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KRISLAI
“Taikos minister!j * ?” 
Kvailas džiaugsmas 
Karas tebeplečiamas 
Didžiausias kaltininkas 
Baisus susmukimas

Ragina uzgirt 
branduolinę 

sutartį
Kodėl nepasisako?

— Rašo A. Bimba —

Kongrese yra -pasiūlymas 
prezidento Nixono kabinete 
turėti “taikos ministrą.” Tegu 
k;iK nors visados ieško taikos.

Pasiūlymas geras ir remti
nas. Bet “taikos ministras” 
taikos nesuras, jeigu valdžia 
nepakeis politikos ir, kaip 
koks pabaisa, 'pasaulį laikys 
militarinėmis bazėmis su bran
duoliniais ginklais apsupus.

Baisus čia daiktas, kad kok: 
ten Kinijos diplomatėlis Lia< 
Ho-shu tapo savo šalies išda 
viku ir gavo mūsų Centrinė* 
žvalgybos Agentūros užantyj 
šiltą prieglaudą. Dėlei to nie 
kas pasaulyje nepasikeis.

Kadaise būdavo labai ma 
doje džiaugtis vienu kitu nu 
sikaltusiu iš Tarybų Sąjungo: 
diplomatijos 'pabėgėliu. O ka 
iš to išėjo? Nieko. Daba 

pau nebežadama tokiais pa 
bėgėliais socialistinį pasaul 
susprogdinti iš pat pamatų.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas ragina Se
natą nedelsiant u ž g irti 
branduolinių ginklų ribavi- 
mo sutartį, kurios užgyri- 
mas pirmiau buvo užvilktas 
dėl iškilusio Čekoslovakijos 
klausimo.

Nixonas mano, kad šios 
sutarties užgyrimas gali žy
miai prisidėti prie Jungti
nių Valstijų, santykių page- 
•ėjimo su Tarybų Sąjunga. 
Nutarties užgyrimas taipgi 
bus naudingas Amerikos 
nteresams.

NewYorkas.—Mirė Thel- 
na Ritter 64 metų amžiaus, 
>as*žymėjusi aktorė estra- 
i.oje, filmuose ir televizijo- 
e.

Varšuva. — Lenkija par- 
kioda savo gamybos vago
ms 20 šalių. Praėjusiais 
netais pardavimas padidė
ja 15 proc.

Nixonas nutarė padovanoti 
reaktyvinių karo lėktuvų 

ir 300 helikopterių Pietų Viet
namo militarinei klikai. O tas 
reiškia karo plėtimą ir aštri
nimą. Ar reikia stebėtis, kad 
Paryžiaus konferencija nesiju
dina iš vietos ir kad šimtai 
amerikiečių kas savaitė pagul
do galvas Vietnamo džiunglė
se ?

Jeigu iki šiol Kongresas 
branduolinių ginklų plėtimo 
sulaikymo sutarties neratifi
kavo, tai kalčiausias preziden
tas Nixonas. Jis buvo įsakęs 
republikonams Kongrese prie
šintis sutarties ratifikavimui 
iki po rinkimų.

Dabar jau ir jis už sutartį. 
Ret jis neturi vyriškos drąsos 
Ąuštis į krūtinę ir atsiprašyti 
pasaulio už aną savo nusikal
timą taikai.

Tarybiniai lakūnai kosmonautai (iš kairės į dešinę) Aleksejus Jelisejevas, 
Jevgenijus Chrunovas, Vladimiras Šatalovas ir Borisas Voly novas.

Prieškarine delegacija
Baltuosiuose Rūmuose 

lankėsi;
Auburn, Ala. — Universi-

Airijoje streikuoja 
3,000 darbininką

Dublinas.— Daugiau, kaip 
3,000 darbininkų streikuoja 
už didesnes algas. Jie pike
tuoja daugiau kaip 20 svar
biųjų įmonių ir tokiu būdu 
sulaiko nuo darbo apie 80, 
000 darbininkų.

Kadangi duonkepyklos ir 
kitos maisto gamyklos pike
tuojamos, tai jaučiama mai
sto stoka miestuose.

Senatas dar vis neužgiria J. T 
rezoliuciios del rasizmo

Astronautas Bormanas už erdves 
sutartį su Tarybų Sąjunga

Paryžius. — Apskriejusiu 
aplink Mėnulį Apollo 8 ko- 
mandierius Bormanas čia 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjun
ga turėtų susitarti dėl in
formacijom i s pasikeitimo 
erdvių užkariavimo klausi
mu.

Bormanas čia iškilmingai 
pasitiktas ir sveikintas. Jis 
pradėjo Europoje kelionę, 
kaip geros valios ambasa
dorius, pasiryžęs apsilanky
ti 8 valstybėse.

Jungtinių Tautų priimta 
rezoliucija visur naikinti 
rasinę diskriminaciją Sena
te tebėra sulaikyta, nes pie
tinių valstijų senatoriai tam 
priešinasi.

Tarybų Sąjunga pranešė 
Jungtinių Tautų• gen. sek
retoriui U Thant, kad ji už
gina rezoliuciją.

Rezoliucijų j e' pasakoma, 
kad užgyrusios ją privalo 
uždrausti bet kokią akciją 
ar propagandą arba orga
nizaciją, palaikančią rasinę 
diskriminaciją. i .

R----------------------------------
Kiek Kaune gyventojų
1969 metų sausio 1 dieną 

Kaune buvo 301 > tūkstantis 
gyventojų. Sparčiai gyven
tojų skaičius auga pasta
ruoju laiku. 1950 metais jų 
buvo 157 tūkstančiai, 1959 
metų pradžioje viršijo 214 
tūkstančiu.

Detroita^ — Čia atidary
tas marksistinis, knygynas, 
4415 Second. Galima jame 
įsigyti geriausių knygų.

Lisbonas. — Portugalijo
je dabar gyvena 8,813,000 
žmonių.

Tokijas. Šiame mieste da
bai’ gyvena 11,354,000 žmo
nių. 1968 m. padidėjo 153, 
007 žmonėmis.

Ryšium su Norman Thomas 
mirtimi buvo spaudoje prisi
minta ir Socialistų partija, 
šiaip ši partija jau seniai 
buvo pamiršta. Ir nereikia 

^stebėtis. Jos susmukimas ne
apsakomas. Ji nebepajėgia 
išleisti nė valyvo laikraštuko. 
Jos organas “New America” 
tik mažutėlio formato keturių 
puslapiukų lapelis, kuris išei
na tiktai du kartus į mėnesį.

Tuo tarpu Amerikos Ko
munistų partija jau išleidžia 
puikų dienraštį “Daily World.” 
Jos įtaka Amerikos gyveni- 

• me nepalyginamai d i d e s nė. 
šiandien komunistų vaidmuo 
studentijos judėjime ir bied- 
nūomenėst kovose visų vertina
ma aukštai.

giliausia meile savo tautai ir 
darbo žmogui.

A,smenškai man su juo su
sitikti neteko. Kai 1945-1946 
metais lankiausi Lietuvoje ir 
susipažinau su visa eile pačių 
geriausių tarybinių rašytojų, 
Jonas buvo išvykęs Vokieti
jon į Nurembergą, kur Tarp
tautinis Tribunolas teisė na
cius kriminalistus,
kučiu jis sveikino mano ap
silankymą karo žaizdose vai
tojančioje tėvynėje. ..

Bet laiš-

<•

Vietnamo partizanai 
plečia propagandą

Saigonas. — Amerikos 
pareigūnai skelbia, kad Pie
tų Vietnamo partizanai 
smarkiai plečia savo propa
gandą. Radijas kasdien po 
porą valandų leidžia propa
gandą anglų kalba, kitomis 
valandomis — keliomis ki
tomis kalbomis.

Pfropagan d a daugiausia 
atkreipta prieš Amerikos 
agresiją Vietname.

“LAISVES” VAJUS
“Laisvės” vajaus pasekmės

‘Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
išsibaigusių prenumeratų sėkmingai užsibaigė.

čia paduodame paskutinius rezultatus.
PREMIJAS LAIMĖJO ŠIE VAJININKAI:

Punktai

Rašytojas Mykolas Sluckis 
Vilniaus “Tiesoje” (vas. 1 d.) 
recenzuoja neseniai išleistą ve
lionio rašytojo Jono Šimkaus 
raštų rinkinį “Mes iš švento
sios.” Iš draugo Sluckio su
žinome, kad ši knyga tiktai 
pradžia. Šimkaus raštai su- 

•Marys keletą storų knygų.
Nepamiršiu susirašinėjimo 

su mieluoju Jonu. Kiekviena
me savo laiške jis kvėpuodavo

Smetonininkas Kazys Kar
pius sako, kad anais laikais 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
galvos (Grigaitis, Vaidyla, Ši
mutis) ant A. Smetonos negra
žiai spiaudė, o dabar jam, jau 
seniai mirusiam, ant galvos 
laurų vainiką deda.

Dabar Vaidyla Karpių me- 
lagiumi išvadina. Tie trys 
vyrai niekados neplanavę Sme
tonai Amerikos duris užtrenk
ti.

Keleivis” sako: “Lauksime 
kitų dalyvių pasisakymo.”

O kodėl “Keleivis” nepasi
sako? Juk ir jis anais senais 
laikais Smetoną kruvinuoju 
diktatoriumi vadindavo, o da
bar jį beveik šventuoju lai
ko, jį Lietuvos prezidentu ir 
tautos vadu garbina. Tai ir
gi didelis atsivertimas.

Menševikai turėtų 
Karpių išsispaviedoti ir 
iš jo senųjų nuodėmių
dimą. Kitaip jie niekados ne
pateks į smetoninę dangaus 
karalystę.,

Užmuštas Afrikos 
partizaną vadas

Dar es Saalam. — Tanza
nijos prezidentas Julius Ny- 
erere, minėdamas partiza
nų vado Eduardo Mondlene 
užmušimą, išleido ępecialį 
atsišaukimą į Afrikos ko
votojus prieš kolonizmą, 
kviesdamas juos padidinti 
kovą už laisvę ir nepriklau
somybę likusių Afrikoje 
kolonijų.

E. Mondlane buvo Moz
ambique Išsilaisvinimo 
Fronto partijos pirminin
kas ir smarkus kovotojas 
prieš Portugalijos militari- 
nes jėgas. Jis žuvo nuo 
spręgusios bombos.

1- mą dovaną $50, laimėjo
Valys Bunkus, Brooklyn-Jamaica,
N. Y., ir jo pagalbininkai ............... 12,911

2- rą dovaną, $40, laimėjo
Connecticut valstijos vajininkai ... 11,890

3- čią dovaną, $35, laimėjo
M. Valilicnienė, Miami, Fla................

4- tą dovaną, $30, laimėjo
Philadelphia, Pa., vajininkai .........

5- tą dovaną, $25, laimėjo
V. Vilkauskas (LLD 45 kp.),
St. Petersburg, Fla.................... ........

6- tą dovaną, $20, laimėjo
New Jersey valstijos vajininkai ....

7- tą dovaną, $15, laimėjo
J. Jaskevičius, Worcester, Masa ...

8- tą dovaną, $12, laimėjo
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ...

9- tą dovaną, $10, laimėjo
So. Boston, Mass., vajininkai .........

10- tą dovaną laimėjo
A. Račkauskiene-M. Kazlauskienė,
Haverhill, Mass.......... ;........................

9,034

6,304

6,164

5,866

5,171

4,716

3,804

3,700

prieš 
gauti 
atlei-

Madridas. — Bilbao plie
no darbininkų streikas tę
siasi toliau, nepaisant val
džios paskelbto apgulos 
stovio.

A. Braus, Rochester, N. Y.......
P. Bečis, Great Neck, N. Y. 
V. Sutkienė—V. Taraškienė,

San Francisco, Calif.........
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y 
Kanadiečiai ...............................

3632
2220

1832 
1804 
1664 

S. Penkauskienė—A. Shupetrienė.
Lawrence, Mass. ............. 1626

M. Uždavinis—A. Zaruba,
Norwood, Mass................. '.. 1558

Vera Smalstys, Livonia, Mich. 1429 
J. Stanienė, Baltimore, Md. .... 1424 
LLD 87 kp.( Pittsburgh, Pa. 1288 
Ged. ^Žebrys, Cleveland, Ohio 1228

E. Kralikauskiene;
Lawrence, Mass.............

Marytė Smalstienė,
Ludington, Mich...................

Chicago, Ill.................................
Ig. Klevinskas, Scranton, Pa.. 
A. Bemat, Los Angeles, Calif.
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. .... 
P. Gasparienė,

Grand Rapids, Mich.............
M. žiedelis, Nashua, N. H........
L. Tilwick, Easton, Pa............
C. K. Urban, Hudson, Mass......
O. Žilinskienė, Wilkes-Barre, Pa
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 214

1104

999
921
920
806
532

Washingtonas. — Prieš
karinės organizacijos dele
gacija lankėsi Baltuosiuose 
Rūmuose ir norėjo pasitarti 
su prez. Nixonu, bet ją pa
sitiko tik prezidento įgalio
tinis Kissingeris.

Delegaci j a kalbėjosi su 
Kissingeriu per 40 minučių 
ir pridavė savo siūlymą pa
skelbti amnestiją tiems, ku
rie atsisako tarnauti mili- 
tarinėje tarnyboje ir vykti 
i Vietnamą. Pasikalbėjimas 
buvęs draugiškas.

Delegacijai vadovavo už
muštojo dr. Kingo našlė ir 
kunigas Wm. S. Coffin, Ya
le universiteto kapelionas. 
Delegacija atstovavo 25,000 
narių organizaciją, kurios 
nariais yra daugelis dva
siškių.

Išėjusi iš Baltųjų Rūmų, 
delegacija pareiškė, kad ji 
pasitenkinusi pasitarimu su 
Kissingeriu.

teto galva H. Philpott už
draudė kunigui Wm. Coff- 
inui kalbėti studentams. 
Coffinas yra Yale univer? 
siteto kapelionas ir kovo
tojas prieš karą Vietname.

Amerikos kapitalas 
Australijoje

Canberra. — 1967 metais 
Jungtinių Valstijų kapita
lo investmentai Australijoje 
oasiekė 2,112 milijonų do
lerių. Per pastaruosius me
tus investmentai smarkiai 
padidėjo.

1968 m. JAV monopolijos 
investmento į Austrai i j o s 
oramonę 254 milijonus do- 
’erių. Šiais metais bus in
vestuota dar daugiau, ypač 
į aliejaus kompanijas.

