į 
gimtąjį kraštą, gražiai pri
simena kelionę po Jungti
nes Valstijas ir ypač susi
tikimus su savo mielais bi- 
ičuliais išeivijoje.

Nuoširdžiai dėkodami už 
dėmesį, už šiltą priėmimą, 
malonius susitikimus ir iš
plėstas pažintis, visos Tary
bų Lietuvos turistų grupės 
vardu siunčiame “Laisvės” 
redakcijai ir visiems pažan
giems išeiviams, o taip pat 
kitiems mus draugiškai su
tikusiems Amerikos lietu

Prof. Juozas Jurginis JAV 
mokslines draugijos narys

Vilniaus Elta ra&o:
“Iš Washington^ gautas 

pranešimas, kad .'profeso
rius Juozas Jurginis išrink
tas JAV nacionalinės geog
rafų draugijos nariu.

JAV nacionalinė geogra
fų draugija, įsikūrusi pra
ėjusio šimtmečio pabaigo
je, leidžia daug-įvairių lei
dinių, žurnalų, 'kasmet or
ganizuoja dešimtis etnogra
finių ir archeologinių eks
pedicijų į visus žemynus”.

“Laisvės” kolektyvas 
sveikina J. Jurginį, laimė
jusį garbingą vietą tarp 
Amerikos mokslininkų.

Arabų moterys dar tęsia sėdėjimo 
streiką katalikų bažnyčioje

Jeruzalė. — Arabų mote
rys tęsia ; sėdėjimo streiką 
jau kelintą dieną. Jos baž
nyčioje dieną ir naktį sėdi. 
Kai vakare bažnyčią užda
ro, jos pasilieka bažnyčioje 
užrakintos.

Streiki erės protestuoja 
prieš Izraelį, kam jis įjun
gė arabišką šio miesto dalį 
į Izraelio valstybė. Pirmiau 
toji miesto dalis priklausė 
Jordano valstybei. Jos rei
kalauja, kad izraeliečiai pa
sitrauktų iš okupuoto mies
to sektoriaus.

Jos taipgi protestuoja 
prieš vedamą terorą prieš 
arabus belaisvius. Moslemų 
ir krikščionių vadovai ban
dė jas atkalbėti nuo sėdėji
mo streiko, bet kol kas ne
pavyko.

Tarybinis keleivinis laineris "TU-144”. Lėktuvas skrenda 
2500 klū (1,600 mylių) greičiu per valandą, 16-20 km 
aukštyje.

viams geriausius linkėji
mus.

Mes visada šiltai prisi
minsime susitikimus Mas- 
petho Lietuvių Klube, 
“Laisvės” redakcijoje, sa
vo mielų bičiulių butuose 
ir visur kitur. Perduokite 
mūsų draugams nuošir
džiausius viešus sveikini
mus. Linkime ištvermės ir 
sėkmės “Laisves” kolekty
vui ir jo bičiuliams Ame
rikoje.

Grupės vardu: L. šepetys, 
F. Strumilas, V. Kazakevi
čius, M. Požarskas, J. Gu- 
reckas, O. Minkevičiūtė, E. 
Balsys.

Los Angeles, Calif.—Kal
tinamo Roberto Kenedžio 
nužudymu Sirhan B. Sirhan 
advokatas bando įrodyti, 
kad jo teismas nekonstitu
riniai vedamas. Tarp pri- 
saikintųjų teisėjų nesimato 
negrų, meksikiečių ar azi
jiečių.

A. Shanker nubaustas 
15 dienų kalėjimu

New Yorkas. — Teismas 
nubaudė mokytojų federa
cijos prezidentą A. Shan
ker 15 dienų kalėjimu ir 
$150. Federacija nubausta 
susiniokėti $220,000.

Shanker apkaltintas už 
vadovavimą mokytojų strei
ko! 1968 metais.

Partizanai skelbia 
naują ofensyvą

Hong Kongas.—Čia gau
ta žinių, kad Vietkongas 
ruošiasi naujam ofensyvui 
prieš amerikiečius ir Pietų 
Vietnamo valdžios jėgas.

Partizanai nurodo, kad 
taikos derybos Paryžiuje 
trukdomos, o tuo pačiu me
tu Jungtinės Valstijos griež
tai laikosi seno agresijos 
plano dar daugiau padidinti 
karą prieš Vietnamo liaudį.

Nuogi faktai rodo, kad 
Jungtinės Valstijos ir to
liau tęsia savo agresiją, ku
ri pasiekia net Laosą ir 
Kambodiją. Partizanai rei
kalauja, kad Jungtinės Val
stijos ištrauktų savo milita- 
rines jėgas iš Pietų Viet

Susidegino protestuodamas 
prieš karą Vietname

San Antonio, Texas.—Joe 
Garza, per šešis mėnesius 
liūdėjęs dėl jo mylimiausio* 
sūnaus žuvimo Vietnamo 
kare, apsipylė gasolinu ir 
susidegino, protestuodamas 
prieš karą Vietname.

Jis paliko 9 dukteris naš
laites. Savo sūnų jis labai 
mylėjo. Kai gavo žinią 
prieš 6 mėnesius, kad jo sū
nus užmuštas Vietname, jis 
visai susigriaudino ir da
bar, reikšdamas protestą 
karui, susidegino.

Londonas-. — 185,000 An
glijos laiškų išnešiotojų su
streikavo. Priešingi dirbti 
viršlaikius.

J AR prez. Nasserio planas gali 
padėti taikai Vidurryčiuose

Washingtonas. — Jung
tinės Arabų Respublikos 
prezidento Nasserio planas 
gali būti priimtinas ara
bams ir Izraeliui, teigia 
prez. Nixono administraci
jos žmonės.

Nasseris siūlo, kad Izra
elis pasitrauktų iš okupuo
tų arabų žemių ir pasiskelb

Taikos kovotojai už Į Padvigubėjo sostinėje 
amnestiją i kriminalizmas

New Yorkas. — Dvasiš
kių ir kitų kovotojų orga
nizacija, kovojanti prieš 
karą Vietname, kviečia 
prez. Nixoną pakeisti už
sieninę programą ir pa
skelbti amnestiją tiems, 
kurie atsisakė eiti Vietna- 
man kariauti.

Ši organizacija turi apie 
25,000 narių. Ji primena 
Nixono adminis t r a c i j a i, 
kad Vietnamo karas reikia 
baigti ir daugiau rūpintis 
skurdžių padėtimi.

namo ir kad Pietų Vietna
mo valdžia būtų perorgani
zuota, sudaryta koalicinė 
taikos valdžia.

Istanbul.— Keliuose Tur
kijos miestuose streikuoja 
5,000 tekstiliečių. reikalauja 
algų pakėlimo.

Londonas. — Anglijai su
daro didžiulę opiumo nau
dotojų tarp jaunimo prob
lema, v

Maskva. — Mokslinės ii' 
techninės kooperacijos su
tartis buvo pasirašyta tarp 
Čekoslovakijos ir Tarybų 
Sąjungos.

®----------------------------------
Roma.— Daugiau kaip 

10j00fr študentų demonstra
vo Milano mieste. Kituose 
miestuose taipgi studentai 
demo n s t r u o j a, prisideda 
prie kovojančių darbininkų.

Johannesburg. — Pietų 
Afrikos respub 1 i k o j e per 
pastaruosius 25 metus mir
ties bausmės prieš afrikie
čius pasiekė 47 procentus 
visų pasaulyje nuteistųjų 
mirtimi.

New Yorkas.—Mirė Met- 
ropolitano operos tenoras 
Giovanni Martinelli, 83 m. 
amžiaus.

tų taikinga tauta. Tuo pačiu 
metu arabų valstybės pri
pažintų Izraelį ir plaukio
jimo teises tarptautiniuose 
vandenyse.

Bet Izraelis esąs tud pa
siūlymu nesužavėtas. Izra
elio valdovai nei nekalba 
apie pasitraukimą iš arabų 
žemių. ’•

Washingtonas. — Polici
ja raportuoja, kad sostinė
je kriminalizmas 1968 me
tais padvigubėjo, palyginus 
su 1967 metais.

Detroitas.—Daugiau kaip 
1,000 įvairių nusiskundimų 
prieš šio miesto policiją su
sikaupė.. Reika 1 a u j a m a, 
kad į juos būtų kreipta 
reikiamo dėmesio.

Rio de Janeiro.—Brazili
jos gyventojų skaičius jau 
pasiekė 90 milijonų.
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Daugiam šviesos apie incidentą
LAIVYNO admirolai tebetyrinėja incidentų su 

laivu “Pueblo”. Kaip ir kodėl jis pakliuvo į Šiaurės Ko
rėjos rankas su visa įgula? Kodėl kapitonas Bucher 
prisipažino, kad šnipinis Amerikos laivas iš tikrųjų 
buvo Šiaurės Korėjos vandenyse?

Tyrinėjime daug dėmesio kreipiama į tai, kodėl 
kapitonas Bucher laivo nepaskandino pirma, negu jis 
buvo suimtas, ir kodėl jis nesunaikino slaptų dokumen
tų prieš suėmimų.

Tyrinėjimas nėra viešas, liudijimai nėra vieši, to
dėl tikros tiesos nesužinosime. Bet “The N. Y. Times” 
(vas. 4 d.) vedamajame iškelia iš šio tyrinėjimo vienų 
labai svarbų dalykų. Pasirodo, kad trys dienos prieš 
laivo suėmimų, š. Korėjos atstovai Panmunjome pro
testavo prieš Amerikos šnipinių laivų provokacinius žy
gius Korėjos vandenyse ir reikalavo, kad tai būtų nu
traukta. Vadinasi, laivyno vadai ir “Pueblo” kapitonas 
puikiai žinojo, nes buvo persergėti, kad jų misija yra 
provokacinė ir kad Š. Korėja imsis žygių prieš jų, jeigu 
ji nebus nutraukta. Tačiau ji nebuvo nutraukta. Na, o 
Amerikos žmonėms mūsų valdžia sakė, kad “Pueblo” 
buvo be jokio persergėjimo užpultas ir suimtas su visa 
įgula. Tai reiškia, kad mūsų valdžia melavo.

Reikia sutikti su “Times” reikalavimu, kad laivyno 
tyrinėjimui pasibaigus, Kongresas pravestų civilinį viešų 
tyrinėjimų. “Laivyno rolė yra tiktai dalis mūsų šnipinė
jimo aplinkui visa pasaulį tikslų ir provokacijų istorijos”, 
sako dienraštis. Ta istorija pikta ir pavojinga, jai rei
kia padaryti galų.

Komercines spaudos morale
DAR ir šiandien Amerikos laikraščiuose tirštą ilgų ži

nių ir straipsnių apie vieno jaunuolio susideginimų 
Čekoslovakijos sostinėje. Per kelias dięnąs po to įvykio 
dienraščiuose didžiausiomis antraštėmis skambėjo apra
šymai to įvykio.. Girdi, y a, jaunuolis, pro testuodąmas 
prieš socialistinių kraštų intervenciją į . Čekoslovakiją, 
save sunaikino. Ar ne baisu? !

Bet štai vasario 3 dienų Texas valstijoje dviejų sū
nų ir devynių dukterų tėvas apsipila gazolinu ir suside
gina. Baisi tragedija — daug baisesnė negu susidegini
mas jaunuolio Čekoslovakijoj. Nes šis tėvas, Joe Garza, 
susidegino protestuodamas prieš Amerikos Vietnamo 
karų, kuriame jo vienas sūnus žuvo. Tai jo aukščiausias 
pasiaukojimas, kad šis barbariškas karas, kuriame kas 
savaitė šimtai jaunuolių krinta, būtų baigtas, sulaikytas!

O kaip tų baisių žinių traktuoja Amerikos komerci
nė spauda? Antai “The N. Y. Times” apie tai įdėjo tik 
keleto sakinių žinutę 13-jame puslapyje!

Tai tokiaZmūsų komercinė spauda, tai tokia jos 
moralė, arba, geriau pasakius, tai toks jos sugedimas.

Japonijoje protestu audra
Ne tik Japonijos salose, bet pačioje Japonijoje Jung

tinės Valstijos užlaiko milžiniškas militarines bazes su 
desėtkais tūkstančių kareivių jose. Japonija faktinai 
yra okupuota šalis.

Kam tos militarines Amerikos jėgos Japonijoje? 
Gal tam, kad Japonija vėl grūmotų mums užpuolimu?

Priešingai. Japonija mūsų vyriausybės skaitoma 
dabar jau mūsų talkininke. Aiškinama, kad mes. turime 
laikyti Japoniją okupavę dėl jos pačios protekcijos. Ji 
esanti nuginkluota ir negalėtų apsiginti. Bet kas iš kur 
jai grūmoja? Niekas iš niekur.

Vadinasi, laikymas kariuomenės Japonijoje nebetu
ri jokio, pateisinimo. Tai, matyt, aišku ir Japonijos žmo
nėms. Štai kodėl ten eina didžiausia protestų audra 
prieš okupaciją. Ypač studentija ir jaunimas reikalau
ja, kad Amerikos bazės būtų panaikintos ir kad visos 
Amerikos militarines jėgos būtų iš Japonijos iškrausty
tos. .

Žinoma, Japonijos valdžia xištikimai klauso Wa- 
shingtono diktavimo ir bru tauškiausiomis priemonėmis 
malšina savo žmonių protestus prieš okupaciją. Bet ne
atrodo, kad tos represijos pasiektų savo tikslą.

ĮDOMIŲ DUOMENŲ 
APIE VAK. VOKIETI
JOS LIETUVIUS

Kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žiburiai” (vas. 1 d.) 
įdėjo bendradarbioi “Besi
skubinąs” korespondenciją 
iš Vakarų Vokietijos. Savo 
straipsnį korespondentas 
pavadinęs “Naujieji išeivi
jos bajorai”, o savo pasta
bas apie V. Vokietijos lietu
vius vadina “degančiomis 
pastabomis”.

Kaip žinia, Vakarų Vo
kietijos lietuvių kolonija 
susideda išimtinai iš pabė
gėlių arba “dipukų” iš Lie
tuvos. Dar ir šiandien 
“BALF” Amerikoje renka 
aukas tiems “vargšams” 
šelpti.

Tai kaipgi šiandien ta ko
lonija atrodo?

Daug kojų, kurios mikliai 
trenkė lenciūgėlius UNDROS 
stovyklose, jau ilsisi salonuo
se. Daug skambių gerklių, ku
rios IRO choruose iššaukdavo 
delnus įkaitinančias katutes, 
kiek prikimusiai suokia anū
kam lopšines. . .

Pagrėbstai teliko lietuvių 
Vokietijoje. Masėmis išlinga
vo menininkai, dailininkai, 
dvasininkai ir kitokie .. . min
kai. Liko pagrėbstai, svetimos 
kultūros konsumentai. . .

Kasmet apie Velykas svars-' 
to Vokietijoje penkiolikos 
protingų smegenų taryba vei
klą ir sudaro stambią finan
sinę sąmatą, kurioje nerasi 
nė skiemens kultūros ir veik
los reikalams. ■

O po poantrašte “Knyga 
ir bonka” korespondentas, 
rašo: • ,1!

■ ii ' •['< ■ ( ■

Švenčių, gimtadienių progo
mis tenka ir .man' vienur ki
tur viešėti, riet pas stambokai 
tituluotus visuomenės veiks
nius, auklėtojus, lietuvybės 
paišytojus, šeimininko širdis 
matuojama ‘gorčinėmis’: kai 
atidaro sienos ar spintos du
reles, tai gerėkis, sveteli, skys
timėliais įvairaus kilnumo. O 
kultūros? Taip, taip, štai vo
kiškų knygų, laikraščių, tarp 
kurių vienas Litas stovyklos 
laikais išleistas pakulinis lei
dinukas ar nelauktai varda
dienio proga gauta knygikė. 
Lietuviškų ? Tyla!

Tyla ? Nevisai. Daugelio 
Vokietijos lietuvių lentynose 
aiptiksi dovanų iš Rytų Berly
no ir sovietinio Vilniaus... 
Rimti knygos mylėtojai su
laukia iš Lietuvos giminaičių 
gana taurių spausdinių, 
riuos ir patys skaito, ir 
kus iš jų moko.

Kaip reikalai sustovi 
lietuviškuoju prieaugliu
Vokietijoj ? “Besiskubinąs” 
išdėsto:

Ar lietuvių prieauglis Vo
kietijoje lietuviškas ? Dabar 
dar fifti-fifti, bet neilgai. Kai 
lietuviškų šeimų vaikai jau 
lietuvybei mirę, ką besakyti 
apie mišriąsias, šimtas šeimų 
siunčia savo atžalyną į lietu
višką gimnaziją. Mokykla vai
kučius pramoko lie£«Viškai ir 
sulietuvina. Bet mokykla sa
vo, o tėvai savo! žiūrėk, at
vyksta lietuvis tėvas (ar mo
tina) ir su lietuviškai pramo
kytu sūnumi gimnazijos kie
me kalbasi “bajoriškai” (anot 
vieno daktaro — vokiškai).

Tokio “bajoriško” apsi
sprendimo Vokietijoje nerei
kia ilgai ieškoti. Visa eilė lie
tuvių kilmės, sakykim, inteli
gentų šeimų savo atžalyną pa
tiki vokiečių gimnazijoms 
įvairiais sumetimais: nenori 
skirtis su vienturčiu, vokiečių 
mokyklos pajėgesnės, sava 
gimnazija. . . ach, Jietuviška.

Iš tikro gimnazijai teko ne
pavydėtina dalis. Ji vadinasi

ku-
vai-

SU

Kelias trumpėja
Kiek metų prabėga, kol 

išradimas nuo idėjos pa
skelbimo praeina kelių iki 
pramonės gamybos? Tas 
laikast, kadaise buvęs la
bai ilgas, dabar kelis kar
tus sumažėjo.

Fotograpijų išrado 1727 
m., o praktiškai pradėjo 
naudoti 1839 m. — po 112 
metų. Į ! : j

Telefonas “laukė” 56 me
tus — nuo 1820 iki 1876 m.

Radijas—35 metus (1867-
1902). j

Radaras—15 metų (1925- 
1940).

Televizija-12 metų (1922- 
1934).

Atominė bomba — 6 me
tus (1939-1945).

Tranzistoriai — 5 mėtus 
(1948-1953).

lietuviška, bet turi baisiai 
stengtis būti tokia. Dalis mo
kytojų jau nelietuviai... Da
lį entuziastų pasiaukojusių 
mokytojų slegia dešimtmečiai, 
o jauno pakaito taip ir nesi
mato nei iš JAV, nei iš Lietu
vos... Pati lietuvybė gimna
zijoje irgi (prieblandoje. . .

Dar apie jaunimo lietuvybę. 
Pasimoko jaunuolis gimnazi
joje, sulietuvėja ir išeina į gy
venimą. Išeina ir dingsta vo
kiečiuose. Apylinkių “veiks
niai” dejuoja: “Matai, kokius 
abiturientus išleidžia gimna
zija — niekur neprisideda!” 
Dalis stipriai'prisideda, o kita 
dalis atsilanko į rengiamą 
šventę, pamato kelias pražilu
sias galvas, su kuriomis nėra 
kontakto, išklauso kalbų, ku
rios jau gimnazijoje su kaupu 
girdėtos, ir. nieko daugiau. 
Toks jaunuolis, aišku, įsijun
gia į savo profesijos ir bend
raminčių ratelį, kuris jau nei 
žemaitiškas, nei aukštaitiškas.

Ką daryti? Kur išeitis? 
“Besiskubinąs” sako:
Ir čia vienam kitam, prama

tančiam išeivijos akligatvį, 
peršasi pagunda: jei norime 
Vokietijoje gelbėti Lietuvai 
jaunimą, suriškime jį su Lie
tuva. Tegu nuvyksta tenai ato
stogauti, susipažinti su kraš
tu, pagilina ar išmoksta kal
bos . . .

Mes tik galime pridurti: 
mums atrodo, kad ši “ 
“gunda“ labai sveika 
praktiška.

tenka abejoti, kad labai pa
našiai dabinsis ir Lietuvos 
moteris. Pasiklausykime:

— Turiu (pasakyti, kad mo
teriški drabužiai šiemet “suau
go”. Iki šiol vyravęs madin
gas “paauglės” stilius užlei
džia vietą vadinamojo “balza- 
kiško” amžiaus — trisdešim
ties metų moters stiliui. Ma
da ir tarnauja išryškinti jos 
subrendusiam grožiui. Supran
tama, amžius sąlygoja rūbo il
gį. “Mini” palaipsniui pasitrau
kia, užleisdama vietą “midi” 
ir “maksi”. Šių metų stiliui 
būdingas santūrumas, grakš
tumas, elegantiškumas, išieš
kotas koloritas, linijų išraiš
kingumas. Pagrindinis siluetas 
bus daugiau prigludęs prie 
liemens, sijonas smarkiai pla
tėjantis. Gausu drabužį puo
šiančių detalių — platūs 'odi
niai diržai, šaliai, metalinės 
sagės bei sagtys. Madingas 
universalus kostiumas su žy
miai pailgėjusiu švarku. Išlie
ka praeitais metais , taip ma
dingos languotos medžiagos, 
vyraus rudos-žalios spalvų ga
ma. Nebemadingi ilgi plau
kai, madingiausia — 
galvutė”.

maža

pa
ir

KAIP 1969 METAIS 
ATRODYS GAL IR 
LIETUVOS MOTERIS

Vilniaus “Tiesoje” (sau
sio 19 d.y fcoresponderitė I. 
Litvinaite straipsnyje “Ma
da ir elegantiškumas” pa
duoda nuomonę vienos ma
dų specialistės apie tai, kaip 
1969 metai? rengsis ir atro
dys Latvijos moteris. O ne-

MŪSŲ VISŲ PAREIGA 
IR ATSAKOMYBĖ

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis teisingai sako:

Visi mes galime šiek tiek 
prisidėti prie kovų už geres
nę būklę, už taiką ir už skais
tesnę ateitį, veikdami savose 
organizacijose ir jungiant jų 
veiklą su visos šalies organi
zacijų veikla.

Pas mus labai apleistas su
sirinkimų lankymas, o tai la
bai didelė yda. Be gerų susi
rinkimų negalibūti geros vėi-. 
klos, -o be'gėrds veiklos orga
nizacija negali augti. - ..

Lankykime savo kuopų, 
chorų, klubų susirinkimus. 
Labai svarbu.

“Ranka ranką nebemazgoja”
Labai seniai, kai žmogus 

gyveno urve, iš jo išeidavo 
tik medžioti, ieškoti maisto, 
kur jis sutikdavo žiaurius 
žvėris ir su jais vesdavo 
kova.

Būvis buvo sunkus, me
džioklės pavojingos... Vė
liau, žmonijai besidaugi
nant, ir vis dažniau kaimy
nystėje susisiekiant, priėjo 
išvados, kad būtų geriau 
eiti medžioti grupėmis. Sa
koma: “kur vienas - vilkas, 
ten yra du.”

Kuomet: mes ateinam į 
šiandieninį draugijinį gy
venimą, randam, kad žmo
gus žmogui dar daugiau 
reikalingas. Yra tokių par
eigų, kurios reikalauja dau
giau pajėgų, negu pavienis 
žmogus gali sutelkti: staty
ti namą, gesinti didelį gais
rą, arba susirgus, aišku, 
artimieji vieni kitiems labai 
dažnai padėdavo. Tas smar
kiai pasireikšdavo Lietuvos 
kaime. O iš to gimė prie
žodis “ranka ranką mazgo
ja, kad abidvi būtų baltos.”

Tačiau daug skirtingiau 
yra dabar, ypatingai čia 
A;merikoje. Miestai išaugo 
iki pavojingo didumo, ne
reikia pasiilgti žmogaus, 
kuomet vienas kitam ant 
kulnų lipa: Kur suksies, vis 
atsimuši į žmogų. Oras už- 

' terštas, spūstis, kamšatis, 
vienas kithm ardo ramumą 
per garsiai kalbėdami, už
darydami arba atidarydami 
buto duris, atsukdami TV 
arba radijų taip garsiai,

kad kitame bute “sienos dre
ba.” Vidurnaktį uždainuo
jama, policijos sirena išbu
dina iš miego... Automa
šina išvažiavęs ant kelio 
bematant atsimuši į kitą 
automašiną arba kitas at
simuš į tavo. Sužalojimas, 
ligoninė, mirtis... Tarp 
gyvų ir sveikų pavydas, 
lenktynės prie gėrio, norė
jimas pakenkti kaimynui.

Taip, tai lenktynės,, tai 
kova už būvį kapitalistinė
je šalyje. Čia nėra brolio, 
o tik individuali kova, vie
no prieš visus, prieš visuo
menę, prieš draugiją.

Bet tokia kova už būvį 
nėra kova už duoną. Ne. 
Tai kova už pelną. Aišku, 
turčius atidaro banką ne 
dėl duonos. Automašinų 
gamykla veikia ne dėl noro 
tik žmonėms duoti pasiva
žinėti automašinomis. Plie
no lydykla, anglies 
la — ne dėl šalies, 
visuomenės, o dėl pelno. 
Steigiasi stambios 
bei stambūs privačiai ūkiai, 
ir visa tai privačių žmonių 
savastis. O privalėtų būti 
visuomenės nuo savybė ir 
šalies pelnas, nes čia dirba 
ne tik tūkstančiai, bet mili
jonai duonpelnių. Dabar jie 
visi palikti savanaudžių 
malonei.

Tai žiauru, Turčių ran
kose valdžia, teisdarystės ir 
viskas kitas. Jų rankose ir 
šalies gyventojų buitis.

Vedami karai dėl didesnių 
pelnų. Į karo žudynes šau-

Gerbiama Redakcija, 
mieli lietuviai,

Aš kreipiuosi į Jus Naujų
jų metų dieną ir pirmiau
sia noriu perduoti nuošir
džiausius linkėjimus savo 
mieliesiems tautiečiam ir 
giminaičiams, palinkėti lai- 1 
mės su Naujaisiais metais.

Aš nesugebu parašyti ap
sakymų, romanų ar pana
šių kūrinių. Aš tik noriu 
parašyti savo žodžius iš 
širdies ir perduoti tai, ką 
diktuoja pats gyvenimas.

Jūsų krašte gyvena nema
ža mano giminaičių ir tau
tiečių, kuriuos aš laikau 
taip pat giminėmis. Daug iš 
jų padedą mums ir yra tikri 
broliai, tačiau yra Jūsų 
krašte ^vo sąžinę parda
vusių arba, dzūkiškai ta
riant, be sumlianios.

Aš noriu pasisakyti apie 
“vaduotojus.” Išaugau ir 
gyvenu Lietuvoje Dzūkijos 
kampelyje, ir tiesiog nega
liu atsistebėti tuo, kas įvy
ko ir vyksta šiame kampe
lyje, koks gyvenimo pro
gresas.

Aš negaliu kalbėti apie 
ankstesnius laikus, kadangi 
aš tada dar negyvenau. Gi
miau karo metais, pokario 
metais lankiau mokyklą, 
tekdavo eiti su klumpėmis, 
kurios kartais mitrindavo 
kojas iki kraujo. O dabar 
į Raitininkų atuonmetę mo
kyklą, be abejo ir kitas, mo
kiniai atvažiuoja mopedais 
arba ' autobusais, netrukus 
jie tikriausiai įsigeis važi
nėti “Zaporožečiu.”

. Ir ko nori mūsų “vaduo
tojai” ? Galiu. jiems pasa
kyti, kad dabkr Lietuvoje 
niekas piemenuko nemuša 
už pergintą ežią. Lietuvoje 
nėra tokių dangoraižių, ko
kie yra Chicagoje arba New 
Yorke, bet Lietuvoje stato- 

. mas didesnis dangoraižis ir, 
tikiu, jis bus pastatytas, nes 
Jį stato daug rankų ir su 
didele viltimi,

Lietuvių tauta patyrė, ką 
davė mums anapus vande
nyno gyvenantieji “vaduo
tojai” pokario metais, kolek
tyvizacijos metais, ir ką 
duoda dabar. “Vaduoto
jams ilgesnis doleris, o mes 
kai kurie už tą dolerį turė
jom mokėti krauju...

Lietuvių itauta numatė 
savo kelią daugiau kaip 
prieš penkiasdešimt metų.

Tiesa, yra dar ir pas mus 
daug negerovės, dar pasi
taiko ir pas mus tokių, ku
rie taip mato, ypač tie, ku
rie ųž savo juodus darbus 
gavo per nagus pokario me
tais ir vėliau, bet tai yra 
laikinas dalykas.

Tuo pačiu noriu primin
ti “vaduotojams” mano skai
tytą mūsų žurnale Vakarų 
Vokietijos istoriko filosofo 
posakį: “Gal būt ir aš bū
čiau už tai, kad nukreipti

kasyk- 
ne dėl

įmonės

patrankos šūvį į socialistu 
nes šalis, bet esu įsitikinęs; 
kad joks patrankos ir net gi 
atomo šūvis nesunaikins to, 
kas yra žmonių širdyse”. 
(Čia gali būti truputis ne
tikslumo, nes tai seniai 
skaičiau.)

Aš nesu politikas, mano 
profesija yra gana kukli...

Galima būtų tęsti šį laiš
ką, bet aš tikiu, kad Jūs 
mane supratote. Sudie,

Juozas Eimutis 
1969—1—1

Didžiai gerbiamas Drauge!
Mano Jums nusiųstą N. 

N. Gusevo pranešimą “Le
vas 
tur būt; negalėsit išspaus
dinti “Laisvės” laikraštyje?

Atsiunčia registruota ban- 
darole savo straipsnį “Levo 
Tolstojaus žodis apie mūsų* 
gyvenimo prieštaravimus.” 
Būsiu labai dėkingas, jeįgu 
galėsite tą mano straipsnį 
išspausdinti “Laisvėje”. Jei
gu negalėsit išspausdinti, 
tai būsiu dėkingas, jeigu 
galėsit tą rankraštį grąžin
ti man.

Dėkui už reguliarų “Lais
vės” siuntinėjimą.

Su pagarba,
Ed. Levinskas 

1969-1-19
Nuo Redakcijos: Guse

vo straipsnis apie Tolstojų 
laukia eilės, greit pasirodys. 
Jūsų straipsnio dar negavo
me.- Pažiūrėsime, kai gau
sime. Labai ačiū už viską.

* žmogus,”

kiami jauni liaudies sūnūs, 
kur jų daug žūsta. Kai ku
rie grįžta be rankų, be ko
jų, arba sugriauti proti
niai, nes nėra lengva žudy
ti žmogų, ypatingai begink
lį, kuris tau nieko blogo 
nėra padaręs.

Kodėl kapitalistinė siste
ma užvaldė žmoniją ir 
privedė prie tokios padė
ties?