Dubcekas kovosiąs ekstremistus 
iš kaires ir dešines

fi 1

Praga. — Čekoslovakijos 
Kompartijos gen. sekreto
rius A. Dubcekas pasižadė
jo kovoti kraštutinius ele
mentus iš kairės ir dešinės.

382
366
356
258
228

(Vajaus pabaiga sekamoje laidoje.)

o--------------------------------------
Roma. — Antras genera

linis streikas uždarė dauge
lį Italijos dirbtuvių, darbi
ninkai reikalauja algas pa-

Kairieji ekstremistai, Ki
nijos komunistams pritarė
jai, aštriai kritikuoja par
tijos ir vyriausybės vadovy
bę dėl pataikavimo Tarybų 
Sąjungai. Dešinieji ekstre
mistai tuo pačiu metu nori 
daugiau liberalinių refor
mų. C

Dubcekas teigia, kad abe
ji ekstremistai dirba Čekos
lovakijos nenaudai ir todėl 
tenka prieš juos kovoti.

Berkeley, Calif. — Polici
ja puolė ramią studentų de
monstraciją, apie 600 ap
mušė, 20 areštavo.

Nixonas vyks Europon 
vasario 23 d.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas pareiškė 
spaudos konferencijai, kad 
jis vyks Vakarų Europon 
vasario 23 d. ir ten bus 
kovo 3 d.

Jis lankysis Londone, Pa
ryžiuje, Bonoje, Bruselyje 
ir Romoje; matysis su po
piežium Pauliu.

Didieji pradėjo 
pasitarimus

Jungtinių Valstijų, Tary
bų Sąjungos, Anglijos ir 
Prancūzijos atstovai Jung
tinėse Tautose turėjo pirmą 
bendrą pasitarimą, kurio 
pageidavo J. T. gen. sekre
torius U Thant.

Pasitarimas sukosi apie 
arabų ir Izraelio konfliktą. 
Manoma, kad tuo reikalu 
bus daugiau pasitarimų.

kelti, pensijas padidinti ir 
reformas pravesti.

JAV atidavė Saigonui 
60 karo lėktuvų

Saigonas. — Jungtinių 
Valstijų oro komanda dova
nojo Pietų Vietnamo val
džiai 60 geriausių spraus- 
minių lėktuvų, kuriais galės 
bombarduoti partizanus.

Taipgi Saigono valdžia 
gavo 300 helikopterių ir ki
tokių karo pabūklų. Jung
tinių Valstijų militarinė 
komanda nori geriau pri
pratinti Saigono karius 
prie Amerikos technikos.

New Yorkas. — St. Mary 
bažnyčią Bowery rajone 
vagys apiplėšė jau kelintą 
kartą, padarė daug nuosto
lių. Kunigas Allen mano, 
kad reikės bažnyčią užda
ryti.

Elektros kompanija 
paleidžia iš darbo

Londonas. — Generalinė 
Elektros kompanija nusita
rė iš keturių savo firmų pa
leisti apie 3,000 darbininkų.

1968 metais ši kompani
ja, apsivienijusi su kita 
kompanija, paleido iš darbo 
11,000 darbininkų.

“LAISVĖ” NEIŠĖJO ‘ va
sario 11 d. del New Yorko 
apylinkėje ištikusios sniego 
audros, kurios metu mies
tas buvo suparalyžiuotas, 
ėmė keletą dienų, iki jis įė
jo į normalią padėtį.
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Žemės ūkiui pavojus!
NESENIAI Idaho valstijos Des Moines mieste įvy

ko nepaprastai įdomi konferencija. Ją sušaukė Nation
al Farmers Union, gan plati farmerių organizacija. Jo
je dalyvavo ne tik farmeriai, bet ir šiaip žemės ūkiu 
suinteresuoti žmonės. Buvo keletas ir kongresmanų.

Konferencija buvo sušaukta aptarimui augančio 
Amerikos dabartiniam žemės ūkiui pavojaus. Konferen
cija priėmė rezoliuciją, kurioje tas pavojus plačiai iš
dėstomas. Rezoliucijoje sakoma, kad į mūsų žemės ūkį 
veržiasi stambiosios industrinės korporacijos ir kapita
listai. Smulkieji farmeriai nusavinami ir vejami į mies
tus. Tokie pabėgėliai kasmet skaitomi desėtkais tūks
tančių.

Pavojus ne tik smulkiesiems žemės ūkio savinin
kams, bet ir šimtams miestelių, kurie iš farmerių ver
čiasi. Jiems irgi bankrūtas. Jie virsta tokiais “dvasių” 
miestais, kaip anglies kasykhj apylinkės miesteliai.

Kaip tam proecsui užstoti kelią? Konferencija rei
kalauja, kad Kongresas ta padėtimi nedelsiamai susirū
pintų ir įstatymais užkirstų kelią korporacijoms ir ka
pitalistams mūsų žemės ūkį žaloti. Kongresan jau esąs 
įneštas bilius tuo reikalu. Bilių įnešė senatoriai Lee 
Metcalf iš Montanos ir sen. George McGovern iš South 
Dakotos.

Geležinkeliečių unijų organas “Labor,” diskusuoda- 
mas minėtą konferencją ir jos rezoliuciją, ragina ir mies
tų darbininkus tuo susirūpinti. Organizuoti darbinin
kai, sako laikraštis, turėtų tvirtai paremti minėtų se
natorių pastangas Kongrese gelbėti mūsų žemės ūkį 
nuo kapitalistinių ryklių.

BET TIK TOKIAIS 
JIE IR BUVO

Harrison Salisbury para
šė ir išleido knygą “The 900 
Days: The Siege of Lenin
grad.” Mes jos neturime ir 
nematėme. Bet Chicagos 
klerikalų dienraštyje (vas. 
1 d.) sakoma, kad tos kny
gos recenzija tilpo “Chica
go Tribune,” kurioje gen. 
Palmer surandąs knygą 
“šališką.” “Drauge” sako
ma:

...Pagal Salisbury išeina, kad 
kiekvienas vokiečių karys bu
vo nacis, bet beveik niekada 
nesakoma, kad raudonarmie
tis — komunistas.. Toliau ra
šoma, kad ko ne kiekviena vo
kiečių šarvuočių kolona, vyk
dama atakon, traiško vaikų 
vasaros stovyklą, kai tuo tar
pu raudonarmiečiai skuba 
žalotus vaikus gelbėti.. .

Savo knygoje Salisbury 
mini ir kautynes Lietuvos
mėse Kaltinėnų-Raseinių ruo
že bei palei Tilžės- Šiaulių 
plentą. Ir kada Lietuvos, Lat
vijos, Estijos vyrai kyla į par
tizaninį karą prieš užplūs
tančius antron okupacijon ru
sus, Salisbury mūsų partizanus 
vadina išdavikais, talkinan
čiais naciams. . .

Betgi tie partizanai kaip 
tik tokiais ir buvo. Jie sie
kė padėti nacių gaujoms 
atsilaikyti prieš raudono
sios armijos triuškinančius 
smūgius. Ar tai. ne išda
vystė, ar tai ne talkavimas 
naciams? ,Kam tie “parti
zanai” tarnavo, kai po karo 
skerdė Lietuvos raipius gy
vento jus? >
i Vądinasi, Mr., Salisbury, 
matyt,a pųiHąi /žįųo, ką jis 
apie tuos neva “partiza
nus” savo knygoje rašo.

su-

su-
že-

/

1 
f

ALGIRDAS KAZRAGIS

Įžymaus darbo imijy vado 
nuomone > > > ;

HARRY BRIDGES yra plačiausiai žinomas pažan
gus Amerikos darbo unijų judėjimo vadas. Jau daug 
metų jis prezidentauja International Longeshoremen’š 
and Warehousemen’s unijai: Št unija leidžia ’dvjsavaiti^ 
nį laikraštį “The Dispatcher,”f kuriame prezidentas turi 
savo kolumną, kurioje jis išsireiškia įvairiomis temomis, 
Ir štai vieną savo kolumną jis pavadino “How Free Iš 
Free?” (Kaip laisvas yra laisvas?). . ‘

Jis duoda keletą pavyzdžių. Antai Kubos valdžia 
atsisakė išleisti jauną gydytoją, kuris norėtų atsisvei
kinti su savo gimtuoju kraštu ir įsikurti Jungtinėse 
Valstijose ar kur kitur. Valdžia jam pasakius: Kol ati
dirbsi už mokslą, kurį gavai nemokamai, negali išva
žiuoti. Kai kas tokį valdžios pasielgimą vadina “tiro
nišku” ir “neteisingu.” Bet Harry Bridges valdžios po
elgį užgiria. Kol socialistinei valstybei tas jaunas gy
dytojas neatsilygins už nemokamai pasiektą profesiją, 
jis negali “pabėgti.”

Kitas pavyzdys, sako Bridges, yra Tarybų Sąjungo
je nubaudimas kelių rašytojų. Uz ką jie buvo teisiami ir 
nubausti? Ne už tą, kad jie kritiškai rašo ir spausdi- 
nasi Tarybų Sąjungoje, bet už tą, kad jie savo raštus 
spausdina kitose šalyse, kurios yra prisiekusios Tarybų 
Sąjungos socialistinę valstybę sunaikinti. Harry Bridges 
sako, kad toks Tarybų valdžios pasielgimas yra teisingas.

“Kodėl tokie profesionalai—daugiausiai rašytojai, 
žurnalistai, aktoriai arba šokėjai, bet niekuomet ne dar
bininkai — išmokslinti darbininkų valstybės lėšomis, — 
reikalauja teisės ‘vardan žodžio, akademinės arba ar
tistinės laisvės’ pagelbėti tos darbininkų valstybės prie
šams?” klausia Bridges. “Mes mūsų unijoję turime 
aukščiausią žodžio laisvę išsireikšti susirinkimuose, 
kokusuose, tarybos mitinguose. Bet mes neleidžiame na
riams arba viršininkams už unijos sienų daryti pareiš
kimus prieš uniją neva vardan ‘žodžio laisvės.’ Juk tai 
ne laisvė, o skebavimas!”

Hany Bridges primena ir Čekoslovakiją. “Ameri
kos laikraščiai ir televizijos tinklai niekados nevado
vaus kovai ar rems kovą,” sako Bridges, “už nuvertimą 
socialinės, ekonominės ir politinės sistemos, kuri šian
dien viešpatauja Jungtinėse Valstijose, nors toji siste
ma yra šaltinis visų šios tautos nelaimių...” Bet 
“žiūrėkite, koks alasas buvo sukeltas, kai Tarybų Są
junga ir europinės socialistinės šalys įžengė į Čekoslo
vakiją, kad suvaldytų televizijos komentatorius ir žur
nalistus, kurie staiga toje šalyje pasidarė nebesuvaldo
mi. Tai irgi klausimas žmonių, kurie išmokslinti ir iš
lavinti socialistinės valstybės lėšomis, nori savo profe- 
siją-išsilavinimą panaudoti taip, kaip jie nori, nors tai 
būtų pragaištinga visai socialistinei santvarkai.”

Bridges mano, kad pabėgėliai iš Čekoslovakijos su
sideda ne iš darbininkų. Darbininkai nebėgo.

Jis pajuokia mūsų komercinę spaudą, kuri staiga 
labai pamilo komunistinę Čekoslovakiją ir už ją lieja gai
lias ašaras. Jis sako: “Kai mūsų spauda pradeda pa
laikyti komunistinę valstybę, ar tai būtų Čekoslovakijoje 
ar kur kitur, ar tai būtų ‘liberališka’ ar ‘konservatyvis
ką’ komunistinė valstybė, laikas apsižiūrėti Ką ji (ta

Balsas” aiškina vėliausią 
padėtį Čekoslovakijoje. Lai
kraštis sako:

Nekurie laikraščiai bando 
pavaizduoti čekoclovaką stu
dentą Jan Palach, kuris mirė 
po apsideginimo, kaip didelį 
didvyrį. Mat jis pasakęs, kad 
jis pasiryžo susideginti pro
testuodamas prieš cenzūrą ir 
reikalaudamas, kad būtų už
drausta platinti Čekoslovaki
joje tarybinį laikraštį Zpravy. 
Be abejonės, antitarybiniams 
elementams, kur jie bebūtų, 
jis momentaliai .pasitarnayo. 
Bet tik jiems.

Čekoslovakijos vyriausybės 
ir komunistų partijos' lyderiai 
savo atsikreipimuose pažymė
jo, kad tokie, aktai gali tik už
traukti nelaimę ant Čekoslo
vakijos. Jeigu tokie faktai su
kurstytų žmones, sukeltų vi
dujines kovas, tai ne vienas 
asmuo žūtų visai bereikalin
gai. Atsimenate, kas įvyko 
Vengrijoje, kai pasileido į dar
bą visi kontrrevoliucionieriai ? 
Jei tarybinės jėgos nebūtų įsi- 
kišusios, nežinia kuo tas visas 
kerštas būtų baigęsis.

Mirti, tai mirti, bet už ką? 
Daug vokiečių žuvo paklusę 
Hitlerio ir jo sėbrų, bet už 
ką? Visas pasaulis baisiai nu
kentėjo vyriausiai dėl to, kad 
daug vokiečių ryžosi žūti už 
savo lyderius, už jų planus.

Čekoslovakams reikia ramy
bės, darbo, kad normalizavus 
padėtį, pašalinus negerumus. 
Cenzūros pašalinimas, davi
mas laisvės visokiems antita
rybiniams šmeižikams, padėtį 
tiktai pablogintų, o ne page
rintų. Tupmi nei vienas čeko- 
slovakas nebus sotus. Y 
daug ir naudingo darbo, 
ten jokia cenzūra netrukdo.

I • j ' ' 1 ( i *

formoms visomis keturio
mis priešinasi katalikų baž
nyčia. Seniau kardinolas 
Spellmanas sumobilizavo vi
są bažnyčios jėgą prieš tuos, 
kurie seimelyje pritardavo 
reformoms. Buvo manyta, 
kad gal naujasis kardinolas 
Cooke pakeis bažnyčios nu
sistatymą. Deja, sako “The 
N. Y. Times” (vas. 6 d.), 
jis taip pat įtūžusiai prie
šinasi reformoms. Todėl 
abejojama, ar naujos pa
stangos už reformas baig
sis laimėjimu.