Ranka rankos jau nemaz- 
goja. žmogus žmogui nėra 
brolis šioje sistemoje. Taip 
neturėtų būti kultūringame 
civilizuoto žmogaus pašau- 
tyje. . i

Mokykimės kvėpuoti
Mokslas kol kas dar .ne

atskleidė ilgo amžiaus pa- 
slaves, :.bet' ętebėjimai,^ 
kinamai parode,. kad prie 
sąlygų, prailginančių žmo
gaus gyvenimą, galima drą
siai priskirti tyrą orą..

Didinti deguonies įkvėpi
mą reikia stengtis norma
liu, fiziologiniu būdu—kiek 
galint ilgiau būnant ore. 
Tačiau nepakanka tik būti 
gryname ore. Reikia išmok
ti taisyklingai kvėpuoti.

Kvėpuoti reikia kiek ga
lima giliau. Tankus kvėpa
vimas yra paviršutinis: oras 
nespėja pastiekti smulkiau
sių plaučių pūslelių, nes tuoj 
pat išstumiamas iš plaučiu.

Žinoma, kad mūsų įkve
piamame ore yra viduti
niškai 21 procentas deguo
nį e s. Negiliai kvėpuoda
mas, žmogus iškvepia po 
16-17 procentų, vadinasi, į 
organizmą patenka iš viso 
apie 4 procentai deguonies.

Gilus kvėpavimas turi 
taip pat ir kitų privalumų. 
Kai žmogui kur nors skau^ 
da, jis instinktyviai prade
da skąudamą vietą glostyti, 
masažuoti. Tačiau kaip ma
sažuoti širdį, jeigu ją skau
da? Geriausias masažo bū
das—gilus kvėpavimas. Jis 
palengvina širdies darbą, 
gerina jos mitybą, apsaugo 
ją nuo per didelio įtempi
mo, priešlaikinio susidėvėji
mo, ligų.

Pratinantis giliai kvėpuo
ti, nereikia stengtis įkvėpti 
kiek galint daugiau oro ir 
sulaikyti jį plaučiuose, o rei
kia iš karto giliai iškvėpti.

Dzūkelis

Vyras žmonai:
—Kai mūsų Bilis paūgės, 

būtų nebloga jį atiduoti į 
bokso klubą. Tuomet visi 
chuliganai jo bijos.

—Ne, Joe, geriau tegu! 
jis eina į šaudymo klub* 
Tada jo bijos net preziden
tai.
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Susipažinkime su Amerikos 
indėnais (indijonais)

(Pabaiga)
Dauguma indėnų tebegy

vena rezerv a t u o s e, į ku
riuos buvo suvaryti prieš 
šimtą metų. įvairaus dy
džio rezervatai išblaškyti 
25-se valstijose. Rezervatų 
žemės beveik visiškai be-

dėnų. Jie tyliai sėdėjo mies
telio aikštėje, pasiryžę gin
ti savo tautietį, jeigu jis 
bus nuteistas. Šie tylūs 
liudininkai apgynė savo 
brolį. Byla buvo nutraukta. 
Čirokai tyliai, kaip ir atėjo, 
vėl pasitraukė į savo kal-

vertės, kaip Evergleido pel
kės Floridoje, kur išsilaikė 
2,000 seminolų genties indė
nų, šiaurinio Colorado arba 
Carolines kalnai, Naujosios 
Meksikos arba Arizonos 
kaitrios dykumos. Tiesa, in
dėnai dabar gali laisvai iš
vykti iš rezervatų, eiti į bal
tųjų pasaulį. Bet tokiais at
vejais indėnas dažnai pra
randa savo teises i žemę ir 
rezervato lėšų dalį, virsta 

* skurdžium ir bet kuriuo 
metu gali būti areštuotas 
ui? valkatavimą.

Gamta ir jie
Nors rezervatuose indėnai 

vargsta ir skursta, jie pri
sirišę prie savo gimtosios 
žemės. Jiems, išaugusiems 
prie ramių upių, gamtoje, 
miestas atrodo žiauriaiai. 
Indėnai miestą vadina “ce- 
mentine prerija” ir labai 
sunkiai prie jo pripranta. Į 
miestą jie eina tiktai darbo 
ieškoti.

Nuo B. Embry knygos 
“Amerikos koncentrac i j o s 
stovyklos” pasirodymo pra
slinko 12 metu. Per tą lai
ką indėnų padėtis daug kuo 

I pasikeitė. Ir svarbiausia ne 
tai, kad pagerėjo ju ekono
minės sąlygos, kad jie gavo 
daugiau politiniu teisių, bet 
tai, kad pasikeitė žmonės, 

išaugo nauja jaunųjų indė-; 
nu karta. Dalyvavusieji 
antrajame pasauliniame 
ir Korėjos karuose pamatė 
baltųjų pasaulį ir, griže i 
savo rezervatus, užsibrėžė 
tikslą pakeisti savo tautos 
padėtį. Kiti, išėję mokslus, 
isigiję universitetu diplo
mus, ėmė kovoti, kad jų 
tauta turėtų teises, kaip ir 
kiti Amerikos piliečiai.

nūs.
Ilgamete kova

Kitas Steinerio papasako
tas epizodas — tai žvejų 
demonstracija Washingtono 
valstijos upėse.

Kova už žvejybos teises 
tęsiasi jau šimtą metų. 
18.54 m. su Vašingtono vals
tijos indėnais buvo pasira
šyta sutartis, pagal kurią 
jie neteko beveik visų savo 
žemių. Tačiau jiems buvo 
garantuota teisė glaudyti 
upėse žuvis “įprastu būdu 
įprastose vietose, kol kalnai 
stovi, žalia žolė auga ir sau
lė šviečia.” Vėliau valdžia 
nutarė, kad upėtakis yra 
“baltojo žmogaus žuvis.” 
Žvejai turėio teisę žvejoti, 
bet nebuvo kur mesti tink
lu. nes “įprastos vietos” at
sidūrė už rezervato ribų. 
Vašingtono valstija panaiki
no senąją sutarti.

1964 m. pavasari makahu 
genties tarvba nutarė, kad 
žvejybos teises indėnai ga
lės atkovoti tiktai sujungę 
savo iėgas. Ir susiorganiza
vę keli šimtai nedidelės ma
kahu genties indėnu be li
cenzijų išplaukė upėmis už 
rezervatų. Greit prie iu 
nrisidėio tūkstančiai. Tai 
buvo pilietinio nepaklusnu
mo aktas, žūklės taisyklių 
nažeidimas.

Dar niekad indėnu gentvs 
nebuvo nnsiel g u s i o s taip 
drąsiai. Washingtono vals
tijos unėse ir upeliuose 
Ivvko politinės muštynės. 
Valtvse vvrai mušėsi su po
licija knmščia. o ant kran
tu stovėjo motervs su vai
kais ir mėtė pagalius ir ak
menis į policininkus bei 
žūklės prižiūrėtojus, kurie

mentu, drąsa. Šie jaunuo
liai, pamatę šių laikų pa
saulį, grįžo iš karo ir ėmė 
svarstyti, kaip jiems, indė
nams, susirasti vietą tame 
pasaulyje, netapus standar
tiniais amerikiečiais. Jie 
suprato, kad reikia rtfoky- 
tis.

Per * dešimtmetį nuo 1950 
iki 1960 m. vidurines mo
kyklas lankančių indėnų 
skaičius pakilo nuo 24 tūks
tančių iki 57 tūkst., o lan
kančių koledžius ir univer
sitetus — nuo 6 tūkst. iki 
17 tūkst.

Ypač atkakliai kultūros 
siekia navachų genties in
dėnai. Per dešimtmetį bai
giančių vidurines mokyklas 
navachų skaičius išaugo nuo 
185 iki 1,800. o navachų stu
dentu skaičius koledžiuose- 
nuo 36 iki 400 ir daugiau.

Kolegijose ir universite
tuose susitinka įvairių re
zervatų. įvairiu genčių in
dėnai. Jie steigia savo klu
bus, draugijas ir jungiasi į 
viena bendra tautą. Gimsta 
savitas indėnu nacionaliz
mas. Šis judėjimas niekia 
išgelbėti indėnus, kad jie 
nepaskęstų didžioj o j e 
Amerikos tautų iūroje. Sie
kiama ne tik mokslo, bet ir ' 
platesnių politinių tikslų.

Pajrwene baltųjų pasau-iioioi/Meksikoie buvo 
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amžiaus indėnų. Jie visiš
kai abejingi Amerikos dvi- 
partinei sistemai. Reikėjo 
daug ir pasišventusiai pa
dirbėti indėnų inteligen
tams, kol jie išblaškytas in
dėnų gentis įtikino, kad jų 
balsas vis dėlto šį tą reiškia, 
kol sujungė jas į bendrą 
balsavimo bloką, suregist
ravo visus balsuojančius. 
Šis darbas pasisekė. 1963 
m. Pietinės Dakotos siu 
genties indėnai taip gerai 
susiorganizavo, kad 90% jų 
nuėjo balsuoti prieš valsti
joje leidžiamą jiems nepri
imtiną įstatymą.

Organizuojasi
Indėnai buriasi į organi

zacijas. 1944 m. Washing
tone buvo įsteigtas Nacio
nalinis Amerikos indėnų 
kongresas. Jis jungia dau
giau kaip šimtą indėnų gen
čių. Tai stipriausia iš visų 
indėnų sąjungų ir vadina
ma “Indėnų Suvienytomis 
Nacijomis.” 1961 m. Neva- 
doje įsteigta Nacionalinė 
indėnų jaunimo taryba jun
gia jaunuosius1 indėnus stu
dentus ir moksleivius. 1963 
m. Piet. Dakotoje įsteigtas 
siū genties susivienijimas 

(mngia devynias siū gimines 
ir smulkesnes grupes. Pu
eblo giminių taryba Nau-

“Mano dešimtmečiai Amerikoje

Nauji žmonės ir naujos 
idėjos

Naujieji indėnai tai tokie 
žmonės, kaip 49 penkioli- 

-kos indėnu genčių vadai, 
* urie atvyko i' New Yorką 
ir pareiškė: “Mes neatėjo
me priminti jums, kad ka
daise už 24 dolerius parda
vėm baltiesiems Manhatta- 
no salą, kurioje dabar sto
vi New York as. mes neat- 

‘ vykome pardavinėti jums
antklodžių ir savo dailės 

' mažmožių, mes atvykome
* pasiūlyti steigti mūsų re- 

‘ zervatuose fabrikus.”
( Apie tai. kaip indėnai at

sikrato ilgalaikės apatijos 
ir vis dažniau ir stipriau 
reikalauia sau lygiu teisiu, 
nasako ia S tanas Steineris 
ši pavasari išėjusioje savo 
knvomie “Naujieji indėnai.” 

1968 m. pavasari maža
me Oklahomos Džėiaus 
miestelyje buvo teisiamas 
medžiotojas čirokas už tai 
kod nušovė stirna ne me
džioklės sezono metu. Me
džioto ias nesjgvne. neatsi- 
nrašjnėio. Jis tvirtino tu
ris nilna teise medžioti sa
vo tautai nriklausančioie 
teritoriioie. be to. iis ir io 
šeima alko. Jo supratimu, 
iis nenrivalas prašvti iš 

Valstybės licenzijos, tarsi i§- 
,Arnaldos. Teismo metu I mies- 

iš aplinkiniu kalnų su
ėjo apie 400 •ginkluotų in-

pt.vvko areštuoti iu vvru. 
Jakimu genties seniai at
vyko i žvejų demonstracija, 
apsivilkę savo senas kariš
kas uniformas ir apsigink
lavę senais šautuvais. Jie 
pa t ml i av o upių krantus, 
saugodami savo genties 
žvejus.

Buvo suruoštas protesto 
mitingas Washing ton e. 
Olimpijos kapitolio aikštė
je. kur tūkstančiai indėnų 
daug valandų šoko karo šo
kius. Jų vadai kalbėjo, aiš
kino, kuo jie nepatenkinti. 
Suimtuių tarpe buvo daug 
jaunuolių inteligentų, pa
vyzdžiui Hollvwoodo kino 
“žvaigždė” Marlon Brando. 
Jis taip na t išmetė savo 
tinklą i uždrausta vandenį.

Praslinkus dvejiems me
tams no šios žveju demonst
racijos. Washingtono Tei
siu mimo departamentas pa
reiškė. kad bu* prisilaiko
mo senu su indėnais suda
rytu sutarčių. Vadinasi, in
dėnai laimėjo.

Mokslas-apšvieta
Seniau Amerikos valdžia 

prievarta atimdavo indėnų 
vaikus iš tėvų ir siųsdavo 
juos mokytis į tolimas mo
kyklas. Dabar indėnų jau
nimas pats veržiasi į moks
lą. Apie 100,000 indėnų da
lyvavo antrajame pasauli
niame kare. Jie pasižymė
jo ramiu, šaltu tempera-

ivie. išsimokslinę, : 
nenutraukia rvšiu su rezer
vatu. kuris visada lieka ju 
namais. Griže jie stengiasi 
nugalėti senųjų vadu, iro
niškai vadinamu “dėdėmis 
Tomahaukais.” nasvvumą, 
i kvėpti naujos dvasios, pa
kelti rezervato gyvenimo 
Ived.

Didžiuojasi paveldėjimu
Jaunieji indėnai, matyda

mi. kad baltoii visuomenė 
beveik negali jiems suteikti 
dvasinės kultūros, huma
niškumo. didžiuojasi savo 
nacionaliniu palikimu, savo 
senaia kultūra, istorija, 
kurios ju baltieii mokslo 
draugai neturi. Kiekviene- 
riu metu jaunoji karta yra 
vis labiau tautiškai snsi- 
nratusi. Indėnai skeptiškai 
žiūri i doleri dievinanti 
amerikini gyvenimo būdą.”
Kova už balsavimo teisę
Iki 1948 m. kai kuriu vals

tijų indėnai būdami atleisti 
nuo mokesčių, neturėjo bal
savimo teisiu. Arizonos in
dėnams nebuvo leidžiama 
balsuoti ta dingstimi, kad 
jie esą valstybės “globoda
mi” žmonės. Pietinėje Da- 
k o t o i e įvairios specialios 
taisyklės tain pat varžė in
dėnu balsavimo teises. Kai 
kur buvo reikalauiama, kad 
rinkėjas būtu raštingas. 
Tain atsiranda nlati dirva 
niktnaudžiauti. Pavvzdžiui. 
šiaurinėje C areli no ie rei
kalaujama. kad balsuotojas 
mokėtu “natenkinamai” ra- 
švti ir skaitvti. Vienas či
rokas. turis universiteto bai- 
<rimo dinloma. negavo lei
dimo balsuoti. Valdininkas- 
rpaistra toriu s ja m pareiš
kė: “Jos niekad negalėsite 
natenkinti manes, nors sto
vėsite čia visa diena,”' Teo
riškai indėnas, turintis bal- 
ssvimo teise, gali gauti va1s- 
tvbin e ta rnvba. Tačiau buvo 
atvejis, kai indėnas-“gloho- 
tinis” negalėio būti pašti
ninku. nes neturėjo teisės 
atlikti oficialia priesaiką.

r

Prie balsavimo suvaržymų 
prisidėdavo ir abejingumas, 
nesitikėjimas ko nors pa
siekti. Todėl maža indėnų 
balsuodavo. Pagal 1^56 m. 
statistiką rinkimuose daly
vavo tiktai 17% balsavimo

m. ansigvnimui nuo ispanų 
konvistadoriu. Ši taryba 
nesirinko 240 metu, bet nuo 
1922 m. renkasi reguliariai.

Leidžiami 5 didesni ir 
daug mažesnių laikraščių, 
kuriuose indėnai reiškia sa
vo nuomones ir pageidavi
mus . Dalis ju leidžiama in
dėnu kalbomis, o dalis ang
liškai. kad neindėnai galėtu 
susipažinti su indėnų rei
kalais.

Nori patys spręsti 
ir tvarkyti

Už ka indėnai kovoja? Jie 
nori patys spręsti ir tvar- 
kvti savo tautos reikalus, 
nlanuoti savo lėšas, savo 
fondus, patvs skirti savo 
pareigūnus ir patys būti at
sakingi už savo projektus. 
Jie nori pakelti rezervatu 
ekonomiką, sulaikyti indė
nu kėlimasi į miestus, kur 
iie patenka i dar didesni 
skurdą ir tik didina bena
miu eiles. Jaunieji indėnai 
nenori, kad Indėnu reikalu 
biuras (įsteigtas 1824 m. ir 
valdomas baltųjų) už juos 
planuotu ir jiems nurodinė
tu. kain tvarkytis. Atmes
dami asimiliacija, ištirnima 
Amerikos katile, indėnai 
sten giasi išlikti indėnais 
mndemaus pasaulio sąlygo
mis. Ju jaunieji vadai vis 
energingiau kovoja prieš 
skurdą, ir toji visą Ameri
ka apimanti kova vis at
kaklesnė.

Angliška patarlė sako: 
“Brangi dovana ateina ma
žame pakelyje”. Šiemet (I9
60) LLD nariai gavo dova
ną Jono Gasiūno knygą — 
“Mano Dešimtmečiai Ame
rikoje”. Tai maža knyga, 
palyginus ją su tomis, ko
kios įprasta spausdinti, tik 
270 puslapių. Bet istoriniu 
turiniu kupina brangios me
džiagos — tiek daug intere
singos skaitymui medžia
gos. Atrodo, kad ši knyga 
rašyta ant to paties plano, 
kaip ir garsiojo H.G. Wells 
“Outline of History”, arba 
J. Jurginio “Lietuvos Meno 
Istorijos Bruožai”.

Iš knygos pavadinimo 
gauni tokį supratimą, kad 
ji rašyta apie paties auto
riaus gyvenimą tik Ameri
koje. Taip nėra. Jis rašo tą, 
ką matė ne tik Amerikoje 
per arti šešius dešimtme
čius, ale ir apie to laiko
tarpio nuotykius Lietuvoje 
kai jis buvo paaugliu. Apie 
tuos nuotykius pasaulis net 
ir šiandien tebeprisimena— 
tai 1905 metų Rusijos re
voliuciją, kuri palietė ir 
Lietuvą.

Atrodo, kad Jonas Gasiū
nas buvo atidus net mažas 
būdamas. Jis pastebėjo ta
da daug tokių dalykų, ku
riuos tik suaugę pastebi, 
arba ir tie ne visi pastebi. 
Būdamas tik apie dešimties 
metų, o jau suprato, jog ėjo 
tada baisus karas tarp Ru
sijos ir Japonijos. Jis isi- 
klausė iš dėdžių pasikalbė
jimo apie tokius pasibaisė
tinus dalykus, kur caro ge
nerolai siųsdavo rusų karei
vius be ginklų, kur ir lietuvių 
buvo, prieš Japonus!! Atsi
tikimų buvę, kad tik vienas 
kareivis iš dešithties teturė
jo šautuvą. Vienas Jono dė
dė buvęs Japonų nelaisvė
je, Jis žinojo, ką kalba.

Jonas atsimena sukilimus 
Lietuvoje prieš carą, jo tar- 
nus-valdininkus, ir dvarpo
nius. Jis matė ir tuos na
mus mieste, j kuriuos caro 
dragūnai šaudė tik todėl 
kad ten socialistas gyveno. 
Jis atsimena ir tą neteisy
be tada Lietuvoje, kai dva- 
Tininkai savinosi ir tą, kas 
jiems nepriklausė. Jei atsi
tiko ir tokis mažniekis, kad 
kaimietis nušovė zuikį ant 
savo žemės, net ir toli nuo 
dvaro žemės ir girios, o 
dvarininkas tą sužinojo ir 
reikalavo teisme atlyginimo 
iš kaimiečio. Caro teisėjas 
taip ir priteisė. Bėgo lietu
viai nuo tokios neteisybės.

Daugelis Lietuvoje kalbė
jo Jono vaikystėje, kad 
Amerika aukso šalis: tik 
nuvyk, pasisemk jo ir grįžk 
turtingas. Jonas irgi rizika
vo, persitikrintų. Nuvyko i

Chicagą tik ant adreso, ne- • 
žinodamas, priims jį ar ne. 
Ne auksą, o nelaimę jis ra- : 
do Amerikoje. Liūdėjo jis, 1 
gal ir verkė, kaip daugelis ; 
jam panašių. Gailisi, krem
tasi jis, rengiasi grįžti Lie- ! 
tuvon “pas brolius ir sese- i 
ris.” Tik karas jį sulaikė.

Rašo Jonas: “Į Ameriką 
atvyko stipriausieji, ener- 
gingiausieji, ryžtingieji ir 
drąsūs žmonės, daugumas 
pačiame žydėjime. Atvykda
vo ir iškart patekdavo ta
rytum į akmenines šiurpiai 
gaudžiančias girnas. Kiek 
jų, tų žydinčių, sveikų kai
miečių, sumalė šios girnos, 
kas dabar besuskaičiuos”.

Prie Jono akių vienas to- 
kis gražuolis, stipruolis, ne
teko darbo, kito negavo — 
įpuolė į beviltį — išėjo jis 
iš namų, ir niekas nežino, 
kur jis dingo... Šiurpulin
gi nuotykiai toje “aukso” 
šalyje Amerikoje.

Prastą Amerikoje gyve
nimą naujakuriai lietuviai 
bandydavo paskandyti gėri
me. Savaitgaliais jie dary
davo sueigas stubose ir kar- 
čiamose—gerdavo jie, šok
davo, rėkdavo. “Kartais jos 
peštynėmis baigdavos”, ra
šo Jonas.

Jonas Gasiūnas nebuvo iš 
tokio molio, tai jis krypo 
mokytis. Mokėsi jis per sa
ve, mokėsi jis ir privačiose 
mokyklose, kaip pagarsėju
sio Hofmano, ir kitur, jei 
turėjo jis laiko ir cento. 
Kiek galima atspėti iš jo 
atsiminimų jis padarė dide
lę pažangą moksle per 5-6 
metus, taip mokindamasis.

Vienok ir mokymosi me
tais Jonas stojo į buvusiąją 
veiklią Socialistų Partiją, ir 
i tuo pat laiku Amerikoje 
buvusią uniją — IWW. Ten 
jis ir susipažino su visais 
tuo metu veikliausiais Ame
rikos pažangiaisiais darbo 
masių vadais, apie kuriuos 
jis daug rašo šioje savo 
knygoje. Vėliau jis pažino 
jų dar daugiau, sykiu veik
damas Amerikos darbinin
kų judėjime.

Jo knygoje žingeidu ma
tyti ir tą, kaip jis tampa 
labai reikalingas didėjan- 
čiame Amerikos progresy
viame lietuvių judėjime. Ta
me judėjime jis tampa rei
kalingu sykiu ir progresy- 
vėje lietuvių spaudoje kai
po redaktorius, o organiza
cijose kaipo administrato
rius ir organizatorius. To
dėl jis dirbo ir Chicagos 
“Žarijoje”, “Vilnyje”, ir 
taipgi Brooklyno “Laisvė
je.” Taipgi jis buvo APLA 
Centro sekretorium ir LDS 
prezidentu ilgus metus.

Bet apie tuos dalykus jis 
negaišina laiko pasakoti.

Jonas Gasiūnas deda kuo 
daugiausia pastangų šioje 
knygoje supažindinti skai
tytoją su Amerikos darbi
ninkų kovomis ir aukomis 
už geresnį gyvenimą, už 
unijizmą, už politinę galią, 
kuria galėtų padaryti vi
siems Amerikos žmonėms 
geresnį gyvenimą, kad visi 
turėtų darbo ir kad nerrei- 
kėtų niekam badauti....

Įdomiai jis aprašo Ame
rikos darbininkų kovos tuos 
laikotarpius, kai darbinin
kų kraujas liejosi, o jų va
dų galvos, krito. Įtikinan
čiai jis aprašo Chicagos 
Haymarket kartuves, kur 
valdininkai korė unijų va
dus todėl, kad jie ištikimai 
dėjo pastangas suorgani
zuoti darbininkus į unijas 
iškovojimui geresnio gyve
nimo dėl darbininkų ir jų 
šeimų.

Aiškiai jis nušviečia ir ta 
laikotarpį, kaip statybos 
darbininkų vadai Makna- 
marai broliai paguldė savo 
galvas kovodami už uniją.

Nušviečia Jonas ir tą 
nuotykį ’ Amerikos darbinin
kų kovose, kai du italai 
darbininkų vadai turėjo 
suokalbyje prieš juos pagul
dyti savo galvas. Daug kas 
knygas rašė ir kalbėjo, kad 
Sacco ir Vanzeztti buvo 
suokalbiškai nužudyti, o ne 
dėl kokio prasižengimo, ar
ba kriminalystės.

Bet knygos apžvalgoje ne
gali visko suminėti, kas jo
je yra, kai ji tokia kupina 
įvairaus skaitymui rašto. 
Tik ją skaitydamas gali su
žinoti, kas joje yra.

Ilgamečiai Amerikos gy
ventojai, skaitytojai Jono 
Gasiūno “Mano Dešimtme
čiai Amerikoje,”' gaus daug 
pasitenkinimo, nes jie atsi
mink labai gerai tuos nuo
tykius Amerikoje, apie ką 
jis rašo. O Lietuvos skai
tytojai gaus aiškų paveiks
lą iš jo knygos apie lietu
vių ir kitų darbininkų gy
venimą Amerikoje, apie jų 
kovas ir pasišventimą dėl 
visų gerovės...

A. Gilman

Ri- 
tfe-

GAMTA IR ŽMONĖS
Miškai lietaus nebijo, 
Jie bijo tik audros; 
Kad ir daugiau palija, 
Jie dar puikiau žaliuos.

Nors dreba apušėlė 
Nuo vėjo nesmarkaus, 
Bet ji nepersikėlė 
Po egle nuo lietaus.

O žmonės visko bijo — 
Griaustinio ir žaibų, 
Ir šalčio, ir lietučio, 
Ir saulės spindulių.

Bet žmonės nebijojo 
Pasiekti žvaigždynų, 
Ir žemės gilumų, 
Ir dugno vandenų.

Dabar drąsuoliai skrenda,
Kur mėlynas dangus,
Kur meteorai krenta, 
Nebijo ten žmoguš.

V. TatarSIis

DAINA NEŽINO VIENUMOS

Daina nežino vienumos,
Plasnoja ji paukščiu,
Lyg girios aidas nuostabus, 
Nuo žemės lyg žvaigždžių.

Gera daina tampa draugu, 
Ji padeda gyvent 
Ir darbą paverčia pūku, 
Neleidžia širdžiai sent.

Kai nuovargis merkia akis
Ir dainą išgirstu,
Atgyja jėgos manyje,
Jaunyste vėl kaistu.

Daina nežino vienumos, 
Plasnoja ji sparnais 
Laisva žeme, laisva erdve, 
Laisvais gimtais laukais.

P. Stunženas .

Didžiausi miestaj
Tokijas yra didžiausias 

miestas pasaulyje. 1965 m. 
jame gyveno 8,893,000 gy
ventojų. Antrąją vietą už
ima Niujorkas (7,943,000), 
trečią — Šanchajus (6,900,- 
000). i

Po to seka Londonas. 
Maskva, Paryžius, Bombė
jus, Kairas, San Paul^ 
jo de Žaneiras, Seulas,
chikas, Leningradas, Cian 
Cinis, Osaka ir Kalkuta.

Tokius duomenis paskelbė 
neseniai Niujorko paskelb
tas Jungtinių Tautų de
mografinis metraštis. Iš 
viso žemėje dabar yra 82 
miestai, turintieji daugiau 
kaip milijoną gyventojų. 
Tokių miestų Europoje yra 
19, Azijoje — 39, TSRS — 
8, Šiaurės Amerikoje — 7, 
Pietų Amerikoje — 6 ir Af
rikoje — 3. Neseniai į Šią 
grupę pateko Kasablanka 
Maroke ir Karparas Indi
joje.

Septyniolikoje miestų gy
vena daugiau kaip po 3 mi
lijonus gyventojų.

Pokalbis gatvėje
Kalbasi du pažįstami:
— Žiūrėk, mano žmona 

eina už parankės su mano 
mieliausia simpatija.

• — Kaip tik aš norėjau 
pasakyti visiškai tą patį...
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ST. PETERSBURG. FLA.
PIETŪS — KONCERTAS — ŠOKIAI

Užkvietimas į St. Petersburgo “Dainų Mylėtojų” 
keturių metų gyvavimo sukakties koncertą vasario 8 d. 
1969. Laiškanešių svetainėje, 314 — 15th Avenue South. 
Pradžia 12 vai. dieną.

“Dainos Mylėtojai” darban jau sukilo,
Jau girdžiasi garsai iš visų kraštų,
Istoriška diena aštunta Vasario,
Tai bus “Happy Birthday — metų keturių!

Laiškanešių Salėj maloniai vaišinsim, 
Gražiai ir svetingai sutiksim visus, 
Ir dar jums perlų ir žemčiūgų pabersim, 
Grąžinsim jus vėl į jaunystės laikus!

Atvykit, sveteliai, visus meiliai prašom,
Mes norim patiekti jums meno pietus,
Per keturius metus ką dirbom, dainavom,
Te kalb’ darbo vaisiai už mūs choristus!

Mes trokštam praleist sukaktuves garbingai, 
Su mūsų lietuviais-tautiečiais džiaugsmingai, 
Te dainos keliauja lig dausų!

Alena Bružas
Sausio, 1969 (choristė)
Visus kviečia LLD 45—ta kuopa.

Lawrence, Mass.
daug laiko iki apsižvalgėm 
ir susiradom draugus, kurie 
jau pažino šią šalį ir jos 
politinę santvarką. Neleng
va buvo pasirinkti, su • ko
kiais draugais reikia eiti. 
Pirmiausia įstodavom į pa
žangių lietuvių judėjimą — 
Lietuvių Socialistų Sąjun
gą. O jau iš čia gavom 
platesnį supratimą apie pa
saulį, apie gyvenimą, apie 
aplinką ir įsitraukėme į jų 
kovas.

Vincui nereikėjo minėtas 
stacijas eiti. Jis iš pirmų 
dienų įsijungė į . pažangių 
lietuvių judėjimą.

Tiesa, Vincas nepasižy
mėjo spaudoje su savo dai
lia rašyba ir kalba mitin
guose. Veikiausiai todėl, 
Kad jis buvo organizatorius 
ir draugijų gaspadorius. 
Pav., jis išbuvo Maple Par
ko gaspadorium iki savo 
mirties.

Veikdamas socialistiniame 
judėjime, dainuodamas cho
re, vaidindamas teatre ir 
veikdamas unijose, jis susi
pažino su Ievute Venckute 
ir 1917 metais susituokė. 
Jie santaikoje išgyveno 50 
metų. Vargiai Lawrencuje 
buvo toks balius, vakarienė 
ar piknikas, kad Ievutė ne- 
gaspadinautų, o Vincas ne- 
gaspadoriautų, — jie buvo 
nepavaduojami. Niekas ųe- 
gali jiems primesti, kad jie 
organizacijas panaudojo sa
vo asmeniškai naudai.