“Times,” kalbėdamas už 
reformas, iškelia dar vieną 
rimtą argumentą. Jis nuro
do, kad genetikai yra su
radę galimybę beveik nėš
tumo pradžioje patirti, ar 
kūdikis gims sveikas, ar de
formuotas. Tokiame atsiti
kime, gyd y t o j a m s nusta
čius, kad kūdikis gims de
formuotas, sako laikraštis, 
turėtų būti leista legališka 
aborcija. Kokia nauda iš 
to, kad gims pabaisa? Naš
ta ne tik motinai, bet ir vi
suomenei. Kodėl tokiu at
veju nėštumo nenutraukti 
pagalba aborcijos?

Ir

ISPANIJOS 
KOMUNISTAI 
KOVOS FRONTE

Šiomis dienomis žinios iš 
Madrido kalba apie liaudies 
kovas prieš fašistinę dikta-i 
turą visoje Ispanijoje. ;

“Tasso-Eltos” pranešime 
iš Paryžiaus skaitome:

Dekretas, kuriuo visoje ša
lyje įvesta nepaprastoji padė
tis, aiškiai rodo, kad Franko 
režimas visiškai silpnas, sako
ma agentūros I FI paskelbta
me Ispanijos Komunistų parti
jos C K vykdomojo komiteto 
pareiškime. Atsaky damos į 
žiaurių priemonių bei repre
sijų eskalavimą, masės tęsia 
savo pasipriešinimą ir kovą.

Pareiškime raginama toliau 
tęsti ‘ir intensyvinti suderintą 
įvairių šalies visuomeninių bei 
politinių sluoksnių kovą. Svar
biausi reikalavimai: atšaukti 
nepaprastąją padėtį, paleisti 
politinius kalinius, nutraukti 
represijas ir paskelbti visišką 
amnestiją (politiniams emigran
tams.
•’ Pabaigoje IKP C K vykdo
masis komitetas ragina visas 
broliškąsias komunistų parti
jas, visas pažangiąsias ir de
mokratines pasaulio jėgas ak
tyviau solidarizuotis su Ispa
nijos liaudies kova.

Tas parodo, kad net ir 
baisiausio teroro sąlygose 
Ispanijos Komunistų Par
tija stovi kovojančios darbo 
liaudies priešakyje. Franko 
fašistinis režimas despera
cijoje.

ve-
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“Daily -World” duoda 
damąjį (ę^prialą)' “Watch
your .'pockets’* (“Saugokite 
savo kišenes”), kuriame sa
koma :

“Visokios pasakos sklei
džiamos per radiją, televi
ziją ir spaudoje apie mokes
čių (taksų) reformas. Tų 
pasakų tikslas nuraminti 
dirbančiąjąi liaudį, kad ji 
tikėtų, jog taksų mokėjimo 
sistemoje ęsančios išsisuki
nėjimo skylės būsią tur
čiams uždarytos, kad bied- 
nuomenei taksų mokėjimo 
našta bus palengvinta, ir 
kad likusiems šalies 
ventoj ams taksai bus 
mažinti.

Bet nieko toliau nuo 
sos negali būti. Nixono
ministracija to nesiekia. 
Valdžia yra pasiryžusi pri
versti žmones mokėti už tę
simą Vietnam0 karo ir už 
didėjančią infliaciją. Ji yra 
pasiryžusi, kad turčiai pa
siliktų turčiais.

Taksų koya plinta po visą 
šalį. Kiekviena liaudies or
ganizacija privalo įsitrauk
ti į tą kovą dėl savo narių 
gerovės.”

gy- 
su-
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“MIRTI, BET Už KĄ?”
Tokiu pavadinimu veda

majame (Kanados “Lieudies

Laivas--- “vėžlys”
Senovės Korėjos karo 

jūrų laivynui, kuriame bu
vo karo laivai-“vėžliai,” pa
vyko paskandinti 375 japo
nų karo laivus.

Pagal admirolo I Sun Si- 
no projektą, laivai-“vėžliai” 
galėjo atremti bet kokį už-; 
puolimą. Jo korpusas buvo; 
apie 20 metrų ilgio ir 4.5 
m pločio, r Dugnas ir bortai 
buvo apmušti vario plokštė
mis; Iš viršaus laivą dengė 
storas geležies sluoksnis, 
kurio išvaizda ir paskirtis 
priminė vėžlio šarvus. To
dėl laivas faktiškai buvo 
apsaugotas ne tik nuo strė
lių, bet ir nuo patrankų 
sviedinių. Ant šarvų buvo 
metaliniai spygliai, todėl 
tokį laivą negalima buvo 
paimti abordažu.

52 patrankomis ginkluo
to laivo “varikliu” buvo 20 
irkluotojų. O per bortų 
ambrazūras korėjiečių lan
kininkai paleisdavo į priešą 
strėlių spiečius.

Kiekvieno laivo priekį 
puošė didelė, iš medžio iš- 
piaustyto vėžlio galva. Tai 
dar labiau darė jį panašiu 
į vėžlį, ir tų laikų japonų 
jūrininkams greičiausiai 
atrodė baisiu drakonu.

NEW YORKO 
VALSTIJOJ KOVA 
DĖL ABORCIJŲ

Jau daug metų dedamos 
pastangos Ne(wYorko vals
tijos seimelyje pravesti 
įstatymą, kuris legalizuotų 
tam tikras aborcijas, kad 
moterims 
nereikėtų eiti pas šundak
tarius ir dažnai rizikuoti 
mirtimi. B,et tokioms re-

ar merginoms

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

Tadas Blinda - ‘svieto lygintojas^
žmogus, virtęs legenda

Kas Žemaičiuose, o ir viso- ; 
je Lietuvoje nežino garsio- 1 
jo maištininko, “svieto ly- ‘ 
gintojo” Tado Blindos, gy- ; 
venų,šio maždaug prieš 100 i 
metų. Apie jį pasakojamos 
legendos. Pasiklausai jų ir 
nebesupranti, kas toks bu
vo T. Blinda: žmogus ar pa
sakų herojus? Juo toliau 
nuo Luokės, kurios apylin
kėse gimė, siautė su “raz- 
bainikėliais” ir mirė šis ne
nuorama žemaitis, tuo tie 
pasakojimai labiau pagraži
nami, o kartais visiškai at
plėšiami nuo blaivios tikro
vės. Bet ir pačioje Luokėje 
senier žmonės įvairiai kal
ba apie Tado Blindos žy
gius. Ypač nesutampa jų 
nuomonės apie “svieto ly
gintojo” mirtį. Tačiau kiek
vienas pasakotojas dievago
jasi, jog buvę taip, o ne ki
taip. Esu užrašęs keletą to
kių pasakojimų.

Septyniasdešimtmetis val
stietis Juozas Borodica, gy
venantis netoli Luokės, 
Skruzdynės kaime, mini sa
vo tėvą, kuris, esą regėjęs, 
kaip užmušę Tadą Blindą.

...Visais keliais darda ve
žimai į Luokę, į jomarką. 
Tadas Blinda šį rytą kaž
koks paniuręs.

— Keistą sapną sapna
vau, — sako žmonai, — lyg 
esu Luokėje, o visi žydeliai 
tik tiesia man pilnas degti
nės taures. Tai negeras sap
nas.

— Neik į jomarką, Ta- 
daušai, — prašo žmona. .

Bet jis nepratęs kitų 
klausytį. Tik čiupj; į rankas 
•stirnakojį. ~ savo mėgsta
mą rimbą — ir; pro duris;

Eina, o vis kažko neramu. 
Galėjo bent brolius Vikto- 
ravičius iš Jucių kaimo pa
sikviesti ar ką kitą. Dviese, 
trise vis drąsiau... E, bet 
juk jis — Blinda, šautas ne- 
nušąutas, kartas nepakar
tas. Argi jis ko bijo?

Šit ir Luokė. Pirmiausia 
užsuks į Chaikės smuklę.

Viename smuklės kamba
ryje geria stambaus ūkinin
ko Šaltmerio sūnūs. Vyrai 
žaliukai. Jau truputį įkau
šę.

Blinda, netaręs nė žodžio, 
paima- vieną taurę ir 
kliunkt iki dugno.

Broliai Šaltmeriai surau
kia kaktas.

— Na, na, — sustabdo 
juos nekviestas svečias, — 
ar Blindos nepažįstat?

Vyrai tik žvilgt j kits ki
tą, ir nusiraminę sako:

—Kad išgėrei vieną, gerk 
ir antrą.

Šaltmeriai pastumia liku
sią taurę. Blinda ir tą iš
lenkia. Jo akys suspindi, 
prisimerkia. V is i kažko 
įtemptai laukia. Kažko ne
gera.

— Kad išgėrei, pastatyk 
pilną! — sako vienas bro
lių.

Blinda tik švyst stirna- 
koju jam per sprandą. Ta
da kitas brolis už kėdės ir 
iš visų jėgų Blindai į galvą. 
Taip kerta, kad net trakšte
li. Tadas pargriūva. Pasipi
la brolių smūgiai. Blinda 
nebepajėgia atsikelti. Ke
turpėsčias iššliaužia laukan.

— Vyrai, muškim Blin
dą! — rėkia Šaltmeriai.

Ir supuola lyg vanagai, 
daugiausia vis turtingi ūki
ninkai, kurie jau seniai 
griežė dantį ant “svieto .ly** 
gintojo”. Ir spardo, ir dęlu- 
žo jį, kiek begalėdami. Nu
ilsę palieka mirštantį Blin
dą ramybėje. Tuomet prie 
jo prieina teta (motinos se
suo). Apkabina, guodžia.

— Pasitrauk, boba! — 
staiga pasigirsta piktas bal
sas. Moteriškė pašoka. 
Tvirtos vyro rankos aukš
tai iškelia pliauską ir tren
kia Blindai į galvą. Jis nu
griūva.

Tadas Blinda merdi kelio
lika valandų. Miršta tik po 
nusiaunakčio valsčiaus da
boklėje.

Iki šiol neišaiškinta, kur 
ioi kapas. Vieni sako, kad 
buvęs palaidotas Luokės ka-į 
pįnėse, o kiti— kad savo 
vado kūną paėmę Blindos 
“razbaininkėliai” ir palai- 

, doję pyvąinės girioje. O ko- 
kĮoJK vietoje r— tik žalio? 
pušys ir vienas vėjas teži
no...

Nėra abejonės, senieji 
žmonės žino ne vieną niekur 
neužrašytą istoriją apie bū
tus ir nebūtus legendarionio 
Tado Blindos žygius. Kol 
dar laikas, reikėtų pasirū
pinti surinkti visa tai ir pa
galvoti ar apie atskirą lei
dinėlį, ar šiaip spaudoje pa
skelbti tas įdomias legen
das platesnei visuomenei. O 
šito darbo nereikėtų atidė
lioti, nes kasmet tirštesnis 
užmaršties rūkas vis labiau 
slepia senų žmonių prasi
manymus.

—Šiandien, brangioji, tu 
negalėsi manęs apkaltinti, 
jog vėl pamiršau kavinėje 
savo portfelį, — sako pro
fesorius žmonai.—Štai jis!

—Betgi, Jonai, tu šian
dien išėjai be portfelio! —; 
sušunka žmona.

spauda) apgaudinėja?” i
Tai labai reikšmingi šio darboi unijų judėjimo vado 

pasisakymai. Ignalinos rajono miškuose. A. Tumėno nuotrauka,
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Nikolajus Gusevas

Levas Tolstojus - žmogus
Šį referatą profesorius ir 

filologinių mokslų daktaras 
N. N. Gusevas paruošė tols- 
to.jinei konferencijai, orga
nizuotai i960 metais Vene
cijoje Levo Tolstojaus 50- 
ties metų mirimo sukakčiai 
paminėti. Bet 1968 m. rug
sėjo 9 d. sukako 140 metų 
nuo Tolstojaus gimimo. Tai 
irgi sukaktis, ir minėtina su
kaktis. Ir todėl, esu tikras, 
jog šis referatas, paruoštas 
tokio didelio Tolstojaus ži
novo, bus artimas ir bran
gus daugeliui skaitytojų. 
N. N. Gusevas jau miręs, 
bet jo raštai, skirti Tolsto
jui, tebėra gyvi.

Vertėjas

Levas Tolestojus pragy
veno ilga amžių, jis mirė 
aštuoniasdešimt trečius me
tus eidamas.

Daug ko patyrė Tolstojus 
*per savo amžių. Buvo ur 

Kazanės universiteto stu
dentu, ir kariu, ir ne karta 
Kaukaze ir Sevastopolyje 
buvo atsidūręs mirties pa
vojuje, buvo ir rašytoju-me- 
nininku, ir keliautoju, ir 
stambaus žemės ūkio savi
ninku ir to ūkio tvarkyto- 
j, ir pedagogu, ir šeimos 
tėvu ir visuomenės vei
kėju, ir filosofu, ir visuo
tinės moralės skelbėju, 
ir esamosios, prievarta pa- 
griįstos, visuomenės san
tvarkos neteisingumo de
maskuotoju.

Jautrumas poezijai pra
dėjo reikštis Tolstojuje iš 
pat vaikystės. Nebuvo dar 
jam suėję aštuoneri metai,

* kai kartų tėvas užtiko jį 
bedeklamuo j a n t į Puškino 
eilėraš č i u s : “Napoleonas” 
ir “Jūra.” Tėvų nustebino

^,as patosas, kuriuo mažių? 
kas I^evas deklamavo tuos 
eilėraščius, ir jis vertė jį 
dar kartų padeklamuoti.

Rašyti Tolstojus pradėjo 
22 metų būdamas. 1851 me
tais, ggyvendamas Maskvo
je,, jis parašė pirmąja apy
sakos “Vaikystė” redakcija, 
išimtinai paklusęs jame pa
budusiai meninės kūrybos 
reikmei. Kai sekančiais me
tais ta apysaka, triskart 
autoriui jų perrašius, buvo 
išspausdinta garsaus poeto 
Nekrasovo “Bendralaikis” 
žurnale ir sukėlė teigia- 

jniausius kritikų atsiliepi- 
rtnus, Tolstojus pajuto, kad 
tikrasis jo pašaukimas—li
teratūra, o ne karinė tarny
ba, ir pasibaigus Rytų ka
rui atsistatydino.

Trisdešimt ketverių me
tų būdamas Tolstojus vedė 
Maskvos gydytojo dukterį 
Sofijų Andrejevnų Bers ir 
mažne visų savo amžių pra-

* gyveno savo Jasnaja Polia- 
nos dvare. Jis užsiiminėda
vo literatūra, žemės ūkiu 
ir vaikų auklėjimu.