Su Vincu sdsipažinau, kai 
atvažiavau į Bostoną “Ke
leivio” leidykloje dirbti 1918 
metais. Mūsų abiejų nuo
monės buvo vienodos, nie
kuomet mitinguose mes ne
turėjom susikirtimo. Kai 
persikėliau į Lawren c aus 
LDS ir LLD kuopas, tai jis 
buvo LLD kuopos pirminin
kas, o aš jo pagalbininkas. 
Čia mes turėjome daugiau 
progų glaudžiau vienas ki
tą pažinti ir padiskusuoti 
asmeniškais reikalais. Jis 
man nusiskųsdavo, kad jis 
turi viduriuose kažkokį 
skaudulį ir širdies negala
vimą, bet Ievutei ne viską 
pasako, nes tas labai pažeis
tų jos sveikatą. Patariau 
eii į ligoninę, kad tikrai su
žinotų, kas yra. Jis tik nu
sišypsojo ir pasakė: “Tai 
būtų tik laiko eikvojimas. 
Mnau, kas man yra...”

1967 m. vasario 12 d. su
skambėjo telefonas ir pasi
girdo trys žodžiai “Šiandien 
Vincas mirė.. f

Mirus Vincui, mirė Maple 
Paikas ir sušlubavo vieti-

Dveji metai be Vinco 
Kralikausko

Kaip žmonijos gyvenimas 
įvairus, taip ir jų mirimas 
nevienodas. Vieni miršta, 
ir nėra kam supilti ant jų 
kapo, kitų tik gyvybė mirš
ta, o jų geri darbai, išradi
mai patobulint žmonijos gy
venimą nemiršta. Jie prisi
deda prie evoliucijos, kad 
naujai gentkartei būtų ge
resnis gyvenimas.

Kalbant apie velionį Vin
cą Kralikauską, reikia pa
sakyti, jog gamta jį buvo 
apdovanojus talentu. Deja, 
cariniais laikais Lietuvos 
kaimo daraktorių “univer
sitete” jokia profesija nebu
vo žinoma. Tik paimtas į 
kariuomenę ir visus ketve
rius metus tarnaudamas 
Maskvoje, jis turėjo progą 
susitikti su universiteto re
voliuciniais studentais, ku
ne anais laikais labai daug 
kreipė dėmesio į kariuome
nę. Nužiūrėti kareiviai bu
vo aprūpinti literatūra, as
meniškais pokalbiais, in net 
į slaptus mitingus vedami. 
Studentai jam paruošdavo 
pamokas: iš paišybos, meno 
ir istorijos. Jis laisvalaikiu 
kareivinėje studijų o d a v o. 
Kam teko skaityti jo rank
raštį, tai žino, jog tai tik
ras menas, o politiniai jis 
sužinojo savo klasę.

Paliuosuotas iš kariuome
nės, Vincas skubiai ruošėsi 
į Ameriką, nes visa Lietu
va jau dvokė para
ku. Kai laivas, kuriuo Vin
cas plaukė, dar nebuvo iš
plaukęs pusės Atlanto, jau 
nuo vokiečių artilerijos pa
trankų liepsnos liežuviai 
laižė Lietuvos kaimo sto
gus. Tai buvo 1914 m. lie
pos 15 d.

Atvykęs į šia šalį, Vincas 
pastoviai apsigyveno Law
rence, Mass. Jis dirbo au
deklų dažymo įmonėje, su
derindamas spalvas. Tai sū
ri ė t i n g a s ir sveikatai ža
lingas darbas. Mat, taip 
yra, kad dauguma darbinin
kų įsidirbę į vienodą dar
bą, jį pamėgsta, o kartais 
būna aplinkybių priversti 
pamėgti, tuomet mažai dė
mesio kreipia, kad tas dar
bas kenkia jų sveikatai ir 
trumpina jų amžių. Tik tuo
met žmogus supranta pa- 
voj.ų, kuomet skausmai 
duoda jam signalą, bet tai 
jau per vėlu atitaisyti klai
dą it tenka be laiko pasi
traukti iš gyvųjų tarpo. .>

Ms iš mūsų, atvykę 
j, ėmėm pusėtirial

San Francisco, Cal.
Svečiai iš Lietuvos

Sausio 24 dieną sulaukėm 
malonius svečius iš Lietu
vos. Jie atvyko iš mūsų kai
myno Los Angeles miesto, 
kur lankėsi pora dienų. Ae
ro uoste grupė sanfrancis- 
kiečių ir apylinkės lietuvių 
nekantriai laukėme svečių 
ir tiesiog pykome ant gam
tos, kad ji pašykštėjo mums 
gražios dienos. Nes jau ke
linta diena veik visą Kali
forniją buvo užpuolęs gau
sus lietus su šturmu. Pav., 
mūsų San Francisco mies
tą ne vien lietus be susto
jimo maudė, bet net mūsų 
žymaus, gražaus miesto 
vaizdo nesimatė: visas mies
tas buvo paskendęs miglose. 
O taip labai norėjome, kad 
skaisčioji Kalifornijos sau
lutė paskleistų savo sidab
rinius spindulius ir kartu 
su jos gyventojais pasvei
kintų iš taip toli atvykusius 
mūsų svečius!

Deja, visą dieną ir sekan
tį rytą, kada mūsų svečiai 
ruošėsi vykti į New Yorką, 
gausiai lijo. Todėl mūsų 
svečiams, galima sakyti, vi
siškai nebuvo progos pasi
žvalgyti po mūsų miestą ir 
su juo šiek tiek susipažinti.

Na, bet vakare Suomių 
salėje, Berkeley, buvo su
ruoštas svečiams pasitiki
mo vakaras bei pietūs. Pir
miausia vaišių metu svečias 
V y tautas Kaz a k e v i č i u s, 
žurnalistas, Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais ko
miteto pįrmininko pavaduo
tojas, pristatė svečius san- 
i'ranciskiečiams. Po to Ks. 
Karosienė pristatė pakalbė
ti San Francisco American- 
Russian instituto pirminin
ką profesorių H. Roberts. 
Profesorius kalbėjo angliš
kai. Įdomu buvo, kaip Ksa
vera iškvietė anglų kalbos 
/ertėją bei kalbų specialistą 
svečią Kirvaitį. Profeso
riaus kalbą išvertė į lietu
vių kalbą. Jis savo gražia, 
švelnia kalba tiesiog publi
ką sužavėjo.

Profesorius Roberts dau
gumoje kalbėjo apie Berke
ley universiteto studentų 
kovą už taiką.

Antras buvo iškviestas 
mūsiškis A. Taraška papa
sakoti apie mūsų vietinę 
veiklą. Tačiau rodės, kad 
mūsų vietinių kalbėtojų kal
bos per ilgai užsitęsė. Įvai
ri publika daugiau įdoma
vusi išgirsti svečių kalbas.

Po to grakšti artistė Stasė 
Borisienė, televizijos reži
sierė, pristatė artistą Lai
moną Noreiką eilėraščius 
padeklamuoti. Jo eilėraš
čių sakymas sukėlė didelį 
įspūdį publikoje. Eilėraš
čiai buvo: Justino Marcin
kevičiaus, Mykolaičio-Puti
no ir kitų Lietuvos poetų 
kūrybos.

Sekantis buvo įžymus Lie
tuvos operos solistas Edu
ardas Kaniava. Jis sudai
navo kelias liaudies daine
les labai žavingai. Jam 
akompanavo vienas iš žy
miausių Lietuvos pianistų 
Dainius Trinkūnas. Eduar
do Kaniavos gražus, artis
tiškas balsas tinka tokiose 
salėse, kaip, pav., New 
Yorko operoms skirta salė, 
San Francisco operų salė ir 
kitų miestų panašios salės, 

nis veikimas, į kurį jis tiek 
daug energijos įdėjo.

Ievutė bando Vinco dar
bus atlikti. Tai pavyzdys 
visiems.

J. Petruškevlčiuš .

o ne mūsų mažoji Suomių 
saliukė

Programos bei atsisveiki
nimo užbaigoje netikėtai 
svečiai sustoję žavingais 
balsais užtraukė “Ilgiaushj 
mėtų!” Tikėsite ar ne, įspū
dis buvo neįsivaizduojamas. 
Ne vieno iš publikos akyse 
sublizgo džiaugsmo ašaros 
ir jų krūtines užliejo šiltas 
tėvynės Lietuvos ilgesys ir 
meilė. Po to svečius lydė
jo ilgi padėkos aplodismen
tai.

Svečių išlydėjime į New 
Yorką įvyko labai nemaloni 
klaida. Nęmaža mūsiškių 
grupė laukėme svečių Uni
ted aerodrome, ir buvo sa
kyta, kad jie iš čia išskris 
į New Yorką, bet, mūsų ne
laimei, ryte prieš jiems iš
vykstant iš viešbučio, jų 
skridimas buvo pakeistas į 
TWA liniją. O mes visi jų 
laukėme United aerodrome. 
Koks nemalonumas! Gal
vojome, kad gal bus jie pa
sivėlavę, nes lėktuvas turi 
išskristi 12 vai. dienos lai
ku. Kai kurie atvykom prieš
11 vai. Bėgiojom šen ir ten, 
klausinėdami, kur lietuvių 
turistų grupė, bet niekas 
nežino. Rūpestis, gal nelai
mė juos ištiko autobusu va
žiuojant. Įvairios mintys 
skverbiasi į galvas. Galop, 
tik keliomis minutėmis prieš
12 valandą, vėl United lini
jos pareigūną užklausus, 
atsakyta, kad jie neturi už
registravę 22 žmonių gru
pės. Pasileidome bėgti į ki
tas linijas, pasiekėm TWA, 
bet jau mūsų mieli svečiai 
visi buvo lėktuve.

Nemalonumas didelis ir 
nedovanotinas; kad tą rytą 
jų viešbutyje nepatikrinom, 
o patikrinimas visada bū
tinas. Per kelių ■ valandų 
laikotarpį įvyksta pasi
keitimų. Kaip anglų kalbo
je sakom: “Check and re- 
check.” Tai ot ir neturė
jome progos pasakyti sve
čiams atsisveikinimo žodį, 
palinkėti jiems gero vėjo, 
laimingos kelionės ir t. t.

• • •

Sausio 24 d. po susitiki
mo' su svečiais iš Lietuvos 
ir, einant link automobilio 
Mildutę Friberg ištiko di
delė nelaimė — Ji puolė ir 
jos kairioji koja aukščiau 
kelio lūžo. Mildutė Friberg, 
buvusi “Vilnies” dienraščio 
buhalterė (knygvedė), ne
seniai čia atskrido iš Flo
ridos, veikiausiai tikslu gau
ti progą pasimatyti su sve
čiais iš Lietuvos. Jinai taip 
puikiai buvo nusiteikus ir 
labai laukė svečių. Deja, 
mažai teko juos pamatyti, 
nes jai prisiėjo pasiduoti j 
ligonbutį.

Nuoširdus linkėjimas 
Mildutei greit susveikti. Vi
si jos draugai, pažįstami, 
kartu ir svečiai iš Lietuvos, 
ją apgailestavo ir linkėjo 
greitai* susveikti.

M. Baltulionyte

PUSE
Mokinė varto savo vyres

nės sesers-studentės anato
mijos atlasą. Tai pamatęs 
brolis atima atlasą ir sako:

—Užteks domėtis porno
grafija! .
— Tai ne pornografija, o 

anatomija — įsižeidžia mo
kinė. '

Brolis paaiškina:
— Kūnas iki pusės yra 

anatomija, o nuo pusės — 
'pornografija.

Philadelphia, Pa.
Kelis mūsų miesto tau

tiečius ištiko skaudžios ne
laimės.

Anna Zalneraitienė, gyv. 
1009 Jackson St., nuvyko 
atlankyti giminaitę. Abiem 
besika 1 b a n t, lankomosios 
sūnus parėjo iš darbo, iš 
skiepo paleido šunį, ruoš
damasis jį vesti laukan. Šuo 
viešnią puolė ir įkando jai 
ranką. Tuojau buvo ligoni
nėje suteikta pirmoji pa
galba, dabar gydosi namie.

Gruodžio 20 buvo pavo
jingai nuleduotos gatvės. 
Petras Baranauskas pasly
do ant savo laiptų, susilau
žė du šonkaulius. Ligoninė
je išgulėjo apie porą savai
čių. Dar tebėra sergantis, 
vienok turėjo grįžti iš ligo
ninės, nes ligoninėje stoka 
vietos. Gydosi namuose, 
237 W. Widiner PI.

Sausio 29 miestas buvo 
nuledytas. Drg. Nellie Gri- 
ciunienė, 1415 S. 2nd St. 
kur nors ėjo, parvirto ir nu
silaužė ranką per riešiuką.

Linkiu ligoniams laimin
gai susveikti ir būti atsar
giems. P. Walantiene

Frackville, Pa.
Gauta žinia nuo buvusios 

newyorkietes, žinomos dai
nininkės, Suzannos Kazo- 
kytės, kad mirė jos vyras 
Leon P. Jones. Jis mirė sau
sio 23 d., nuo širdies smū
gio.

Kadangi jis buvo vetera
nas, tai jo kūnas buvo per
keltas į New Yorką ir pa
laidotas Long Island Natio
nal Cemetery.

Suzanna neperseniai ne
teko mylimos sesutės Aldo
nos Grabauskienės, o dabar 
mylimo vyro.

Miela Suzanna, prašau 
priimti nuo visų mūsų lais- 
viečių gilią nuoširdžią užuo
jautą tavo liūdesio valan
doje. Lilija

Montello, Mass.
Sunkiai serga “Laisvės” 

skaitytojas William Vin- 
dzulis. Per porą savaičių 
gydėsi namie, serga Hong 
Kong flu liga. Sausio 28-tą 
tapo nuvežtas į Brocktono 
ligoninę. 

• • •
Sausio 24 “Laisvėje” bu

vo rašyta, kad streikuoja 
čion batų dirbę j ai — Knapp 
Shoe Co., Dormouth Shoe 
Co. ir Commonwealth Co., 
Whitmon, Mass. Jie pri
klauso prie CIO ir AFL 
unijos. Streiką laimėjo, su
grįžo dirbti. • • •

Dabar noriu pranešti mū
šų LLD 6 kp. nariams ir 
LDS 67 kp. nariams, kad 
nuo dabar kuopų susirinki
mai permainomi. LLD 6 kp. 
nirmiau būdavo susirinki
mai kas pirmą pirmadienį 
kiėkvieno mėnesio 7 vai. 
vakare. ’ Nuo dabar mūsų 
susirinkimai atsibus kas 
nirmą sekmadienį, antrą va
landą po pietų, Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Sekan
tis r kp. susirinkimas įvyks 
kovo • 2-rą.

Li)S 67 kp. pirmiau su
sirinkimai būdavo kas ant
rą ketvirtadienį kiekvieno 
mėnesio, 7 vai. vakaro. Nuo 
dabar, susirinkimai atsibus 
kas antrą sekmadienį antrą 
valandą po pietų.

Dar yra daug LLD 6 kp. 
narių, kurie nepasimokė j o 
savo duokles, ateikite pas 
marfe ir užsimokėkite. .

Georgė Shitftaitis 
j ■ ■ ?