Užsiiminėti žemės ūkiu 
Tolstojų masindavo taip pat 
ir poetinė pusė — bendra
vimas su gamta. Jis mė
go veisti naminius gyvulius 
ir sekti jų augimo procesų, 
o taip pat stebėti duoninių 
augalų brendimų; mėgo so
dinti sodus ir miškus. Iš 
viso Tolstojus pasodino sa
vo dvare 180 hektarų miš
ko.

Tolstojus mėgo dirbti 
kartu su valstiečiais jų 
darbus. “Ana Karenina” 
romane pasakojama, kaip 
Levinas piovė su mužikais 
šieną: tai Tolstojus aprašė 

Kpats save. Jis sakydavo 
valstiečių darbą esant tuo

* gerą, kad nė vienas rau^ 
įpuo nepaliekąs be mankš-

tos: vienas dalykas — arti, 
kitas dalykas — piauti ar
ba kulti.

Didelę vieta Tolstojaus 
gyvenime tuolaik užimdavo 
medžioklė. Su šautuvu ir 
šuniu Tolstojus per kiau
ras dienas slankiodavo po 
apylinkės miškus, ieškoda
mas medžiojamo paukščio 
bei žvėries, stebėdamas 
paukščius bei jų gyvenimų, 
gėrėdamasis medžių grožiu, 
įsiklausydamas į miško gar
sus. Medžioklė tada Tolsto
jui buvo mėgiamu sportu. 
Dailininkas Kram s k o j u s, 
tapęs jo nemaža kam žino
mų portretų, sakydavo, kad 
Tolstojus, jojantis arkliu 
medžioklišku kostiumu, 
esanti gražiausia vyro fi
gūra, kurių jam kada nors 
tekę matyti, i

Paskui, k^i pasikeitė jo 
pasaulėžiūra, Tolstojus at
sižadėjo medžioklės, bet iki 
pat savo amžiaus galo mė
go visas kitas sporto šakas. 
Iš pat jaunystės mėgo fizi
nes mankštas ir iki pat 
paskutinių savo gyvenimo 
metu užsiiminėjo gimnastika. 
67-rių metų būdamas Tols
tojus išmoko važinėti dvi
račiu. Yra nuotrauka, ku
rioje Levas Nikolajevičius 
nutrauktas Maskvoje buvu
sių Tolstojų namų sode su 
pačiūžomis, o ta nuotrau
ka traukta 1898 metais, kai 
Tolstojus jau buvo, 70 metų. 
Tolstojus buvo nęnuilstan- 
tis tolimuose ir ilguose pa- 
sivaikščio j i m u o s e ė jė jas, 
puikiai jodavo raitas, pui
kiai plaukiodavo ir mėgda
vo maudytis.

Kai Tolstojus jau buvo 
sukakęs apie penkiasdešimt 
metų, įvyko jo pasaulėžiū
roje ryškus lūžis. Tam ne
buvo jokių išorinių priežas
čių. Tuo laiku jo šeiminis 
gyvenimas vyko normaliai; 
materialinė gerovė didėjo; 
jo “Karas ir taika” ir 
“Ana Karenina” romanai 
atnešė-jam šlovę. Jo amži
ninkas J. S. Turgenevas 
rašė, kad išėjus “Karui ir 
taikai” Tolstojus “visiškai 
užėmė rusų rašytojų tarpe 
pirmųjų vietų.” Paskiau, 
7878 metais, Turgenevas ra
šė poetui Fetui, kad Tols
tojus pradedųs tapti pasau
line garsenybe; “mes, ru
sai, seniai jau žinome, kad 
varžovo jis neturi.”

O tuo laiku Tolstojus 
pergyveno gūdžių, neri
mas tingų nuotaikų. Jis 
kankinosi dėl pagrindinių 
buities problemų: dėl gy
venimo prasmės ir mir
ties, dėl gėrio ir blogio, 
dėl aukštosios Jėgos. Be to, 
jis ėmė suvokti, kad jo, 
kaip turtingo dvarininko, 
gyvenančio tarp vargdienių 
valstiečių, yra neteisėta do
riniu požiūriu padėtis.

Kaip žinoma, po ilgų 
skausmingų svyravimų ir 
abejojimų Tolstojus atrado 
visų jį jaudinančių klausi
mų išsprendimų dorovinia
me Evangelijos moksle, iš
dėstytame “tikrų ja pras
me,” kaip sakydavo jis, o 
ta prasmė — veiksminga 
žmonėms mieilė, pasiaukoji
mas, . einantis net iki paau
kojimo žmonių gerovei sa
vo gyvybės.

Visas jo gyvenimas pasi
keitė.

“Aš išsižadėjau mūsų luo- 
hio gyvenimo,” rašė Tols
tojus savo “Išpažintyje” 
(“Ispoviedj”).

“Visa, kas anksčiau man

rodės gera ir aukšta — pa
garba, šlovė, turtas, gyve
nimo sudėtingumas ir rafi
nuotumas, reiškiųsi apysta- 
toje, maiste, rūbuose, iš
viršiniuose veiksmuose, — 
visa tai man tapo bloga ir 

žinomumas, ne- 
apy statos, 

eiksmų pa-

žema, o 
turtingumai 
maisto, rūbil 
prastumas —yvisa tai man 
tapo gera ir aukšta (“Kuo 
aš tikiu?” — “Včiom moja 
viera?”).
Tolstojaus pasakymų pa

tvirtino jo žmona Sofija 
Andrejevna savo dienoraš
čiuose.

“Levo Nikolajevičiaus bū
das kaskart vis labiau kin
ta, — rašo ji 1877 metais 
gruodžio 26. — Nors visa
da buvęs kuklus ir visuose 
savo įpročiuose tenkinęsis 
mažomis reikmėmis, dabar 
jis tampa dar kuklesnis, ro
mesnis ir kantresnis.”

“Žmonių kančios, žmonių 
neteisingumai, jų skurdas, 
kalintieji kalėjimuose kali
niai, žmonių rūstybė, prie
spauda, — visa tai skau
džiai veikia jo įspūdin
ga; sielų, deginte degina jo 
egzistencijų,” — rašė 1887 
m. gruodžio 31 Sofija An
drejevna.

Ryšium su pakitusia pa
saulėžiūra pakinta ir litera
tūrinis Tolstojaus veiklos 
būdas.

Į savo talentų jis žiūri da
bar nebe kaip į asmeniškų 
tikslų siekimo priemonę, 
bet kaip į įrankį, duotų 
jam iš aukščiau tarnauti 
žmonijai. Dabar Tolstojus 
savo gausiais straipsniais 
ir meno kūriniais kovoja su 
esamomis piktybėmis ir ne
teisybėmis, demaskuoja 
smurtų ir valdžios despotiz
mų, darbo liaudies engimų, 
daroma dvarininkų ir kapi
talistų, protestuoja prieš 
ruošiamus ir vykdomus ka
rus, vadindamas karų “pa
čia baisiausia piktadarybe, 
kokių tik begali žmogus pa
daryti,” demaskuoja viešpa- 
tauj a n č i o s bažnyčios ap
gaulę, teigdamas, kad bažr 
nyčios mokslas “teoriškai 
yra klastingas ir žalingas 
melas, o praktiškai grubių 
orietarų ir burtų rinkinys.” 
Tuo pat metu Tolstojus 
šaukė kiekvienų žmogų at
sinaujinti doroviškai, kovo
ti su savo trūkumais, pa
justi už visus savo poelgius 
dorovinę atsakomybę. Visa 
širdimi nekęsdamas jo lai
kais egzistavusios Rusijoje 
(ir kitose šalyse) prievarti
nės visuomeninės santvar
kos, Tolstojus teigė, kad 
naujai visuomeninei san
tvarkai sukurti būtinas do
rovinis atsinaujinimas, kad 
“iš sutręšusių sienojų nega
lima pastatyti tvirto na
mo.”

Tolstojaus autoritetas 
kaskart vis labiau ir labiau 
didėjo. Kaskart vis dau
giau asmenų kreipdavosi į 
jį asmeniškai ir laiškais 
Įvairiausiais klausimais: re
liginiais, filosofiniais, doro
viniais, visuomeniniais — poli
tiniais, literatūriniais, este
tiniais, pėda g o g i n i a i s ir 
įvairiais kitais klausimais. 
Po Tolstojaus gyvos galvos, 
paliko 10,000 laiškų, jo ra
šytų įvairiems asmenims; 
dauguma iš jų rašyti antra
jame jo gyvenimo ir kūry
bos periode. 1909 metais 
Tolstojus parašė ir diktavo 
iš viso 725 laiškus, ir pa
čiais paskutiniaisiais savo 
gyvenimo metais — 1910 —- 
per 10 mėnesių 662 laiškus. 
Į tų skaičių neįeina laiškai, 
parašyti Tolstojaus pavedi-

m u jo padėjėjų.
Jasnaja Polianoje ir Mask

voje sueidavo pas Tolstojų 
įvairiausių pažiūrų ir prie
šingiausių socialinių padė
čių žmonių. Garsūs rašyto
jai, kaip Čechovas, Gorkis, 
Korolenka—ir valstietis po
etas savamokslis; pasauli
nio vardo mokslininkas, 
kaip, pavyzdžiui, I. L Meč- 
nikovas, — ir kuklus liau
dies mokytojas; atvažiuo
davo su vizitu Tūlos guber
natorius, — ir iš Maskvos 
arba Tūlos socialdemokra
tas pasiginčyti su Tolstoju
mi dėl kovos būdų su pat- 
valdine vyriausybe; Mask
vos apygardos teismo pir
mininkas, ir valdžios perse
kiojamas už tolst o j i š k a s 
pažiūras iš tolimo kaimo 
valstietis; Semianovsko pul
ko karininkas, su pasi
didžiavimu pasakojęs, kaip 
jis išgelbėjęs nuo sušaudy
mo dvidešimt revoliucionie
rių ir prieglaudos ieškųs 
matrosas revoliucionierius, 
pabėgęs iš sukilusio šar
vuotlaivio “Potiomkin”: 
Tūlos archieriejus, atvažia
vęs pasišnekėti apie pravo
slavų tikybą, ir suspenduo
tas šventikas, dėstąs savo 
liberalines pažiūras; ir su 
sugriautu šeimos gyvenimu 
paprasta moteris, ir jau
nuolis studentas, kamuoja
mas aistrų; ir daugelis kitų.

Čechovas sakėsi pažinęs 
tokius žmones, kurie bijo- 
davę daryti negeras darbus 
tik todėl, kad buvęs gyvas 
Tolstojus.

Tolstojaus autoritetas 
buvo toks didelis, kad, 
nors ir rašė ir spausdi
no jis savo parašu už
sienyje aštrius ir smar
kius straipsnius prieš 
esamąją santvarkų ir prieš 
viešpataujančiųjų bažnyčių, 
patvaldinė vyriausybė ne
drįso jo persekioti. Reak
cingas vidaus reikalų mini
stras grafas Dimitrijus 
Tolstojus, tolintas Levo Ni
kolajevičiaus giminaitis, 
pranešė Aleksandrui III, 
kad Levų Tolstojų už jo 
straipsnius būtinai reikia 
ištremti arba uždaryti į 
vienuolyną; i tai caras at
sakė: “Prašau Tolstojaus 
neliesti. Aš visai nenoriu
iš jo daryti kankinio rir 
tuo sukelti prieš save visuo
tinį pasipiktinimą”. Tokios 
pat politikos laikėsi Tolsto
jaus atžvilgiu ir Nikolajus 
Il-asis.

Bet tuos, kurie plati
no uždraustus Tolstojaus 
straipsnius, parašytus prieš 
valstybę ir bažnyčią, vy
riausybė sodino į kalėjimus 
ir trėmė į tolimus užkam
pius. Tolstojui labai sunku 
buvo pakelti tai, kad už jo 
straipsnius persekiojami 
jam artimi žmonės, tuo tar
pu kai jis pats lieka lais
vas. “Man sunku būti lais
vam”, rašė jis vienam savo 
bičiuliui. Ne kartų jis rašė 
pareiškimus ministrams ir 
kitienis vyriausybės įžy
miesiems pareigūnams, pra
šydamas nukreipti prieš jį, 
kaip prieš uždraustų strai
psnių autorių, visas perse
kiojimo priemones. “Tuo la
biau, — rašė jis 1896 me
tais vidaus reikalų minis
trui ir teisingumo minis
trui,-— kad iš anksto pa
reiškiu, jog nepaliausiu iki 
pat mirties dirbęs to darbo, 
kurį vyriausybė laiko nusi
kaltimu, o aš laikau savo 
šventa pareiga dievui”. Bet 
ir tas pareiškimas nieko ne
padėjo, vyriausybė savo 
elgsenos nepakeitė.

(Sus daugiau}

Algimantas šakalius

Lietuva 1969 metų parodose
Pirmoji 1969 metų paro

da, kurioje dalyvaus mūsų 
respublika, vyks Rygoje. 
Visų vasario mėnesį mieste 
prie Dauguvos bus de
monstruojami gatavi dra
bužiai, audiniai, avalynė, 
galanterija. Pavasarį Pa
baltijo mados persikels į 
Talinu. Taline ir Rygoje 
vyks ir kita, vien tik lietu
viška paroda — “LTSR ar
chitektūra,” kurios lanky
tojai pamatys tiek mies
tų kvartalų, tiek kaimo gy
venviečių maketus, nuo
traukas, sužinos apie mūsų 
architektų darbus, kuriant 
poilsio zonas, plečiant ku
rortus, susipažins su Lie
tuvos istoriniais-architektū- 
riniais paminklais.

Panašaus pobūdžio paro
da “Lietuvos TSR liaudies 
buities kultūra” balandžio- 
birželio mėnesiais keliaus 
po Vidurinę Azija.

Ir 1969 m. dalyvausime 
daugelyje tarptautinių pa
rodų bei mugių, į kurias pa
kviesta TSRS. Tepaminėsi
me tik grynai lietuviška 
suvenyrų parodų, ateinantį 
pavasarį atsidar y s i a n č i ų 
Berlyne — VDR sostinėje. 
Šioje parodoje bus ekspo
nuojami gintaro, metalo, 
odos, medžio meistrų dirbi
niai, keramika, tekstilė, 
knygos, o taip pat maisto 
pramonės suvenyrai.

O kų matysime savo pačių 
namuose? Pavasariop Vil
niaus Parodų rūmai atvers 
savo sales Estijos TSR pra
moninei grafikai. O staty
bininkų rūmuose visomis 
vaivorykštės spalvomis su
žvilgės saulėtosios Armėni
jos mineralai. Priimsime ir 
bent dvi užsienio valstybių 
parodas.

Gegužy Vingio parkas 
sužydės tradicine .. ^Pava
sario puokšte,”, kurių.su
skius mūsų respublikos gė
lininkai: O rudenį tas pats 
Vingis eksponuos “Viską 
vaikams.” Šioje (parodoje 
veiks “Lenininis rūpinima
sis mažyliais,” • Vaikas ir

mokykla,” “Pramonė vai
kams” ir kitos ekspozicijos.

Iš žinybinių parodų kaimo 
dirbantiesiems bene naudin
giausia “Kompleksinis že
mės ūkio mechanizavimas,” 
kuri visų birželio mėnesį 
vyks Žemės ūkio mechani
zacijos .ir elektrifikacijos 
instituto Raudondvario 
eksperimenti n i U m e ūkyje.

3 pusk

Respubl i k o s mechanizato
riai šioje parodoje bus su
pažindinami su transporto, 
pakrovimo ir iškrovimo ma
šinų kompleksais, grūdinių 
bei techninių kultūrų augi
nimo, jų derliaus nuėmimo, 
o taip pat daržų-sodų ma
šinomis bei mechanizmais, 
gyvulininkystės fermų pa
tobulintais įrengimais. 
Raudondvaryje bus galima 
išgirsti apie geriausių me
chanizatorių — žemės ūkio 
pirmūnų—pasiekimus.

TU AMŽIAMS SUGRĮŽAI
Brangus tautieti, Mizara Rojau, 
Tėviškėn grįžti visad svajojai 
Gyvenime ryškių palikęs bridę
Iš anapus Atlanto gimtinėn parskridai
Mirtis palaužė, tave, galiūnų
Tėviškės žemė priglaus, kaip sūnų.

Net pusę amžiaus už okeano 
Tėvynės meilė širdy ruseno 
Labai mylėjai savųjų liaudį 
Ilgesio svajų raštuose audei 
Dirbti ir vargti nemaža teko 
Svajos skrajūnės širdy neseko

Labai mylėjai gimtų j į kraštų 
Laukų žalumų ir juostų raštų 
Dzūkijos smėlį, pušis daubose 
Už jūrų miškas Dainavoj ošė. 
Sesės dainavo, vainikus pynė 

/ . Širdis ilgėjos savo Tėvynės.

Už tolimųjų jūrų ir marių 
Nebuvo laimės, nebuvo gera 
Tėviškės vėjas Tave viliojo 
Sūnų vargdienio kaimo artojo 
Nesaldi buvo svetima duona 
Gimęs prastuoliu—netapai ponu

Atvežė urnų Ieva brangioji 
Nuliūdo gėlės, nuliūdo gojai 
Juk valia Tavo tokia nuo seno 
Likt nepanorai už okeano 
Dainavos žemė Tave vis traukė 
Dabar ji amžiams Tavęs sulaukė

Pelenų urnų į SąviĮioniš
Lydi, palydį Lietuvos žmonės 
Kaip ląisvų orų, vėtrų galiūnų 
Tėviškė .ruošias priglausti sūnų

Varlių savižudybė ir 
kurmiy karas

Tailando šiaurės rytuose 
šių mętų pradžioje nusižudė 
tųkstančiai varlių. Jos pul
davo and aštrių lyg peilis 
tose vietose paplitusių krū
mų dyglių. Gyventojai ste
bėjo šį reiškinį su siaubu, 
galvodami, jog tai bloga le
mianti pranašystė. Paskuti
nį kartų masinė varlių sa
vižudybe buvo prieš dvejus 
metus. Po to atėjo sausra 
ir badas. Išmirė daug žmo
nių, nugaišo aibės gyvulių. 
Tuo pat metu Tailando pie
tuose vyko brolžudiškas 
kurmių karas. Tūkstančiai 
šių taikių gyvūnų žiauriau
siai naikino vienas kitų. Pa
našus karas čia buvo stebi
mas 1941 metais.

Abu šiuos gamtos reiški
nius mokslininkai aiškino 
paprastai: gyvūnai neranda 
sau maisto ir žudosi.

Debesys pilki dangų aptraukė 
Nuoširdūs dzūkai ašaras braukia 
O su jais Ieva—draugė geroji—

. , Tavųjų valių širdy kartoja
. - • .. c ...... .

Dainavoj, gimęs, Dainavoj augai — 
Urna mažytė pelenus saugo 
Po pusės amžiaus sugrįžai vėlei, 
Kad pailsėti Dzūkijos smėly, 
Kad pųkvėpuoti oru ir saule — 
Šalis gimtoji — viena pasauly.... 
Tavęs jau nėra — aro galiūno 
žemė Tėvynės priglaus, kaip sūnų.

Pažeria saulė spindulių pluoštų, 
Lyg margaspalve dzūkiška juosta 
Apjuosia urnų ir kalnų žalių 
Verkia pakalnėj žali berželiai. 
Žiedai palinksta pievoj gėlėtoj 
Vaikystėj Rojaus čia bėginėta... 
Čia bėginėta, čia skinta gėlės 
Vainikai pinta iš ramunėlių.

Akmuo — paminklas ant kalno Juodžio
Priglaudė urnų... Trūksta man žodžių...
Skraidei kaip aras, vėtrų galiūnas — 
Tėviškės žemė priglaudė sūnų.

Rūžis, Rūželis, ežeras Juodis 
Bangos. Bangelės ritas pajuodę 
Savilionyse tėvų kapai...
Ilsėsis ir Rojaus čia palaikai.

Našlė ištekėjo antrų kar
tų. Naujasis vyras nepa
tenkintas sako:

—'Kažkodėl tu taip daž
nai giri savo buvusį vyrų.

—Brangusis, kai tu nu
mirsi, aš tą patį kalbėsiu 
apie tave.

Žmonių daugybė ant kalno Juodžio 
Muzika graudžiai tylų perskrodžia 
Gėlės, vien gėlės akys net raibsta 
Lyg žiedų jūra banguoja, plaikstos 
Nebėra Rojaus, skrydžių galiūno 
Dzūkijos žemė priglaudė sūnų.

Oi tu diemed, diemdėli... 
Liaudies choras gieda 
“Varpų maršų” dūdos groja 
Ašarėlės rieda...
Rojaus Mizaros nebėra 
Dzūkų kraštas gedi.

Vilnius, 1968—V—23
P. Stirnienas
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IŠ Mano ATSIMINIMŲ

Ir jaunuoliai ėjo prieš vėtrą
Neseniai Respublikinei bi

bliotekai atidaviau beveik 
sunkvežimį savo jau per
skaitytas knygas. Moksinės 
Lietuvos įstaigos labai do
misi literatų bibliotekomis. 
Bet jeigu 1933 m. spalio 30 
d., kai pas mane Degučių 
nuovados viršininkas A. 
Pumputis su dviem polici
ninkais darė kratą, tų auto
rių raštus turėjęs, tai fa
šistai tokią biblioteką būtų 
palaikę “priešvalstybine me
džiaga.” Būdavo, ir už vie
ną knygelę pogrindininką 
nubausdavd 8 metams kalė
jimo. O už biblioteką bau
dėjams ir galvos nepapak- 
tų. Va žiūriu į knygų kainą 
ir prisimenu knygų badą, 
kurį senesnio amžiaus žmo
nės dabar prisimena. Ir da
bar jaunuoliai ne tik lakš
tučių giesmėmis sotinasi. 
Užsuki į knygyną—jie nau
ją knygą apipuola kaip bi
tės viešliausią žiedą. Užsu
ki į institutą — vienas me
diciną, kitas — inžineriją, 
trečias — tapybą studijuo
ja. Bet jie sako:

Taip yra. Bet kad taip 
būtų, jauni ir seni veržėsi į 
gatvę su proletarine gies
me. Už grotų kentėjo.

Ir kas toje kovoje nežuvo, 
darbo jaunuoliai į juos krei
piasi:

—Papasakok, kaip mums 
pro rūkus saulę nešei...

Per metus tokių pakvieti
mų gaudavau apie 70. Va 
eini į fabriką, į mokyklą, į 
institutą. Ir pasakoji apie 
kovotoją, sutiktą pogrindy
je ar už grotų miško. Prieš 
vėtrą žygiavo ir mokslei
viai. Štai Zarasų aukštosio- 
sios komersijos mokyklos 
moksleivius prieš audrą su
kilti paskatino ir iš Ameri
kos gautoji marksistinė Ža
rėnų Vinco knyga. Kur ją 
jaunuoliai laikė? Bibliote
koje? Čiužinyje! Per sek
lius direk — buvęs krikdem- 
seimo pirmin. J. Stepana- 
vičius ėmė anuos skaity
tojus tardyti. Na jis užsi
puolė ir šių eilučių autorių. 
Grįžau po žiemos atostogų. 
Vis buvau sujaudintas tuo 
tardymu. Ir štai 1929 m. 
sausio mėnesį išgirdau:

—Pas direktorių iš Kau
no atvyko du žvalgybinin
kai.

Pribėgo prie mane in
spektorius:

— Bėk namo! Atnešk ra
šomąjį darbą.

— Jau įteikiau. „
Vėliau sužinojau tyrė 

mano braižą. Šią paslaptį 
atskleidė man D. Kučins
kas. Su juo kalėjime susi
tikdavau. Jis pasakojo:

— Pas mane rado slaptą = 
spaustuvę. Čia rado kores
pondenciją iš Zarasų. Ji bu
vo parašyta gražia rašyse
na.

Va, kodėl Voldemaro pa
siuntiniai tada ir buvo at
bėgę į provincijos mokyk
lą. O jojo kapelionas elgėsi 
diktatoriškai. Štai pirma
dienis. Tikybos pamoka. 
Štai dvasininkas it šaltas 
lietus beria klausimus:

— Buvai bažnyčioje?
— Nebuvau.
— Nebuvau.
— Buvau.
— Nemačiau.
— Bobinčiuje klūpėjau.
— Klūpėk, kur nurodyta!
Po kurio laiko šį konflik

tą pavaizdav a u pažangia
me studentų žurnale. Dva
siškas tėvelis įšėlo. Įlėkė į 
klasę. Sužaibavo.

— Kas parašė?^ Tylite?
«

Jūsų tarpe jis sėdi. Policija 
išaiškins.
’ O po pamokos ant manęs:

— Tu rašei.
Tyliu.
—Ką? .Nori, kad suimtų? 

Neseniai1 tokius paukštelius 
iškrapštė iš Ukmergės gim
nazijos. (Negreit sužinojau: 
tada suėmė ir A. Guzevičių.

Kitą dieną mokykla smar
kiau suųžė, negu bičių avi-

—Kažkas žvalgybai įteikė 
penkiolikos mokinių sąrašą. 
Jie priskiriami prie bolše
vikų.

— Vyt Azefą! Jis mo
kykloje bastosi!

Taip, jaunuolius įskundė 
neseniai grįžęs iš Italijos 
seliziečių vienuolyno A. Kim
ša. Moksleiviai pareikala
vo jį išvaryti iš mokyklos. 
Direktorius spyrėsi.

—Nevarykite — sustrei
kuosime! Girdėjote? Ne
seniai Utenos gimnazistai 
sustrei k a v o. (Moksleiviai 
reikalavo atleisti neturtin
guosius nuo mokesčio už 
mokslą. A. L.) Direktorius 
vis tik reikalavimą jaunuo
lių įvykdė. Pavasaris. Ge
ografijos pamoka. Ištrau
kiau bilietą apie Tarybų 
Sąjungą. Mokytojui kažką 
pašnibždėjo kapelionas. Eg
zaminatorius paklausė:

— Kas įkūrė bolševikų 
partiją?

—Leninas,— atsakiau su 
meile.

—O kas Lietuvoje sklei
džia bolševizmą? Na ir Za
rasuose?

Tik dabar supratau, šį 
erškėčiuotą klausimą paki
šo kapelionas. Apie kape
liono išpuolius parašiau A. 
Venclovai. Jis atrašė, kad 
plačiau pavaizduočiau jo sa
vivaliavimus. Cvirka no
rįs apie tai parašyti apysa
ką. Nežinau, ar Cvirka 
įvykdė šį pažadą. O kape
lionas nusileido. Jis išvyko 
į Panevėžio gimnaziją. Ir 
kaip buvo džiugu: ir čia 
jaunuoliai pasipriešino prieš 
jo užmojus juos paklupdy- 
ti. Tai sužinojau 1934 m. 
jau kalėdamas Panevėžyje. 
Į Zarasus atkėlė kitą bibli
jos šalininką. Senas. Pli
kas. Sėdėdavo pamokoje 
sudėjęs rankas. Ir lyg mal
dele berdavau savo dogmas. 
Mergaitės šnekasi. Berniu
kai leido lėktuvus. O jis 
nė nesusiraukia.

—Geras kunigėlis, — gy
rė A. Kripaitį naivesni gim
nazistai. O jis kniso šaknį. 
Štai pavasarį: jis mostelėjo 
man pirštu:

—Po pamokos užsuk pas 
mane į butą.

Atėjau. Pradėjo nuo dan
gaus:

— Kodėl nebuvai rekolek
cijose? Nepriėjai išpažin
ties? Nematau bažnyčioje.

—Netikiu!
Perdedi, žinau: esi rim

tas. Man pasakojo moks
leiviai. Būtum geras ku
nigas.

—Nebent toks, kaip 
taras Šliupas.

—^šliupas bedievis.
—Aš ne mažesnis.
Tardytojas paglostė 

vą. Veidas patamsėjo.
—Seniai atšalai?
—Kai tik pradėjau susi

gaudyti gamtos moksluose.
— Kodėl nusigrįžai nuo 

bažnyčios? — Nepaleidžia 
vadžių tardytojas.

—Kunigai gina tik tur
tinguosius.

Ir jau jis rudeniškas.
—Perdedi. Dvasini n k a i 

globoj a varguolius.—Ir kad 
būtų įtikinamiau, paminė
jo “varguolių” veikėjus. At
silošė į fotelį. Pabėrė sal
dainius.

—Ar motina nebara?
—Ji nesikiša į mano 

žiūras.