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį”
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis. . i
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

taipgi korespondentų kur tik yra kiek daugiau lietuvių.
“Vilnis” teikia daug žinių, įvairių ionformacijų.
“Vilnis” turi Mokslų ir įvairenybių skyrių, taipgi 

Moterų ir anglišką skyrius.
Vilnies” prenumerata metams Amerikoje $10; pu

sei metų $5.50.
Čikagoje ir Kanadoje metams $12; pusei metų $6.50.
Lietuvoje metams $15; pusei metų $8.
Angliško skyriaus metams $3.00.
Naujai užsirašantiems “Vilnį” duodame brangias 

knygas:
“Graži Tu mano Brangi Tėvynė”; Prūseikos “Atsi

minimai ir dabartis, taipgi R. Mizaros bet kurią knygą, 
arba Dr. Margerio.

Visais reikalais kreipkitės:
“Vilnis,” 3116 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

“Vilnies” administracija.

Yucaipa, Calif.
Liūdnas atminimas

Sausio pradžioje įvyko 
LDS 38 kuopos metinis su
sirinkimas Onutės Širvins- 
kienės stuboje. Narių skai
čius geras. Iš f in. sekr. ra
porto sužinojome, kad kuo
pa tvirtai stovi finansiniai. 
Nariai ir valdyba gerai at
lieka savo pareigas.

Valdyba išrinkta ta pati 
ką gerai darbavosi 1968 me
tais: pirm. Adela Ziksiene, 
fin. sekr. Mikolas Pūkis, už
rašų sekr. J. K. Alvinas, 
iždin. Juozas Dementis.

Kuopa turi keletą garbės 
narių, kurie tik mažą mo
kestį moka į kuopą. Reika
le jie pagelbsti veiktu o 
kuopa jiems suteikia laido
jimo patarnavimą ir gėlių 
vainiką. Du tokie nariai, 
Jonas Markevičius ir Kar 
zys Stašys mirė 1968 me
tais, jiems suteiktas patar
navimas ir vainikai.

Susirinkimo darbo tvarkį 
baigus, O. Širvinskienė sa
kė, kad ji negali pamiršti 
mirusį savo vyrą Charles, 
nors jau praėjo 6 metai, ir 
kad jau 6 mėnesiai kai mi
rė Jonas Markevičius, (bu
vęs jos įnamis). Ji sakė, 
kad “mirus Kaz. Širvinskui, 
taipgi sergant ir mirus Jo
nui Markevičiui, labai daug 
moterų ir vyrų atėjo man į 
pagalbą. Kitaip negaliu 
jums atidėkoti už tokią pa
slaugą, tik prašau prie sta
lo pietų, noriu jus visus 
šiek tiek pavaišinti...”

Onutė ne tik davė susirin-
kimui vietą, bet ir dalyvius 
puikiais pietumis pavaišino. 
Ačiū jai!
Matėm iš Lietuvos svečius

Pastaraisiais keleriais me
tais Los Angelese lankėsi iš 
Lietuvos įžymūs svečiai ir 
buvo draugiškai priimti, 
bet mes, toliau gyvendami, 
vis neturėjome progos. Šiuo 
sykiu tokios progos tikėjo-

PARAZITAI
Erkė ir siurbėlė, įsisegę .į odą, 
Smarkiai įbedę žiomenį godų, 
Tunka iš svetimoi kraujo ramiausiai, 
Sunkiai tu jas net replėm išrausi.
Sunką ir šyvą čiulpia kūno 
Tunkantys parazitai, godūs rajūnai; • - 
Erkėm ir siurbėlėm skelbiamas karas! 
Smerkia pasaulis jas lyg susitaręs..

Bet — o viešpatie! — baisu pamąstyti,
Ar ir šiandien tokio žmbgaus rast negalėtum, 
Kuris iš svetimo triūso gyventi norėtų, 
Manydamas, kad jis nepanėšėš J parazitą,— 

Siurbėlę, erkę, ’ 
Kurias pats smerkia 
Ir plūsta smarkiai?

Manydamas, kad jis nepanėšės į parazitą, 
Kurs, svetimą sunką 
Gerdamas, tunka 
Ir išraunamas sunkiai?.'...........

J. Šimonis

mės ir entuziastiškai jai
rengėmės. Bet... dieną 
pirm susitikimo banketo 
mums pranešta, jog viešbu
čio kambaryje suruošta
pusryčiai 8 vat, o viešbutį 
apleisti 11 valandą. Pačiu 
trafiko metu kelionė į Los 
Angeles užtrunka pustre
čios valandos. Senesnieji
žmonės vengia tamsoje vai
ruoti, sunku suspėti — iš 
12 pasižadėjusių, pagaliau 
buvo tik du...

Apie mūsų draugus
Redlands pas draugus De- 

menčius vieši labai maloni 
draugė Mary Martuzienė iš 
Racine, Wisconsin. Ji LLD 
taipgi ir LDS kuopų susi
rinkime visus pavaišino. Ge
ros, Tau, kloties.

Onutę Pukienę jau ilgas* 
laikas vargina liga, negali 
imti maisto. Ligos tyrimui 
išbuvo savaitę ligoninėje, 
bet mažai ką gelbėjo. Ląfc 
bai gaila geros draugės ir 
org. narės.

Vakarinė mokykla
Spaudoje matosi skelbi

mų, kad ligoninėse stoka 
slaugių. Pradėjo rūpintis 
ir pas mus. Dabar yra slau- 
gybos klasė ir Yucaipos 
aukštesniojoje mokykloje. 
Moko moteris ir jaunus, vy
rus. Mokytoja Cecelia Gray, 
moko pirmadienį ir antrad. 
vakarais nuo 7 iki 9:30. In
formacijų klausti tel. 797- 
2521.

Svečiai iš Michigan
Iš Ann Arbor buvo atvyki

Jurgis ir Anna Kirčiauskai 
pas Rozaliją Janušauskienę 
pabūti, pamatyti Kaliforni
jos gyvenimo vietų. Ilgiau 
pabuvo Pomona pas drau
gus Zline-Žilinskus. Sakė, 
mylėtų apsigyventi kur 
prielankus klimatas. • Tik 
gaila, kad tuo laiku čia bu
vo lietinga, ne visur galėjoj 
nuvažiuoti;

Alvinas
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v LMS VEIKLA 
Suvažiavimas ir festivalis 
kovo 22-23 dd. Miami, Fla.

Šiuo oficialiai pranešam, kad Lietuvių Meno Sąjun
gos suvažiavimas ir festivalis įvyks kovo 22 ir 23 dd. Mi
ami, Floridoj. Numatoma, kad šeštadienį, kovo 22 d., 
įvyks konferencijos sesija ir menininkų pasitarimai; 
sekmadienį, kovo 23 d., pietūs ir koncertas. /

Džiugu, kad Miamio LLD kuopos Kultūrinės Veiklos 
Komisija ir Aido Choras užsibrėžė atlikti sunkų rengimo 
darbą, ir jau nuo jų turime konkrečius tarimus ir tal
kininkus. Jie rūpinsis delegatų ir dainininkų priėmimu 
ir nakvynėmis, ir paruošimu Lietuvių Socialio Klubo 
salės, kur įvyks suvažiavimas ir festivalis. į

Tai iš tikro šį kartą bus naujovė — LMS suvažia
vimas naujoj kolonijoj, Floridoj!

Šio pasibrėžimo pasisekimas, be abejo, priklausys 
nuo įvairių vienetų — chorų, menininkų ir broliškų or
ganizacijų. Stipriai susibarkime šiuo atveju ir ^dėkime 
visas jėgas, kad gražiai vertingai įvykdytam šį suvažia
vimą. Mūsų obalsis “Menas priklauso liaudžiai,”, ir mes 
kaip saviveiklininkai privalom ir galim aktyviai veikti 
šioje srityje bet kokio amžiaus, mokslo ar politinio^ nusi
statymo. Mums svarbu palaikyti lietuvybę, kultūrines 
tradicijas ir kalbą.

Suvažiavimo ir festivalio smulkmeniškos informa
cijos bus pateiktos vienetams per laiškus. Prašom kuo 
greičiausiai išrinkti delegatus bei programos dalyvius, 
kad rengėjai žinotų iš anksto, kaip ruoštis ir priimti 
delegatus ir svečius.

Visais reikalais prašom kreiptis į LMS Centrą, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417.

Taipgi kviečiame svečius aplankyti Floridą laike 
LMS Festivalio.

Mildred Stensler, sekretorė

PHILADELPHIA, PA
Nėra kuo pasigirti

Pradžioje šių metų nega
lima pasigirti mūsų pažan
giečių judėjimu, nes kai ku
riems jau teko skaudžiai 
nukentėti.

Prieš kiek laiko draugas 
Baranauskas, paslydęs 

t aiii ledų, puldamas baisiai 
susižeidė. O šiomis dieno
mis N. Griciūnuienė, pasly
dusi ant ledų, puldama nu- 

^silaužė ranką. Onutei Zaį- 
ner besilankant pas drau
gus piktas šuo įkando ran
ką, besėdint kambaryje. 
Daktaras porą kartų leido į 
ranką priešnuodžių, bijoda
mas, kad neišsivystytų kas 
nors blogo. Net ir medici
ninė pagalba mažai Onutei 
gelbėjo — jinai gavo infek
ciją įkandimo vietoje ir su
sirgo. Dabar prie šunies 
įkandimo prikibo kitos kom
plikacijos. Bet dabar jau 
sveikata pagerėjo.

O kiek daug draugų buvo 
pasiguldžiusi lovoje nelem
toji “flu.”

* Bendrai pažvelgus į šį 
sausį, galima jį pavadinti 
nelaimingu. Tačiau dėl to 
nesisi e 1 o s i m e : šviesus ir 
linksmas pavasaris jau ne
betoli ...

!
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Philadelphijoje rasistai 
žvėriškai siautėja. Prieš 
kelias dešimtis metų dido- 

>ka negrų protestantų gru
pė įsigijo didelę akmeninę 
bažnyčią ant kampo Berks 
St. ir Frankford Ave. ir pa- 

, vadino ją: “Dievo namas, 
vartai dangaus.” Jie tame 
dievo name ramiai meldėsi 
per eilę metų. Tik pasta
ruoju metu buvusio prezi
dentinio kandidato George 
Wallace sekėjai pradėjo vis 
dažniau ir dažniau niokoti 

• tą akmeninį namą. Pro 
langus primėtydavo į vidų

MIRĖ
LEON P. JONES

Sausio 23, 1969 ,
Palaidotas Long Island National Cemetery

Farmingdale, N. Y.
Ilsėkis ramiai, brangusis...

Suzanna Kazokyte Jones, žmona
Frackville, Pa.

islu- 
ker-

visokių spalvų dažų, 
pinėjo iš sienų kampų 
tinius akmenis, išlauždavo 
duris. Bet parapijonai šiaip 
taip vėl viską susitaisyda
vo.

Bet dabar, prieš porą sa
vaičių, kukluksai išdaužė 18 
langų, vargonus ir pianiną; 
sudaužė visus suolus ir kė
des, visą inventorių, kas tik 
bažnyčioje buvo; net ir bib
lijos į druzus sudraskytos. 
O kur tuo metu buvo die
vas, kad jisai leido jo na-< 
mus taip sužaloti? Lauke 
prie vienos sienos priklijuo
tas grūmojimas: “Nešdin- 
kitės iš čia, juodieji šunys! 
O jei ne, būsite sudaužyti!.. 
Wallace sekėjai.”

Leonora

Gerbiami draugai, 
“Laisvės” Leidėjai!

Marta Dvareckienė šven
tė savo 85-ą j į gimtadienį. 
Ji dėkoja per “Laisvę” vi
siems draugams ir drau
gėms už jos pagerbimą. Di
delis ačiū visiems. Ta pro
ga ji aukoja “Laisvės” fon
dui du dolerius.

J. Daugirda

YUCAIPA, CALIF.

Nepamirškite, kad LLD 
kuopos šaunus parengimas 
įvyks vasario 23 d., Parko 
salėje. Pradžia 12 valandą. 
Bus skanūs pietūs ir gra
žių žmonių sueiga. Rengė
jai kviečia atsilankyti iš to
li ir arti linksmai laiką pra
leisti. Rengėjai.

Užrašykite Laisvę savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

MIAMI, FLA
Lietuvių Meno Sąjungos 

Festivalis
Pas mus Miamyje tarp 

mūs senukų randasi nema
žas skaičius optimistų ir 
griežtų pasišventėlių. Kaip 
greit Socialia Klubas įsigi
jo nuosavą namą, taip greit 
J. Birštonas, J. Thamsonas, 
V. Bovinas ir keletas kitų 
užsimanė organizuoti cho
rą. Chorą suorganizavo ir 
pakrikštijo Aido Choru. 
Gyvenimas ir kelionė buvo 
sunkūs ir painūs. Daininin
kų atsirado, bet mokytojų 
nėra. Pradžiai prisiprašė 
Violą Hagerty. Repetavo 
ilgoką laiką, bet tąją gera
širdę mergaitę nelemta liga 
paguldį į lovą. Darbas su
stojo.

Iš Kalifornijos atsiranda 
pas mus drg. Velička. Vėl 
repeticijos, vėl veikla. Bet 
drg. Veličkai Florida nepa
tinka, ir, jis išvažiuoja at
gal, iš kur atvykęs. Antra 
Deda.

Susiranda buvusį vargo
nininką prof. Nekrošą. Vėl 
vargsta, dirba, prakaituoja, 
bet darbas neina kaip turė
tų eiti. Ir va, rodos, kaip 
iš dausų nukrinta į Miamį 
bostonietis, buvęs Miko 
Petrausko mokinys, Kinde- 
ris. Aidas pakeičia Nekro
šą Kinderu ir jau mano, 
kad kirvis atitiko kotą.

Bet ir vėl nelaimė. Kinde- 
ris įsimyli choristę našliu- 
kę Mikitienę ir susituokia. 
Išvažiuoja “medaus mė
nesiui,” ir Kinderį pagauna 
širdies priepuolis ir staiga 
jis miršta. Katastrofa!

Tai jau sakau, nelaimin
gas tas mūsų Aidas, 
daugiau 
prieš tai 
tė-Mann 
krausto
Ji gi, kaip žinote, lietuviš
ka lakštutė, pirmaeilė dai
nininkė ir profesionališka 
muzikos mokytoja. Ji už
siėmus tūkstančiais darbų, 
ir, tiesą pasakius, mūsų Ai
dui nepasiekiama būtybė! 
Bet ji išgirdo Aido bėdas 
ir iš savo geros širdies ap
siėmė pripuolamai chorą 
mokyti.

Stebuklas! Birutės vado
vybėje Aidas pradėjo aidė
ti gana gražiai. Bravo, 
Birutei!

Tie patys mūsų optimis
tai išgirdo, kad Lietuvių 
Vieno Sąjunga šaukia kon
ferenciją ir rengia dainų 
festivalį. Optimistai sako, 
“ar mes miamiečiai ne to- 
tokie pat geri, kaip New 
Yorkaš, Chicaga ar kiti... 
Vies turime sąlygas festiva- 
iui pilnai imponuojančias. 
Pas mus ir oras pranašes
nis, ir publikos sezono lai
ku ne mažiau kaip kitur, 
ir daug ko kito. Čia fes
tivalio dalyviai gali gražų 
darbą atlikti ir atostogas 
turėti. Festivalis turi būti 
Miamyje!”

Na, ir, tikėsit ar ne, LMS 

Bet 
kaip metai laiko 
Birūta Ramoškai- 
su šeima atsi- 

gyventi į Miamį.

Lietuviai, kurie atostogoms ar kitais reikalais atva
žiuojate į Miami, Fla., neužmirškite atsilankyti į Lie
tuvių Socialį Klubą. Čia kiekvieną sekmadienį 1 vai. 
dieną yra duodami geri pietūs už žemą kainą. Po pie
tų šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.

Kuriems reikalingos informacijos gavimui kamba
rių, vietiniai klubo nariai patars jums kaip ir kur juos 
gauti.

Kviečia į svečius visus lietuvius —

Lietuvių Socialis Klubas
2610 Northwest 119th Street
, Miami, Fla. 33167

Telefonas: 688-4161

Amatininkai, pajiea^odanru 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

festivalis įvyksta Miamyje, 
Lietuvių Socialio Klubo pa
talpose, kovo 22 ir 23 die
nomis. Festivaliui progra
mą rengia ir direktyvas 
duoda LMS centras, sekre
torė Mildred Stensler. Mi- 
amiečiai rūpinasi svečių 
priėmimu ir vaišėmis.

Kiek menininkų ir grupių 
atvyks, mes čia kol kas dar 
nežinome, bet manome, kad 
jų bus nemažai, ir iš dau-

Antroji dalis kovo mėne
sio, keliai važiavimui auto
mašinomis į Miamį bus geri.

Tiesa, į Miamį kelionė 
biskį toloka, bet su gerais 
norais Miamis yra pasiekia
mas. Tikslas, kaip žinote, 
prakilnus. Mūsų eros gar
bingos Lietuvių Meno Są
jungos festivalių ciklas ei
na prie pabaigos. Tad, kol 
dar gyvi, kol dar mūsų lie
tuviškos širdys mumyse 
plaka, padarykime šį fes
tivalį garbingu ir gražiu!

S. Zavis

Baltimore, Md.
Keletas žinių iš mūsų 

apylilnkės
Nors mūsų miestas veik

la yra silpnas, bet visgi gy- 
vuoja. Kuopų susirinkimai 
laikomi kas antras mėnuo.

Tame pat susirinkime 
svarstomi LDS 48 kp. ir 
LD)S 25 kp. reikalai, nes, 
išskiriant keletą narių, abie
jų organizacijų tie patys 
nariai.

Todėl nariams ir narėms 
svarbu pranešti, jog susi
rinkimų vieta tapo pakeis
ta, dėl susidėjusių vietinių 
sąlygų- Susirinkimai bus 

i laikomi—
2538 McHenry St. pirmąjį 

šeštadienį kas antro mėne
sio. Pradžia 2 vai. po pie
tų. Tikimės, tas keblumų 
nesudarys, nes vieta vi
siems žinoma.

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 5 d. Pa
darykime jį skaitlingu.

Kuomet buvo skaitytas 
laiškas iš Lietuvių Komite
to Kovai prieš nacių veik
la reikale šaukiamos kon
ferencijos kovo 30 d., nu
tarta' iš iždo paaukoti $10.

Kuopos sekretore

Easton, Pa.
širdinga padėka

Mirus mano gyvenimo 
draugei Martai Tilvikienei, 
gavau daug užuojautos 
laiškų, bet neįmanoma vi
siems asmeniškai padėkoti. 
Todėl visiems kartu per 
“Laisvę” dėkoju, o labiau
siai drg. A. Katinienei už 
aprašymą, taipgi drg. V. J. 
Stankui, kuris mano Mar- 
tulę gerai pažinojo ir da
bar gražiai aprašė.

Dar sykį visiems ačiū.
L. Tilvikas

Chester, Pa.
Viena Tarybų Lietuvos 

pilietė atvyko iš savo gim
tinės pasisvečiuoti pas mo
tinėlę Chesteryje. Atvyko 
gražiuoju tarybiniu lėktu
vu į New Yorką tiesiai iš 
Maskvos, kur ją pasitiko 
agentas ir greit persodino 
į lėktuvą, skrendantį į- Phi- 
ladelphiją.

Aštuntą valandą ryto 
moterėlė atsirado Phila- 
delphijos aerouoste su gė
lių puokštele, kurią ji at
vežė savo motinėlei, bet 
niekas, jos čia nepasitiko. 
Visi keliautojai išsiskirstė, 
o jos niekas neima. Mote
ris susigraudinusi pradėjo 
gailiai verkti.

Pamatę praeiviai mote
riškę taip graudžiai ver
kiančią, pradėjo klausinėti, 
ko ji verkia. O ji nė žodžio 
nemoka angliškai. Vistiek 
atsirado tokių, kurie galė
jo susikalbėti ir sužinoję, 
kad jinai važiuoja į Ches- 
terį. Kita bėda, moteris 
neturi dolerių, tik rublius 
rodo.

Aerouosto prižiūrėtojams 
pasamdžius taksį ir pada
vus vežikui adresą, moteris 
buvo nuvežta pas motinėlę, 
kuri iš pradžių nepažino 
dukros ir nenorėjo įsileisti. 
Bet pagaliaus išsiaiškinus, 
viskas išėjo gerai.

Prisimenu, kaip prieš 10 
metų pirmoji grupė, vado
vaujami K. Petrikienės ir 
R. Mizaros, nuvykome į Ta
rybų Lietuvą. Nežinojome 
nė vienas, koks bus mūsų 
priėmimas, kaip mes būsi
me sutikti. Bet kai pasie
kėme Vilnių, atradome di
džiausią masę žmonių, lau
kiančių mūs aerouoste. 
Koks didelis džiaugsmas!

Bet dabar jau pasikeitė 
laikai, vieni važiuoja į Lie
tuvą, o iš Lietuvos dažniau 
ir dažniau atvyksta žmonių 
čia.

Pas mus Philadelphijoje 
taipgi buvo sustojusi ta 
grupė turistų iš Tarybų 
Lietuvos, susidedanti iš 22 
žmonių, visi aukštai išsila
vinę. Buvo malonu su jais 
pasikalbėti, palinkėti jiems 
geriąusios laimės važinė
jant po mūsų šalį.

A. Lipčius

Pranešimai
So. Boston., Mass.

L. P. Klubas kas šeštadie
nį 3 valandą po pietų, turi 
žaismes, o vasario 8 d. įvyks 
vienos mūsų geros draugės 
ir spaudos rėmėjos Bernice 
Čiuberkienės, 182 M St. So. 
Boston, Mass., gimtadienio 
paminėjimas.

Kviečia visus.
Renginio komisija

(9-10)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kuopos susirin

kimas įvyks vasario-Febru- 
ary 8 dieną, 2-ą vai., toj pa
čioj salėj. Valdyba kviečia 
visus narius būtinai atvyk-1 
ti, nes kai kurie dar nepa
siėmė naujos knygos, pa
rašytos J. Gasiūno “Mano 
dešimtme či a i Amerikoje”. 
Antra, dar yra narių nepa- 
simokėjusių metinių duok
lių už 1969-ius metus.

Valdyba (9-10)

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MACHINIST to make repairs and 

maintain equipment in paper cover
ing plant. Good pay with usual fringe 
benefits for qualified man. Overtime. 
AMERICAN FIBER-VOLPE MA
NUFACTURING CO.

Call Mr. Crlspino. SA 6-6200.
(9-11'J
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MACHINIST
First class. High wages.

All insurance paid.
Plenty overtime.

203-568-7635
(10-13)

PRESS BOY
For Ad shop. Must be experienced. 

Apply in person at
BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS

1309 Noble St.
(10-11)

MEN WANTED for professional 
products for the hofne. Manage
ment and sales background help
ful. Great opportunity fo| right 
person. Call 563-6037 or 256-4398.

(10-14)

CLUB STEWARD

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

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

'■ (8-13)

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

SECRETARY. Immediate open
ing for mature Secretary to assume 
responsibility. Excellent opportunity 
for advancement. Good pay and 
benefits. R. PELTZ, CO, WA 2-1235. 
STUART PELTZ.

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)

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 — 561-H37
(7-11)

DOMESTIC
Sleep in> $75 to start. One day 

off per week. Periodic raises for the 
right person. Able to locate to New 
York. Call John Bond 561-1137.

(7-13)

Krokodilai—budeliai
Malavij oje krokodilams 

rastas naujas darbas. Mi
nistras pirmininkas Banda 
pranešė, kad čia sugautus 
šnipus ir diversantus ati
duos krokodilams.
[ ti,

*■ Galima manyti, kad, ko 
gero, išsigandę tokios bai
sios bausmės, “apsiausto ir 
durklo riteriai” nębesilan- 
kys šioje rūsčioje šalyje ir 
greitai Malavijos kontržval
gybos organus bus galima 
visiškai paleisti.

Klumpes laiko egzaminą
Tradicinės medinės klum

pės dabar laiko rimtą egza
miną. Pats patvariausias 
medis pasirodė esanti liepa. 
Iš jos padarytos klumpės 
buvo suavėtos, nuėjus 352 
kilometrus. Išskobtos iš tuo
pos nukeliavo į krosnį po 
142 kilometrų. Dabar Ni- 
derlanduose kasmet paga
minama maždaug 4 milijo
nai klumpių porų. Jų pa
klausa dar labiau išaugo, 
nes jas rekomenduoja gy
dytojai.

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 INC., 55th & Sansom Sts.

(4-10)

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)

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)

Day

191

MACHINIST 1st CLASS
shift. Modem shop. Good pay 

and company benefits.
LEE FILTER CORP

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

(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)

DRAFTSMAN, Electrical, familiar 
with machine control systems and 
components. T. S. C. Inc. (Willow 
Grove area ). DI 3-26Q0 or after 

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

ASSEMBLERS 
1st Shift

MACHINISTS 
2nd Shift

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

Immediate openings for exp’d men 
only. Must be able to set-up and 
operate, read Blue Prints and work 
to close tolerance. Excellent Em
ployee benefits including liberal shift 
differential.

FRED’K H. LEVEY CO.
49011 Grays Ave., Phila.

757-5008
(10-12)

MAINTENANCE ELECTRICIANS
Familiar with power wiring. 

Company paid genefits. 
BAY PRODUCTS DIV.

Somerset & Gurney Sts., Phila., Pa.
Mr. George Berg. GA 6-5958.

(1017)

Pin

SYKES BROS., INC.
Huntingdon & Hancock 
Neaar 2nd & Lehigh

RE 9-1221
drafter fixer or section hand.

1st, 2nd or 3rd shift.

DETAIL DRAFTSMAN. With 5-10 
yrs. detail drafting experience in 
construction related aluminum or 
fabricated metal work. Grow with 
a young aggressive Company offer
ing top pay, good benefits and a 
bright future. PENNA PACIFIC 
CORP., John Fitch Industrial Park, 
Warminster, Pa. Phone: 675-8700.

(10-14)

BUSINESS OPPORTUNITY

SHELL STATION
Shell Has a Bay Ranch Style Station 

Available for lease 
at the intersection....

ROUTE 45 &
. PARKVILLE STATION ROAD 

WOODBURY, N. J.

This station is presently in operation 
and will provide an excellent 
income for a man capable of 
handling a growing business,

• —Paid Training
—Financing
—Retirement Plans

For information Call (215)
. TE 9-4360 — Mr. Ingram.

(9-11)
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Prisiminus Antaną Jurevičių
1969 m. sausio 7 d. St. 

Petersburge, Floridoj, mir- 
rė Antanas Jurevičius. 
Leiskite man apie jį prisi
minti “Laisvėje.”

Regis 1921 ar 1922 me
tais atvykau iš Mahanoy 
City, Pa., į New Yorką 
“laimės” ir darbo ieškoti. 
Užbaigus buhalterijos kur
są mokykloje, mūsų “mai
nų” miestelyje nebuvo įma
noma rasti tokį darbą, tad 
su tėvii palaiminimu išvy
kau.

Teko kambarį nusinuomo
ti pas Antaną ir Agnę Ju
revičius, kurie vargingai 
gyveno iš Antano uždarbio, 
o Agnė auklėjo mažytę duk
relę Olgą. Gyvenant ne- 
datekliuje, kad ir maža nuo
ma už kambarį padėjo šei
mai gerėliau verstis.

Antanas buvo veiklus, su
sipratęs. kairaus nusistaty
mo darbininkas. Kiek pa
menu iš jo pasakojimų (nes 
tai buvo prieš man žinomus 
laikus), šis buvo vienas iš 
grupės darbuotojų, kurie 
rūpinosi, kad “Laisvės” lei
dimas ir kontrolė pereitu 
iš grupės privačių ranku į 
visuomenines rankas. “Lais
vė” tuomet buvo neseniai 
atkelta iš So. Bostono.

Antanas buvo pilna to žo
džio prasme susipratęs dar
bininkas ir kultūringas 
žmogus. Jis plačiai skaitė 
ir lavinosi. Kiek jo ištek
lius leido, lankė teatrus bei 
operos koncertus, kuriuos 
tais laikais rengdavo Met
ropolitan Opera sekmadie
nio popiečiais. Tik taip bu
vo prieinama išgirsti ope
ros kalibro dainininkus pa
prastam žmogui.

Namuose turėjo grapiąfo- 
na ir rinktinę ko^kciia re
kordų — dainininku, pianis
tų, smuikininku ir filhar
monijos orkestru. Daug, la
bai daug malonių valahdu 
praleidau su Jurevičių šei
ma klausant šių rekordu. 
Begaliniai idomu man. tik 
iš provincijos atvykusiai, 
girdėti ši jo dainų ir muzi
kos lobyną ir jo ivertinimą 
šių muzikalinių kūrinių, 
ypač jo pastabas >apie 
nininkų tobulumą.

Visa tai paskatino ir 
ne lavintis, kultūrintis 
tesniu mastu.

Politiniai irgi daug nau
dingų pokalbių turėdavome 
su juo ir kitais draugais, 
kurie dažnai užeidavo, ypač 
po mūsų sekmadienio rytais 
lavinimosi susirinkimų. Jei
gu reikėjo privačios vietos 
kokiam svarbesniam mažam 
pasitarimui, būdavo krei
piamasi į Jurevičius, ir vie
ta būdavo suteikiama. O 
tai buvo po “Palmerio” 
siautėjimo laikų, tai ne bet 
kas ir prisiimdavo tokias 
sueigas. Bų^b naktų, kai 
šalimai nuo mano kambario 
eidavo tarptautinės partijos 
diskusijos ko ne per visą 
naktį (aš nebuvau dalyvė); 
sunku buvo miegoti, kuomet 
už sienos per naktį ėjo tai 
tylesnės, tai garsesnės kal-

bos. O ant rytojaus reikia 
keltis ir stoti darban.

Dažnas svečias pas mus 
būdavo mielasis Leonas 
Pr.ūseika: amžinas optimis
tas, visuomet smagiai nusi
teikęs. Niekuomet jis neuž
ėjo tuščiomis; visuomet jis 
būdavo nešinas pundelį 
su parinktais gardėsiais iš 
krautuvės.

Nemažas skaičius ir 
L M P S A Centro valdybos 
mitingų įvykdavo pas Jure
vičius. Ne sykį Ksavera 
Karosienė, rankose nešina 
savo dukryte, atvykdavo 
pas mus posėdžiauti LMPSA 
reikalais.

Vėliau, darbo sąlygų ver
čiami, Jurevičiai išsikėlė į 
New Jersey valstiją ir mū
sų artimi ryšiai nutrūko. 
Po kiek laiko, jo sveikatai 
pašlijus, dar toliau išsikė
lė—į Floridą.

Antanas paliko neužmirš
tamus pėdsakus, ir neveltui 
gyveno. Likusiems, bran
gioms Agnei ir Olgai ir ki
tiems jo artimiesiems linkiu 
ištvermės.

Elena N. Jeskevičiūtė

Miami Beach, Fla.—Mire 
•John English, International 
Brotherhood of Teamsters 
Unijos sekretorius-iždinin
kas per 23 metus.