Tamsi. Ir 
—Mano 

ki!

dak-

pil-

pa-

Ji neraštinga, 
nuolaidžiauja.
motina labai pui-

—Taip šnekėjau ir su 
Biržų vienu moksleiviu. Tik 
jis buvo atviresnis. Prisi
pažino — komjaunuolis, da
lyvavo slaptoje konferenci
joje. Gal ir tu jau slaptai 
veiki ?

Tyliu.
—Pagalvok. 1
O rytojaus dieną abituri

entai apie mano tardytoją 
paskelbė sensaciją:

. —Alytaus-gimnazistaigrą- 
žino mūsų kapelionui laišką, 
kurį jis parašė mokytojai. 
Mokytoja tą laišką pametė 
koridoriuje. “Va, 
me abiturientams.
tykite...”

Vienas smalsuolių skaitė 
garsiai: “Pinigų savo tė
vams nesiųsk. Važiuosime 
į Palangą. Aš jau parinkau 
vilą. Pinįgai prireiks vasa
rai.”

—Užsičiaupk su savo “De- 
kameronu,” suniurzgė da- 
vatkiškiau nusiteikusios 
merginos.

—Ne Bakačio ! Mūsų ka
peliono !

Įsikišo direktorius!
— Atiduok laišką man. 

Neduosite— su policiją pri
versiu grąžinti.

Ruduo. Lietuvių kalbą 
pradėjo dėstyti malonus mo
kytojas A. Šatas. Jis nuo
širdžiai pasakojo apie pa
žangius rašytojus. Kartą 
per pamoką net Kapsuką

siunčia- 
Paskai-

Penktadienis, Vasario (February) 14, 19fe)

Dr. A. Petriką

Skaičiai, matai ir saikai
Amerikos lietuviams daž

nai sunku orientuotis Lie
tuvoj vartojamoje metrinėj 
sistemoj. Jie iš seno pripra
tę matuot myliomis, vers
tais, sverti pūdais, svarais, 
uncijomis, centneriais, etc. 
Kai jie mato Lietuvos spau
doje minint gramus, kilo
gramus, metrus, kilomet
rus, arus, hektarus—jie ne
gali suprasti jų vertės. O 
Lietuvos jaunajai kartai ly
giai sunku suprasti mūsų 
skaičius, saikus bei matus. 
Jie nežino kas yra svaras, 
pėda, mylia, jardas, colis, 
uncija ir kt. Dėlto čia pa
teikiu dažniau vartojamų 
saikų bei metrų lentelę, iš 
kurios skaitytojai galės su
prasti ir palyginti metrinę 
sistemą su Amerikoje var
tojamais skaičiais:

Anglų mylia, 5,280 pėdų, 
1.60 kilometro.

Jūrų mylia — 6,080 pėdų.
Rusų mylia 7 verstai, 5 

angliškos mylios.
Verstas — 500 sieksnių, 

0.66 angį, mylios.
Sieksnis—-7 pėdos.
Pėda—2 colių.
Colis — 2.54 centimetro.
Metras —100 centimetrų, 

39.37 colio.
Kilometras — 1,000 met- 
Dekometras — 10 metrų, 

rų, 0.62 angį, mylios.
* Decimetras — dešimt o j i 
(1/10) metro dalis.

Centimetras — šimtoji 
(1/100) metro dalis.

Milimetras — tūkstantoji 
(1/1,000) metro dalis. ■

Jardas 
liai.

3 pėdos, 36 co-

Aršiną (rusų) — 28 co
liai.

Valakas — 20 hektarų.
Desiatina (rusų) — 2,69 

akro.
Valakas (lenkų) — 41.50 

akro.
Aras — 100 kvadratinių 

metrų.
Hektaras — 100 arų, 2 

margai.
Margas—0.5 (pusė) hek

taro.
Akras — 43,560 kvadra

tinių pėdų.
Gramas — 1,000 miligra

mų, 15 granų.
Kilogramas — 1,000 gra

mų, 2.2 svaro.
Bušelis — 35,238 litrai.
Centneris — 100 kilogra

mų.
Pūdas — 40 svarų.
Metrinė tona — 1,000 ki

logramų, 2,200 svarų.
“Funtas” (rusų) — 0.90 

svaro (amerikoniško).
Galionas (gorčius) — 4 

kvortos.
Litras — 1,000 kubinių 

centimetrų.
Kvorta—2 paintės, 32 un

cijos, 1.10 litro.
Paintė — 16 uncijų, 1.55 

litro.
Svaras — 16 uncijų.
Uncija — 28.35 gramo.
Viedras (rusų) 3.25 ga

liono, apie 4 litrai.
Į smulkmenas nesigilinsi

me. Ten skirtingi skaičiai 
skysčiams ir biriams sai
kuoti bei matuoti; vaistams 
(aptiekinė sistema) sverti 
bei matuoti vėl kitokia nor- 

Su jais kasdienoje ne- 
ir

ma.
susiduriame, tad mums 
neverta jais rūpintis.

pagyrė. Tuo džiaugėsi kai
riųjų pažiūrų mokiniai. Ir 
jo pamoka labai greitai iš
tirpdavo. Visgi kartą jis 
mane perspėjo:

— Prašau daugiau rašo
muose darbuose atvirai min
čių nereikšti. Tas mintis 
nešiok širdyje. Mane kape
lionas užsipuolė, kam lei
džiu tokius dalykus rašyti. 

■ Vėliau pedagogas dar niū
riau tarė:

—Ir mane jis užpuldinė
ja, kodėl nelankau bažny
čios.

Tik zarasiškiai nežinojo, 
kad A. Kripaitis savivalia
vimu jau buvo išgarsėjęs ir 
kitose gimnazijose dar kle
rikalinio seimo laikais. Ir 
tuomet jis su batais lindo 
į jaunuolių skaisčią širdį. 
Dabar tai nupiešta A. Gu- 
zevičiaus romane “Sąmoks
le” ... O visgi jaunuoliai 
nugalėjo vėtrą...

A. Liepsnoms 
Kaunas. 1967 liepos mėn.

*

Smagu buvo pasivažinėti Šakių rajono keliais.
M. Baranausko ntioii’auka

Milford, Conn.
Edward F. Mureika, 

nūs Antano ir Amelijos Mu
reikų, 42 metų amžiaus, ne
lauktai ir netikėtai mirė 
vasario 1 d.

Antrajame pasauliniame 
karė Edwardas tarnavo 
Amerikos laivyne ir grįžo 
su pažeista sveikata. Vis 
dirbo tėvų ūkelyje, dar ir 
daugiau žemės įsigijo, nesi
tikėjo sutikti greitą mirtį, 
būdamas jauno amžiaus. 
Tik Vasario 1 d. pietų me
tu pasisakė, kad nenori val
gyti. Išėjęs laukan dar ką 
nors pradėjo dirbti. Grįžo 
stūbon ir už keleto minu
čių širdis atsisakė tarnauti.

Tėvai, ypatingai motina, 
neteko didžiausio pagalbi
ninko, ir visi, kurie arti
miau pašipažinojoriie, liko- 
mė didžiai sūjaudinti neti
kėta jo mirtimi.

Kaip ir visa Mureikų šei
ma, Edwardas buvo LDS 74 
kuopos narys, rimto būdo, 
darbštūs vaikinas.

Kadangi Mūrėikai yra 
žymūs žmonės lietuvių or
ganizacijose, o y p a t i n ga i 
Mųrėikienė garsi skanių lie
tuviškų sūrių gaminimu, 
tai ir Cody-White šermeni
nė skendėjo gėlėse nuo ar
timųjų, draugų ir organiza- 
ei jų.

Po palūidojiirid visi buvo
me užkviesti į Mūreikų na
mus, kur prie užkandžių te
ko susipažinti šu kitatau
čiai s Mureikų artimais 
kaimynais, kurie rodos, ga
na draugiški piliečiai.

Tai LDS 74 kuopa ne
teko nario, o Mureikai — 
brangaus ir nepavaduojamo 
šeimės nario.

Nuoširdi užuojauta tė
vams ir artimiesiems.

J. J. Mūckaiiis

sū-

Pittston, Pa,
Sausio 29 dienos ryte, vi

sai netikėtai, širdies prie
puolis pakirto ilgametį šio 
miestelio gyventoją, malonų 
ir ramaus būdo pažangietį 
Stasį Rauduvę. Nors iš va
karo pasiskundė, kad nesi
jaučia gerai, bet tai buvo 
manoma, kad užėjo men
kas sunegalėjimas. Ryte pa
juto, kad negali kvėpuoti, 
užsikosėjo ir po keleto mi
nučių sustojo jo širdis pla
kus.

Stasys buvo gimęs Dvar- 
žiškių vienkiemyj, Vabal- 
niko valsčiuje, biržų ap
skrityje. Turėdamas apie 
n -ką metų amžiaus, pali
ko savo gimtąjį vienkiemį 
ir atvyko į šią šalį. Teko 
padirbėti įvairių darbų ir 
dar kiek laiko studijuoti 
Valparaiso universitete. Pa
galiau pasirinko fotografo 
darbą ir iš jo darė pragy
venimą veik iki mirties. 
Nors savo studijos neturėjo 
jau per keletą metų, bet 
namie tuo darbu vis užsii
minėjo. Be to dar ir pa
veikslus piešdavo. 1928 m. 
buvo nuvykęs į Lietuvą. 
Ten susipažino su Lucija 
Kateivaite, apsivedė ir su
grįžę gyveno iki jo mirties. 
Dabar jo žmona liko dide
liame nuliūdime.

Gražus draugų būrys su
sirinko paskutinį kartą pa
lydėti velionį į jo poilsio 
vietą: į krematoriją Wilkes- 
Barre, Pa. Laidotuvių įstai
goje Pittston ir Wilkes- 
Barre krematorijos koply
čioj draugas I. Klevinskas 
pasakė atsisveikinimo kal
bas. Vėliau palydovai buvo 
pavaišinti Lucijos rezidenci
joje.

Tai taip ir užbaigė Savo 
gyvenimo kelionę Staselis, 
pergyvenęs 82 metus am
žiaus. Lai būna jam leng
va Amerikos žemelė, nors 
ir pavirtusiam į pelenus* o 
jo žmonelei linkiu kiek ga
lint ramintis.

Dar noriu pridurti, kad 
su Stasiu supažindino mane 
Jurgis Jankauskas - Jakas 
dar 1915 metų pavasarį. 
Nuo to laiko kartas nuo 
karto susitikdavome. Mari 
patiko jo malonus būdas. 
Niekuomet neteko jį ma
tyti supykusį. Kad ir 
kas ką priekaištavo — jis 
tatai priimdavo kaip drau
gišką pokalbį.

K. Genys

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo jaunimo sąjungos 
350,000 narių įstojo į dar
bininkų (komunistų) Parti
ją 1965 - 1968 metais.

Lowestoft, Anglija.—Ada 
Roe, seniausia Anglijoje 
moteris, minėjo 111 metų 
gimtadienį.

Newark, N. J. r
Sausio 24 d. mirė Antanąs. 

Ostapuk, sulaukęs 82 metųA 
Buvo rusų tautybės, bet ve
dęs su lietuve Brone Kerie- 
lis. Buvo sukremuotas sau
sio 27 d.

Buvo žmogus labai gero 
būdo, sugyveno labai gra
žiai su šeima ir draugais.

Paliko dukrą Adelą ir sū
nų Edwardą.

Priklausė prie rusų, uk- 
rainų ir lietuvių organiza
cijų, LLD 136 kuopos ir 
prie Lietuvių namo. Rėmė 
visų trijų tautų organiza
cijas, kiek tik išgalėjo.

Prieš mirtį paliko raščiu
ką, jo parašytą išvažiuoj
ant į ligoninę; prašė, kad 
žmona paaukotų rusų laik
raščiui $25, ukrainų laik
raščiui $25 ir “Laisvei” $25. 
Jo žmona visą jo prašymą 
išpildė.

Visi palydovai buvo pa-* 
kviesti ant pietų į ukrainų 
svetainę. r

Vienas draugas rusas pa
sakė kalbą apie mirusįjį ir 
paprašė sulyg išgale paau
koti spaudai. Surinko $48. 
Nuspręsta padalyti tuos pi
gus viršminėtiems laikraš
čiams, kuriems velionis 
prieš mirtį buvo pasky
ręs po dvidešimtpenkinę. Vi
siems trims ląikraščiams te
ko po $16.

Reiškiame giliausią užuo
jautą Ostapuko šeimai ir 
visiems artimiesiems.

Felicija Šimkienė

St. Petersburg, Fla.
Sausio 24 d. mirė ilga-į 

metis progresyvių organ!- ' 
zacijų veikėjas Juozas Užu- 
sienis. Prieš keletą metų 
atvykęs j Floridą susituokė 
su j Rože Samulioniene i* 
abu daug veikė LLD 45-je 
kuopoje.

Rožė įteikė dovaną Dai
nos Mylėtojams ir visiems 
progresyviams lietuviams, 
suteikdama savo rezidenci
ją dainų pamokoms.

Juozui mirus, Rožė jam 
pagerbti paaukojo po $100 
“Vilniai” ir “Laisvei.”

J. P. Stančikas

R. McGill laidotuvėse 
tūkstantis žmonių

Atlanta, Ga. — Daugiau 
Ipip 1,000 žmonių dalyvavę 
kovotojo už civilines teises 
R. E. McGill laidotuvėse. 
Dalyvavo užmuštojo Mar
tin Luther King tėvas ir 
brolis A. D. King, taipgi bu
vęs Vice prezidentas Hum
phrey.

Negrų bažnyčios kunigas 
Sam Williams laidotuvėse 
pareiškė, kad McGill nuo-^ 
lat kovojo prieš rasinę dis
kriminaciją.

NAUJA KNYGA

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
Parašė J. GASIŪNAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas h' pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir it.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desetkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite Įsigyti už $1.50 
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTL 

Užsakymus šilįskite:
LAISVĖ

102-02 Liberty Avė., Ozbhe Park, N. Y. 11417
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CLEVELAND, OHIO
Spaudos vajui pasibaigus
Džiugu, kad vajus pasi

baigė sėkmingai, nors ma
žai prie jo tegalėjau prisi
dėti, vos tik 1,074 punktus 
pasiekiau. Tačiau, negalint 
visų skaitytojų namus ap
lankyti, o tik vienur kitur 
susitikus, tai ir tokiu pasie
kimu reikia pasidžiaugti. 
Kai kuriuos toliau gyve
nančius skaitytojus prisi
ėjo tik per telefoną pa
raginti, kad patys savo pre
numeratas pasiųstų, ką jie 
ir padarė.