Atvežtas gražus sveikinimas
Suradę keletą minučių 

laisvų keletas turistų iš 
Lietuvos po masinio susiti
kimo Maspethe dar užsuko 
aplankyti vienus gerus lais- 
viečius veikėjus jų namuo
se. Mūsų irgi keletas buvo
me su jais. Vėl besivaiši- 
nant ir besišnekant apie 
gražiai pavykusį su visa 
turistų grupe susitikimą, 
Lionginas Šepetys gavo 
balsą pasveikinti Antaną 
Bimbą jo 75-ojo gimtadie
nio proga ir pristatė žurna
listą Feliksą Strumilą tar
ti žodį.

Čia jis visų, nuostabai, 
pats pasveikinęs jubiliatą, 
narodo labai nepaprastu 
šriftu parašytą iš Lietuvos 
io atvežtą laišką ir jį per
sk a i t o. 
taip: 
Draugui 
“Laisvės”

lietuvių tautos sūnus, ūži-, 
mate reikšmingą vietą įžy
mių pažangiųjų visos Ame
rikos veikėjų gretose. Mes 
džiaugiamės ir didžiuoja
mės, kad Jūs, nepaisydamas 
sunkumų, principingai, 
tvirtai žengiate su kovos 
draugais pasirinktuoju tie
sos keliu.

Mielas; Antanai! Svei
kindami Jus garbingos su
kakties pi]oga, perduodame 
nuoširdžiausius linkėjimus 
dar ilgai ilgai darbuotis 
pažangos ir demokratijos 
labui. Mes visada su Ju
mis. Daug daug Jums svei
katos ir sėkmės, mielas bi-

A. Sniečkus
M. šumauskas

Laiškas skamba Vilnius, 
1969 m. sausio mėn.

LAISVĖ

Vito Batista bandys 
nugalėti Lindsay

New Yorkas. — Vito Ba
tista pasiskelbė kaip repub- 
likonų kandidatas majoro 
vietai. Jis smarkiai kriti
kuoja dabartinį majorą 
Lindsay.

Pasirodo, kad Batistos 
kandidatūrą palaiko rasis
tiniai ultra-de š i n i e j i ele
mentai, pasiryžę pasigrob
ti New York o miestą savo 
kontrolėm

Mirė Jos. Herbst, 
pažangi novelist©

New Yorkas. — Mirė Jo
sephine Herbst, 71 metų, 
nažangi novelistė, ilgametė 
kovotoja prieš visokį išnau
dojimą, prieš karą.

Ji pagarsėjo su novele 
“Pity Is Not Enough,” ku
rioje ji pervaro per kriti
kos šerengą kapitalistinę 
klasę ir reikalauja radika
lių politinių pamainų.

Sveikinimas
Heilo! Sveikinimas iš šil

tos Floridos.
Čia oras gražus, vanduo 

šiltas. Jau perkeitė mano 
išvaizdą, padarė tamsesnę, 
bet sveikesne.

Sveikinu vyru s, kurie 
cjirba dėl “Laisvės” naudos.

P. Beeis

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

dai-

ma- 
pla-

Antanui Bimbai, 
laikraščio redak

toriui, Vilniaus Valstybinio 
V. Kapsuko vardo Univer- 
teto Garbės Daktarui

♦ J

Mielas drauge Antanai!
Mums labai malonu savo 

ir visų Lietuvos darbo žmo
nių vardu pasveikinti Jus, 
brangus bičiuli, su garbingu 
jubiliejumi —75osiomis gi
mimo metinėmis.

Tarybų Lietuvos žmonės 
žino ir didžiai gerbia Jus, 
nuoširdų socializmo šalies 
bičiulį, pasišventusį kovo
toją už pažangius idealus, 
už demokratiją ir taiką. 
Gyvendami toli nuo gimto
jo krašto, Jūs niekados jo 
neužmiršote, visada džiaug- 
davotės Lietuvos darbo žmo
nių pergalėmis, remdavote 
jų išsivadavimo kovą, sie- 
lojotės dėl 'mūsų nesėkmių. 
Du kartus aplankęs Tarybų 
Lietuva, Jūs išleidote apie 
ją vertingas knygas, kurio
se Jūs nuoširdžiai papasa
kojote anie tėviškę, kurian
čią tarybinių tautų šeimoje 
nauj ą, šviesų gyvenimą. 
Jūsų knygos. Jūsų ilgametė 
ir vaisinga žurnalistinė 
veikla papildo mūsų pažan
gios kultūros lobyną, todėl 
Jus seniausia Tarybų šalies 
mokslo įstaiga — Vilniaus 
V. Kapsuko vardo valstybi
nis universitetas išrinko 
savo garbės daktaru. Mums 
taip pat malonu, jog Jūs, 
socializmą pasi rinkusios

LIETUVTŲ KOOPERATINES SPAUDOS B-VeS 
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., Ožone 
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
vus ir įteikti jiems įgaliojimus.

S. Vetchkis, LKSB sekretorius

Po perskaitvmo laiško, 
draugas Strumilas karštai, 
nuoširdžiai apkabina A. 
Bimbą ir perduoda jam 
laišką. O Šiaulių “Verpsto” 
fabriko darbininkė O. Gab- 
rielaitienė įteikia Antanui 
Lietuvoje austą juostą ir 
perjuosia jam krūtinę.

Edmundas Juškys, TSRS 
JAV-se antrasis sekreto
rius, perskaitė pasveikini
mą Antanui Justo Paleckio, 
kuris tą pačią dieną,, kartu 
su Antanu, šventė savo 70- 
ąjj gimtadienį.

Pasisakė ir kiti šioje su
eigoje suėję turistai: Klai
pėdos veikėjas J. Gureckas, 
Kėdainių rajono kolūkio 
pirmininkas K. Macevičius, 
Kultūrinių Ryšių su Užsie
nio Lietuviais Draugijos 
sekretorius J. Karinauskas, 
Kompozitorių Sąjungos pir
mininkas E. Balsys ir kiti. 
Visi, kaip vienas, sveikino 
Antaną ne tik savo vardu, 
bet ir visos Tarybų Lietu
vos liaudies. Kiekvienas pri
siminė apie A. Bimbos du 
kartu lankymąsi Tarybų, 
Lietuvoje.

Sveikino Antahą ir vie
tiniai draugai, jųjų tarpe ir 
Pranas Buknys, kuris kar
tu su A. Bimba praleido 
virš 40 metų dirbdamas 
“Laisvės” pastogėje.

Pabaigoje, Antanas, aiš
ku, giliai susijaudinęs, pa
dėkojo svečiams ir vieti
niams draugams už jų šil
tus sveikinimus ir gražius 
linkėjimus. I. M.

________ r
Mašina apnuogina medžius

Šalinant nuo medžio ka
mieno žievę, reikia daug 
laiko ir darbo. Suomijoje 
tam tikslui pagaminta spe
ciali elektrinė mašina. Ji 
gali nuskusti nuo 4 iki 75 
centimetrų storio kamienus. 
Mašiną ' aptarnauja vienas 
žmogus.

Penktadienis, Vasario (February) 7, 1969

Vladas Valangevičius
Anksčiau gyvenęs Niu

jorko priemiesty Maspete, o 
neseniai su giminaičiais ap
sigyvenęs Jensen Beach’uje, 
Floridoje, prisiuntė 10 dole
rių “Laisvei” paremti ir pa
aiškino apie savo sveikatos 
stovį:

“Mano sveikata prastoje 
padėtyje. Širdies liga. Šir
dis neįstengia normaliai 
kraują varinėti. Du kartus 
buvau ligoninėje, bet svei
kata nepagerėjo. Kai pra
dedu vaikščioti ir bent ke
lis kartus pasilenkiu, tai 
pradeda sunkiai krūtinę 
skaudėti. Gydytojas liepia 
lovoje gulėti arba sėdėti ir 
piliules vartoti.

Sveikinu visus ‘Laisvės’ 
darbininkus ir linkiu jums 
viso geriausio.”

Gaila gero draugo, “Lais
vės” rėmėjo. Linkime jam 
sveikatos sustiprėjimo! V

Mirė civilinių teisių 
gynėjas McGill

Atlanta, Ga. — Mirė pa
garsėjęs civilinių teisių gy
nėjas Ralph McGill, turė
damas 70 metų amžiaus.

Jis buvo laikraščio “At
lanta Constitution” redak
torius. 1958 metais gavo 
Pulitzerio premiją.

Sofija. — Bulgarijos gy
ventojų skaičius pasiekė 
8,401,000. 1968 metais pa
didėjo 66,000.

Parengimų Kalendoriuj
Kovo 9 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo koncertinis popie
ti s minėjimui MOTERS 
DIENOS, 2 valandą po pie
tų, “Laisvės” salėje.

Three Cheers for 
Aido Chorus!

Aido Chorus performance 
at our guest concert Sun
day. Jan. 26, came under 
the discussion at the chorus 
meeting the following Fri
day. Many members ex
pressed their thoughts and 
feelings about the concert 
and our chorus. They men
tioned that some people 
from the audience had 
made critical remarks about 
the chorus.

We are not afraid of 
criticism. We ourselves 
know that there is always 
room for an improvement.

There could have been 
many reasons if the chorus 
didn’t sound as good as 
some other times. One of 
the reasons is that the hall 
at Maspeth Citizens Club, 
as far as acoustics is con
cerned, is not the best.

I am sure that the ma
jority of our public loves 
Aido Chorus, likes to see it 
on the stage and likes to 
hear it sing.

We have a chorus. That 
in itself is something we 
can be very proud of. How 
many national groups in the 
United States have chorus
es? I am afraid, very few. 
Latvians used to have a big 
chorus, but no more. Esto
nians used to have a cho
rus years ago, but had to 
give it up, because there 
wasn’t anyone capable to 
teach it. Fins had chorus 
and it is also out of exist
ence.

Lithuanians are very lucky 
that they still have a cho
rus, and mainly because of 
otir energetic and capable 
’cader Mildred Stėnsler 
Her heart and soul is 1 in 
her work. I am sure that 
our chorus members and 
also our public knows it and 
appreciates her. Criticism 
of the chorus should be con
structive, not harmful.

I propose a toast for Aido 
Chorus and it’s wonderful 
leader and teacher: “Three 
cheers!”

Kovo 16 d.
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas 10 vai. ry
te, o 6 vai. vakare banketas. 
Prašome Įsitėmyti datą.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Tarp lietuvių
Pirmadienį užėjo į “Lais

vės” raštinę Marcelė Jakš
tienė ir pranešė, kad mirė 
jos brolis Lietuvoje. Mirė, 
Juožas Ašmenckas sausio' 
24 d., Žukų kaime, Janįkų 
valsčiaus. Liko liūdesyj ve
lionio augintinė su šeima, 
sesuo Ona Bartkuvienė; 
brolvaikis su šeima, Vikto
ras Ašmenckas ir kitų arti
mų giminių. Velionio žmo
na mirė prieš du metu. Rei
škiu Marcelei Jakštienei 
užuojautą jos liūdesio va
landoj.

Anksčiau buvo pranešta, 
kad drg K. Petrikienė (L.- 
L.D. Centro pirmininkė) iš
vyko i ligoninę. Dabar ji ra
šo: Sausio 29-ta dieną 
:švvkau i ligonine. Pagrin
dinė lio-os nriežastis, ku
rios labai bijojau, pasirodė, 
negatvvė. Tolesnis gvdvmas- 
vyks K-rav .spinduliais. Ma
nau, kad anie viduri savai
tės. ar pabaigoje grisiu į 
naujus, Artūras ir Natali 
atlieka visus gasnadnrvstės 
'’Aikahis. Draugiškai. K. 
Petrikienė, Stony Brook,ir

PODAROGIFTS, INC.
Tai vienintelė firmą JAV, turinti specialę sutartį su 

V/O VNESHPOSYLTORG priimti dovanų užsakymus į 
USSR, atkreipia jūsų atydą į NAUJUS KATALOGUS, 
kurie dažnai praneša naujas, gerai’ išdirbtas prekes 
valgius —^vietinius ir importuotus:

SPECIALIAI NUŽEMINTOS KAINOS
NERIBOTŲ KIEKYBIŲ BE MUITŲ

• MOKĖJIMO SIUNTĖJUI AR GAVĖJUI.
IŠSIUNČIAME GREITAI IR PUNKTUALIŠKAI. 

UŽSAKYMAI VYKDOMI
DOVANŲ CERTIFIKATAS:

Tai geriausias metodas legalizuoti dovaną: 
Pasirinkimas prekių pagal mierą, spalvą, skonį. 
Ekonomizuoti laiką, pa 1 mosuojama s nuo 
nekantrumo ar rūpesčių, pelangvina 
formališkumus, patenkina reikalavintus.
Telefonuokite ar rašykite:

Podarogifts, Ine.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

Tel. 212—228-9547
Ar į bile jų skyrius:

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

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

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Tel. 212-581-7729
ar į bile mūsų skyrių.

PODAROGIFTS, Inc. PA DOO DA IR PRIIMA UŽSAKY
MUS MAžMONIšKAIS IR DIDMENOMIŠKAIS LOTAIS. 
Artistiškos rankų darbo prekės: futros, kilimai, gintaras, 
laikrodžiai, sidabro, perfumų, ir tt. Valgių produktai. 
Išpildo ir išsiunčia užsakymus per paštą ar traukiniais. 
Reikalaukite iliustruotų prekių katalogų, išdirbtų visose 
Respublikose Tarybų Sąjungoj.
VELYKŲ ŠVENČIŲ UŽSAKYMAI:
Kaviaras, saulėgrąžų aliejaus, žuvies, Bullheads, Karameliaus, per- 
fūmo ir kolognes visokių rūšių.— Vyrams ir moterims laikrodžiai, 
gintaro, Palekh, Fedoskino, Mstera, Kholuia, Dymkovskie, Khokhlo
ma, Kassel’skie, Bogorodskie, Zhostovskie, art, Velykinių kiaušinių, 
lėlių, samovarų, skepetaičių iš Pavlo-Sadsk, su gėlėmis ir kutukais.
VIZITUOKITE PODAROGIFTS, INO. PARODOS RŪMUS.

Peržiūrėkite mūsų didelį pasirinkimą prekių: Muzikališkų instru
mentų, Matreshkas, Cetramikų, Porceleino, Horn, Stone, Lininių ir 
išsiuvinėtų darbų, Inkrustacijos ir optikų dalykų. Gaunama mūsų 
Parodos rūmuose:

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

tise

Pranešimas
Ozone Patik, N. Y.

LLD 185 kp. susirinkimas 
įvyks vasario 11 d., 2 vai. 
popiet, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai prašomi ateiti 
į susirinkimą.

Šiame susirinkime turė
sime ir kavutės su pvragu.

Valdyba (10-11)

Smagu nranešti. kad drg. 
Petrikienė tau grižo iš li
goninės praėjusi antradienį.

Pereita savaite eravo sir
es smūgi Antoinette Zda-

zinsMpne. gyvenami rvicn- 
mond Hill. Nuvežta Jamai
ka ligoninėn. mirė vas. 5 d. 
Pašarvota Kearns šermeni
nėje, ant Lefferts, prie 
Liberty Avė.

Anita buvo N. Y. Lietiu 
vių Moterų Klubo narį?

IEŠKO GYVENVIETĖS
Pasitikimas vyras ieško ma

žo buto arba kambario. Tu
rintieji, prašomi skambinti:—

MI 7-5958. (10-11)

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.

Artkind Filmą. Išleista BRANDON FILMS
DABAR RODOMA 

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