Be to dar atnaujinau 5 
“Vilnies” prenumeratas ir 
$10 aukų pasiunčiau “Vil
niai”, o punktus liepiau ati
duoti draugei A. Salin, ku
rios važinėjimo aplinkybės 
irgi ne ką geresnės už ma
no. Bet kuomet yra noras 

•.prie tokio svarbaus darbo 
prAsidėti, atsiranda ir gali
mybės.

Ligonius aplankius
Vasario 1 d., orui vasa

riškai nušvitus, pasitarę su 
šeimininke leidomės aplan
kyti vieną kitą sergantį 
mūsų draugijų narį.

Pirmiausia sustojome ap
lankyti Veroniką Young. 
Padavus jai vėliausias LLD 
knygas, nusidžiaugė, kad 
turėsianti ką skaityti. Ji 
yra ilgametė “Laisvės” skai
tytoja ir, matyt, ją visą 
perskaito. Kol turėjo jėgų, 
mėgdavo lankyti visų drau
gijų susirinkimus, bet jau 
keletas metų dėl silpnumo 

a kojose negali lankytis, tai 
^šia proga užsimokėjo duok

les LLD 22 kuopai, Lietu
vių Klubui ir LDP Draugi
jai. Besikalbant patyrėme, 

lįkad draugė kovo mėnesį ža
da švęsti savo 90-ąjį gim
tadienį. Būtų gerai, kad kybą su Kinija sumažėjo 2 
bent draugės klubietės ją milijonais dolerių 1968 m.

aplankytų, nes pas to am
žiaus žmones artimų drau
gų jau mažai yra likusių, 
o jeigu ir yra, tai jiems 
veikiausiai jau nėra nei no
ro, nei galimybių kitus li
gonius aplankyti. V. Young 
gyvena dukters ir žento 
puikioj priežiūroj. Vien tik 
malonumas matyti taip gra
žiai ir patogiai užlaikant 
savuosius senatvėje.

Kitą dieną aplankėme 
drg. P. Nemurą, kuris jau 
tūlas laikas yra po daktarų 
priežiūra, bet dabar susida
rė tokios komplikacijos, kad 
reikėjo jam skubios opera
cijos. Operaciją pergyve
no ir jau namuose nuola
tinėje žmonos priežiūroje.

Taipgi randasi ligoninėje 
P. Dagys dėl akių operaci
jos. St. Seimonas irgi ke
letas metų negali .niekur iš 
namų išeiti. Panašioj pa
dėty yra ir G. Palton ir F. 
Sutkaitis.

Jie visi yra mūsų drau
gijų nariai. Todėl pasirū
pinkime, kurie dar galime, 
juos aplankyti. Jauskime 
savo pareiga ne tik čia su
minėtus, bet ir kitus ser
gančius narius aplankyti.

J. žebrys

Teisiami valstiečiai 
Graikijoje

Atėnai. — Pirmoji Grai
kijos valstiečių grupė iš 4£ 
žmonių, dalyvavusių kovos( 
už aukštesnes tabako kai 
nas, dabar sėdi teismabu 
tyje ir laukia bausmių.

1966 metais apie 5,000 vai 
stiečių demonstratyviai rei 
kalavo aukštesnių kainų ui 
jų tabaką. Juos policija 
puolė ir daugelį areštavo.

Londonas.—Anglijos pre

Amerikiečių apsauga už 
spygliuotos vielos

Tokijas. — Amerikos ka
rinė vadovybė Okinavoje 
imasi skubių priemonių Ka- 
denos aviacijos bazės “gy
nybai stiprinti” .

Kaip praneša laikraštis 
“Jomiufį?, visus prie avia
cijos bazes prieinančius val
stiečių laukus amerikiečių 
karo inžinerijos dalys ap
tveria spygliuotos vielos 
tvoromis.

Dar es Saalam. — Ango
los Liaudies Išsilaisvinimo 
Judėjimas (partizanai) 19- 
68 m. užmušė 2,760 Portu
galijos kareivių, sužeidė 2, 
160, padarė Portugalijai 
daug nuostolių.

Mirė TSRS ekonomikas
Maskva. — Mirė prof. 

Konstantinas V. Ostroviti
anovas, 76 metų amžiaus, 
pasižymėjęs TSRS ekono
mikas.

Washingtonas. —Per pir
mąsias Šių metų 35 dienas 
sostinėje įvyko 26 savižu- 
dystės.

BUSINESS OPPORTUNITY HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

SHELL STATION
Shell Has a 3 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.

(11-13)

Service Station. Flying 'A*.

Available in Metropolitan Phila. 
with State inspection facilities. We 
offer paid training and financial as
sistance. Contact JOHN DAVIS, SA 
7-1750 until 5 PM. After 5, call MA 
3-7171. (11-15)

Karakas, Venezuela. — 
Daugiau kaip 200,000 trans
porto, uostų ir kitų darbi
ninkų reikalauja naujos su
tarties, algų pakėlimo ir 
geresnių darbo sąlygų.

ALBERTAS STRUOLIS
MIRĖ 

Sausio 10, 1969

Mano mylimas sūnelis neteko gyvybės jau
nystėj. Jis gimė vasario 27 d., 1917 m.

Paliko liūdesyj motiną, žmoną ir tris sū
nus. Lai būna jam lengva šios šalies žemė.

Onutė Struolienė, motina 
Philadelphia, Pa.

JOHNSON CITY, N. Y.

Mirus

Kazimierui Stanuliui
Reiškiame gilią užuojautą jo sūnui Juozapui, jo 

žmonai, jų dukrytei ir anūkei; sūnui Petrui, jo 
žmonai ir dviem dukrytėms; sūnui Tarnui, jo žmo
nai ir dviems sūneliams. Taipgi pusseserei Nelei 
Strolienei ir jos šeimai (Binghamtone), ir kitiems 
giminėms ir draugams.

MEN WAITED for professional 
products for :the home. Manage
ment and sales background help
ful. Great opportunity for right 
person. Call 563-6037 or 256-4398.

(10-14)

CLUB STEWARD

MACHINIST 1st CLASS
MECHANIC 1st CLASS

shift. Modem shop. Good pay 
and company benefits.
LEE FILTER CORP.

191 Talmadge Ad., Edison, N. J.
201-287-2700

(11-16)

Day

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)

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

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

ROLL FORM OPERATORS
Sala-

(8-13)

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 561-1137
(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)

Rapidly growing non-defense sheet 
metal firm requires experienced roll 
form operators on Yoder and Tish- 
ken machines.

Some set-up exp. 
working . conditions 
starting rate plus
fring benefits^ Apply 8 AM to 4 PM. 
Or call for appointment. REPCO 
PRODUCTS CORP., 7400 State Rd. 
DE 8-1110. (11U2)

necessary. Good 
plus excellent 

incentives and

CONSTRUCTION PARTS MAN.
Westinghouse Air-brake Construe; 
tion Division. Phila. has opening hi 
parts dept, for individual with ex
perience in Construction machinery, 
parts, sales. Co. benefits. For inter
view, call TR 7-5200, Ext. 68.

(11-13)

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)

J. N. Stroliai
I. H. Vėžiai
J. I. Slesoraičiai
J. 0. Kireiliai 
P. Juozapaitis 
Z. Zdanevičienė 
V. A. Kazėnai 
E. Stroliene
L. Mainioniene 
A. N. Judikaičiai
I. Čekanauskienė
M. Sadauskiene 
U. Šimoliūnienė 
P. Mikalajūnas
J. Vaičekauskas
K. Vaicekauskienė 
J. Žemaitis

A. Žemaitienė
V. A. Kumpaniai 
M. Ukuleutite 
A. Žolynas
P. Jasilionienė 
J. Luzinas 
M. Luziniene 
H. Žukienė 
A. J. Kaminskai 
A. H. Pagiegalai 
P. N. Mačiukai
S. Vaineikis 
O. Dišienė
T. Bagdonienė 
J. Nelesh
W. B. Keršuliai

i

T

MILFORD, CONN. I
Edward Mureika 1

Mirė vasario 1 d., 1969 m. I '
5 Reiškiame širdingiausią užuojautą jo tėvams 1 j
a Antanui ir Amelijai Mureikams, jo sesutei Jennie, 1 j 

švogeriui John Rigely .su šeima, jų liūdesio valandoj, 1 
netekus brangaus sūnaus ir brolio. 1

Mr. ir Mrs. V. Yuškevich Mrs. H. Baranauskas 1
Mr. ir Mrs. A. Walins Mrs. M. Thompson 1 .

v Mr. ir Mrs. A. Stripeikis Mrs. A. Žilinskas 1
Mr. ir Mrs. J. Strižauskas Mrs. T. Staneika 1
Mr. ir Mrs. C. Strižauskas Mrs. E. Kitra l‘

< Mr. ir Mrs. V. Rajeckas Mrs. A. Jasiulaitis |'
Mr. ir Mrs. A. Jasiulaitis Mrs. S. Armonas |

3 Mr. ir Mrs. H. Sausser Mrs. M. Jacobs 1
Mr. ir Mrs. A. Morozas Mr. K. Gintautas 1

- Mr. ir Mrs. J. Mockaitis Mr. J. Ragauskas 1
Mr. ir Mrs. J. Petrušaitis Mr. M. Arisonas |
Mr, ir Mrs. J. Jocis Mr. J. Savage 1
Mrs. M. Valatka 1

I

M 
0 

į M
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PITTSTON, PA.

Mirus

Stasiui Rauduvei
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Lucijai 

ir visiems jo artimiesiems. ?

iarė Čerkauskaitė Nelė ir Povilas Ventai
na Čerkauskaitė Ignas Klevinskas
argarita Gluoksnienė Aldona Grigaitienė
>nas Gluoksnis Marijona Sinkevičienė
11a Sakevičiūtė Elzbieta Kairaitienė
. Tuškevičius Marijona Gilvickienė
aulina Radišauskienė Antanas Globičius

Kavaliauskaitė Marcelė Balukonienė
azys Genys

11 NEWARK, N. J. I
11 Antanas Ostapuk 1
11 Mirė sausio 24, 1969 1
II Reiškiame gilią užuojautą žmonai Bronislavai, | 
11 dukrai Adelei, žentui Feliksui, sūnui Edwardui, | 
|| jo žmonai, anūkams ir kitiems artimiesiems. |

11 Sally Balchunas A. Josmantienė |11 M. Witkus Ed. Rudis |
|| B. Ostapuk F. A.Lupsevičiai |
|| A. Arlaus P. J. Ramoškai |
|| B; Kušlienė M. Stensler |I I C. Kairienė " W. S. Tiliūnai |I I G. Kairis Ig. Beeis |
|| F. Šimkienė O. Bečienė |
|| F. O. Bunkai Ch. Anuškis |
|| P. Casper T. Stočkienė |
|| J. Slėnis O. Stanionienė |
|| L. Kavaliauskaitė r |

Bridgeport, Conn.
Vasario 2 d, įvyko LDS 

74 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Pagal narių skal
nų . labai mažas nuošimtis 
Tariu dalyvavo. Ir panašiai 
visada nariai mažai dėme
sio kreipia į susirinkimus. 
Bet susirinkimai laikomi 
kiekvieną mėnesį, nepai
sant kiek narių dalyvauja 
susirinkime. Tos draugijos, 
kurios susirinkimus laiko 
kas mėnesį, geriau gyvuoja.

LDS 74 kuopa turi apie 
130 narių. Tai didžiausia 
kuopa Connecticut valstijo
je. Beveik galima sakyti, 
kad 74 kuopa narių skaičiu
mi gali lygintis su Trečio
sios Apskrities penkiomis 
kuopoms. O už tai kredi
tas !drg. J. J. Mockaičiui, 
kuris per daugelį metų 
stengėsi gauti naujų narių į 
LDS. Ir jis gauna, taipgi, 
deda pastangas palaikyti 
kuopoje narius. Už tai kuo
pa skaitlinga nariais. Jei
gu daugiau būtų tokių, kaip 
Mockaitis, tai" LDS kuopos 
būtų skaitlingesnės.

J. Strižauskas

WELDERS. Experienced iwelders 
for truck body and trailer repair 
and rebuilding. Complete benefits. 
Permanent position. Good salary for 
qualified men. Call JE 5-2155.

*' (11-15)

MAINTENANCE ELECTRICIANS
Familiar with power wiring. 

Company paid genefits. 
BAY PRODUCTS DIV.

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

(1017)

MACHINIST. Able to set up and 
operate lathes, millers, etc. Jobbing 
shop. All benefits. Excellent pay for 
qualified man. Blue Cross. Life 
insurance.
ATHERHOLT MACHINERY. Call 
NE 4-4654. (11-13

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

v bright future. PENNA PACIFIC 
J CORP., John Fitch Industrial Park,

* MAINTENANCE MAN. With me
chanical background. Steady em
ployment. Call Monday morning. 
609-392-4413 or apply in person, to 
Mr; Gilbert, Room 304, 150 East 
State Street, Trenton, N. J.

(11-13)

Warminster, Pa. Phone: 675-8700.
(10-14)

Easton, Pa.
sunkios ligos sausio 

mirė Domicėlė Gaba- 
84 metų amžiaus. Iš

5 d. 
lienė, 
Lietuvos buvo Eidintaičių 
kaimo, Telšių apskrities. 
Jos" vyras Jonas Gabalis, 
mirė 1937 metais, buvo 62 
metų amžiaus. Abu buvo 
tautiškai katalikiško įjusi- 
statymo, mylėdavo su visais 
Eastono lietuviais draugau
ti, nežiūrint kokių kas pa
žiūrų bebūtų. Abu palaido
ti Eastono miesto tautiško
se kapinėse.

Paliko liūdinčius vienin
telį sūnų su žmona ir brolį 
Charles Dibulskį, ir dvi se
sutes — Anną Žemgulienę, 
su vyru Stasiu ir Kotriną 
Paulauskienę, gy ven a n č i ą 
Tarybų Lietuvoje.

Lai būna abiem Gabaliam 
lengva Dėdės Šamo žemelė.

V. ji. Stankus 
Miami Springs, Fla.

Atšaukė20,000padangy 
“saugiausių dietų ”

Detroitas. — General Ti
re and Rubber kompanija 
atšaukė daugiau kaip 20, 
000 “saugiausių džetinių 
lėktuvų” padangų.

Pasirodė, kad tos padan
gos nėra taip saugios, kaip 
buvo skelbiama.

ASSEMBLERS 
1st Shift

- MACHINISTS
Į , 2nd Shift
HORIZONTAL BORING MILL

RADIAL DRILL PRESS

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

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

757-5008

Pranešimas

(11-13)

CRANFORD, N. J.
Du svarbūs susirinkimai
LDS 33 kuopos ir LLD 54 

kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, vasario (Feb.) 
16 d., 2 vai., pas L. Novak, 
460 Brookside Pl., Cranfor- 
de.

Šiame susirinkime bus iš
duotas raportas 2-ros ap
skrities konferencijos.

Visi nariai būkite susirin
kime. Reikia mokėti duok
les už 1969 metus.

Yra keletas ir kitų klau
simų apsvarstyti. Visi na
riai būtinai dalyvaukite.

Valdyba (11-12)

MACHINIST* to make repairsand 
maintain equipment in paper convert
ing plant. Good pay with usual fringe 
benefits for qualified man. Overtime.
AMERICAN FIBER-VOLPE MA
NUFACTURING CO.

Call Mr. Crispino. SA 6-6200.
(11-13)

MACHINIST
First class. High wages.

All insurance paid.
Plenty overtime.

203-568-7635
(10-13)

NITE FOREMAN
Full time working foreman.
Must have diesel experience.

Write Box S-7. Jefferson Bldg., 
Phila., Pa., 19107.

(11-13)

PRESS BOY
For Ad shop. Must be experienced.

1 Apply in person at—
BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS

1309 Noble St., Phila., Pa.
(11-20)

BODY AND FENDER MAN 
1st Class only 50-50 

Many benefits 
JAY CHEVROLET 

Haddonfield, N. J. Call 609-429-2000 
Ask for Jules.

(11-12)

MACHINIST
Steady work. Good wages with 

some overtime. Excellent benefits. 
Call BA 8-2460. Week days 9-5.

STEEL HEDDLE 
MANUFACTURING CO. .

(11-14)

Opportunity for

TECHNICAL SERVICE MANAGER

Vinyl Film Calendering
Stauffefr’s expanding plastics Division has opening for CH E. 

or M.E. with 5-plus years of calendering experience to supervise 
process engineers in calendering operation and lab chemists in 
formulations and raw materials testing. Projected continued 
expansion of this group insures rapid advancement for qualified 
applicant.

SALARY COMMENSURATE WITH BACKGROUND. LOCATION — 
SUBURB OF TRENTON, N. J. PLĖASE SEND RESUME AND 

SALARY HISTORY IN CONFIDENCE TO E. BAUER

STAUFFER CHEMICAL CO.,

4487 South Broad St., Yardville, N. J. 08320 
An Equal Opportunity Employer, M. F.

(11-13)
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Pasikalbėjimas su Tar. Lietuvos 
mokslininke-arcbeologe

Audra suparalyžiavo New Yorko 
miestą ir visą apylinkę

Prieš porą savaičių New 
Yorke buvo apsilankius gru
pė svečių iš Lietuvos, kurių 
tarpe buvo ir mokslinin
kė - archeologė Regina Ku
likauskienė.

Archeo 1 o g i j a labai pa
traukli ir įdomi mokslo sri
tis, atskleidžianti tautų pra
eitį. Iškasenos parodo pra
ėjusios civilizacijos reiški
nių šaknis, paaiškina seno
vės laikų gyvenimą. Lie
tuvoje tą mokslo sritį pra
dėjo giliau studijuoti tik ta
rybiniais laikais.

Man teko artimiau ir pla
čiau pasikalbėti su archeo
loge Regina Kulikauskiene, 
ir noriu skaitytojams trum
pai papasakoti apie ją ir 
Lietuvos archeologų nuveik
tus darbus bei lietuvių tau
tos susidomėjimą senąja tė
vynės istorija.

Apie mokslininkę
Mokslininkė - archeologė 

Regina Kulikauskienė kilus 
iš Kėdainių. Užaugo nema
žoje darbininkų šeimoje. 
1936 metais pabaigė Kėdai
nių gimnaiją ir tais pačiais 
metais įstojo į Kauno Vy
tauto Didžiojo vardo uni
versitetą. Ten stud i j a v o 
Lietuvos istoriją ir atlieka
mu laiku dirbo Kauno mu
ziejuje, kad padengus įvai
rias išlaidas. Studijuodama 
Lietuvos mokslus, ji pradė
jo domėtis archeologija. Gal 
būt Reginos darbas mu
ziejuje turėjo įtaką mokslo 
srities pasirinkime, turint 
mintyje dar ir tai, kad tais 
laikais archeologija buvo 
faktiškai apleista. Nebuvo 
skiriama lėšų tyrinėjimui 
senosios Lietuvos istorijos. 
Archeologiniai tyrinėjimai 
buvo atliekami labai siauru 
mastu. Regina Kulikauskie
nė teigia, kad buržuaziniais 
laikais buvo tik vienas ar
cheologas.

Didelis pasiekimas
1940 metais Vilniuje bu

vo įkurta archeologinė ka
tedra ir pradėta vykdyti 
sistemingi tyrinėjimai, ta
čiau vokiečių oku p a c i j o s 
metu darbas buvo' sustabdy
tas. Universitetas buvo už
darytas, ir aplamai darbo 
sąlygos buvo neįmanomos— 
kultūrinis gyvenimas susto
jo-

Archeologinis darbas Lie- 
tuvojd atsigaivino tik po
kariniais metais. Pradėjo 
ruoštis nauji kadrai, kurių 
vedėja buvo mokslininkė- 
archeologė Regina Kuli
kauskienė. Dabar jau yra 
50 archeologų, kurie tyrinė
ja senąją Lietuvos praeitį. 
Pagrindinius archeologijos 
darbus vykdo LTS Mokslų 
Akademijoj ir dažnai važi
nėja po Lietuvą su studentų 
grupėmis.

Daug kasinėjimų
Daugiau kai per 20 poka

rinių metų Lietuvos arche
ologai ištyrė visą eilę se
nųjų gyvenviečių, kapinynų, 
piliakalnių. Kasinėja senuo
sius miestus, kur suranda 
senoviškų žemės ūkio įran
kių, daugybę papuošalų, 
raktų, žvakidžių ir kitokių 
autentiškų daiktų. Iškasa
ma radinių nuo paleolito 
pabaigos (t. y. tarp 10,000 
ir 8,000 metų prieš mūsų 
erą), baigiant XVIII-ju am
žiumi. Atliekami kolosali- 
niai darbai, ir viskas ati
duodama muziejams.

Ryšium su 50 metų Tary

bų valdžios Lietuvoje įkūri
mo sukaktimi Vilniuje ati
daryta Etnograf. muziejus. 
Šitame muziejuje kaupiasi 
visa medžiaga nuo seniau
sios Lietuvos istorijos lai- 
kų iki pat šių dienų. Kraš
totyros muziejai randasi ne 
tik didžiuosiuose miestuose, 
bet ir rajonuose.

Senoviški ornamentai tu
ri didelę įtaką šiandieni
niuose moterų papuošaluo
se. Iškasenų motyvai-raštai 
panaudojami įvairiems an
sambliams, teatrams, ope
roms,. tautiškiems kostiu
mams ir gintaro išdirbi
niams..

Ąjįneologiniai leidiniai
Remiantis tomis žiniomis, 

padaryta visa eilė darbų, 
atkuriančių pačią seniausią 
Lietuvos istoriją. Atliktas 
vienas žymus kolektyvinis 
darbas — parašyta knyga: 
“Lietuvos arch e o 1 o g i j o s 
bruožai,” kurios autoriai 
yra: R. Kulikauskienė, A. 
Tautavičius ir Pr. Kulikaus
kas. Išleistas albumas ar
cheologų R. Kulikauskienės 
ir R. Rymantienės “Seno
vės lietuvių papuošalai.” Iš
leista R. Kulikauskienės 
knyga: “Lietuvos archeolo
giniai paminklai ir jų ty
rinėjimai.”

Man buvo įdomu sužinoti, 
su kurios tautos istorija ga
lima būtų palyginti Lietu
vos praeitį. Į šį klausimą 
archeologė R. Kulikauskie
nė taip atsakė: “Kiekviena 
tauta turi savitą istoriją, 
tačiau Lietuvos istori j a 
tampriausiai yra susijusi su 
savo kaimynų istorija, ypač 
baltų ir slavų tautų isto
rija.” ■ :

Dar pasimatysime...
Kalbantis apie apsilanky

mą Jungtinėse Amerikos1 
Valstijose, pasiteiravau, ar 
teko arčiau pažinti Ameri
kos indėnų istoriją 
ir jų kultūrą. R. Kulikaus
kienė pareiškė, kad jai teko 
apsilankyti Washington© 
Dailės muziejuje ir Chica- 
gos Meno institute, kur jai 
paliko neišdildomą įspūdį, 
tačiau dėl laiko stokos, ne
teko plačiau susipažinti su 
indėnų istorija ir jų kultūra.

Archeologai, tai istorijos 
liudininkai. Džiugu, kad da
bartiniais laikais rūpestin
gai puoselėjama Lietuvos 
senovės istorija ir labai ma
lonu, kad mus aplankė 
mokslininkė-archeologė Re
gina Kulikauskienė. Džiau
giuosi su ja susitikusi ir 
turiu viltį pasimatyti.

“Laisvės” skaitytojų var
du dėkoju Reginai Kuli
kauskienei už malonų pasi
kalbėjimą, už visas suteik
tas žinias apie mūsų tėvy
nės istoriją.

H. Feiferiene

Khibietėms
Trečiadienį, vasario 19 

d., 6 vai. vakare, įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas, “Laisvės” 
salėje.

Šis bus paskutinis susirin
kimas prieš Moters Dienos 
minėjimo pobūvį, tad visos 
dalyvaukime, kad galėtu
me prisiruošti šiai svarbiai 
dienai kuo geriausiai.

Po susirinkimo bus vai
šės, kurias apsiėmė paga
minti N. Biuknienė ir H. 
Feiferiene, o joms pagelbės 
H. Siaurienė. Valdyba

Pereitas sekmadienis Ry
tinėms valstijoms buvo tik
rai baisus. Audra su gau
siu sniegu visiškai supara
lyžiavo komunikaciją mies
tuose ir kaimuose. Vietomis 
net ir traukiniai negalėjo 
kursuoti. Audros ir sniego 
užklupti automobiliai, auto
busai, sunkvežimiai negalė
jo nė iš vietos pasijudinti. 
Miestų gatvės pasidarė ne
pereinamos.

Geležinkelių, autobusų 
stotys ir aerodromai pavir
to ^viešbučiais,” kuriuose 
tūkstančiai žmonių surado 
prieglaudą nuo audros ir 
sniego nelaimės. Antai, di
džiajame Kennedy aerodro
me New Yorke daugiau 
kaip šeši tūkstančiai žmo
nių nakvojo. Tokiose vieto
se pritrūko maisto, susida
rė kritiška padėtis. New 
Yorko mieste paskelbta 
“nepaprasta padėtis.” Mies
to majoras per televiziją ir 
radiją pakartotinai aiškino

Tarp lietuvių
Juozas Lazauskas 

premijuotas už raštą
“Laisvėje” skaitėme J. 

Lazausko vaizdelį “Girele 
žalioji,” kuris tilpo “Lais
vėje” prieš kelias savaites. 
Tai buvo labai jautrus, gra
žios formos raštelis apie 
Lietuvos gamtovaizdžius.

Dabar skaitome Lietuvos 
spaudoje, kad J. Lazauskas 
buvo išstojęs su savo raštu 
konkurse “Gamta ir žmo
gus” ir jis už tą raštą ga
vo trečiąją premiją.

Juozas Lazauskas yra 
brolis mūsų laisviečio Jono 
Lazausko. Jis gyvena Prie
nuose ir dirba girininko 
darbą.

Ieva 

PADĖKA
Brooklynietė Ona Wal- 

mus pranešė per M. Simon, 
kad padėkoti spaudoje vi
siems tiems, kurie labai rū
pinosi ja laike jos ligos. Ji 
buvo per tūlą laiką (iš ligo
ninės) parvešta pas sūnų 
Corin, valstijoj. Dabar grį
žo. į savo namus Brooklyne.

Ji labai dėkinga Aldonai 
Milenkevičiūtei už jos pa- 
slaugas-priežiūrą laike li
gos. Taipgi ačiuoja visiems 
tiems, kurie skambino tele
fonu, lankė asmeniškai ir 
per korteles išreiškė jai 
greito pasveikimo. Smagu 
sužinot, kad mieloji Wal- 
musienė sustiprėjo sveika
toje. Tikimės ją vėl matyt 
mūsų visuomenėje.

L. K—te

RENGlX “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Kovo 16, 1969
“LAISVES” SALĖJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.
———» » »------

Iš ryto 10 valandą įvyks “Laisvės” Bendrovės su
važiavimas, o vakare apie 6 vai. bus banketas. Kvie
čiame visus dalininkus dalyvauti suvažiavime ir ban
kete. Taipgi kviečiame ir svečius dalyvauti.

Banketo bilietas $3.50 asmeniui
— “Laisvės” B-Ves

, .Board Direktoriai

padėtį ir nurodinėjo, ką rei
kia daryti. Tapo sumobili
zuotos visos jėgos atidary
mui miesto didžiųjų kelių.

Pirmądienį atsikėlę rado
me miestą po storu sniego 
klodu. Viskas uždaryta. Iš 
namų išeiti negalima, vieto
mis sniego iki juotstos! Ku
rie į poryčius sniegą apie 
namus buvo nusikasę, ryto 
atsikėlę rado viską užpus
tyta, užlyginta, darbas vėl 
iš naujo!

šie žodžiai rašomi antra
dienį, o New Yorko mies
tas tebėra suparalyžiuotas. 
Tik kai kurios didžiosios 
eatvės dalinai atidarytos. 
Tik vienas kitas automobi
lis pasirodo. Autobusai dar 
neina. '

Kaip ilgai ši nelaimė lai
kys šią apylinkę sukaus- 
čius? Sunku pasakyti. Ir 
prie geriausio oro veikiau
sia paims visą šią savaitę. 
O oro biuras žada dar dau
giau sniego...

Sudarė planus padėt 
Afrikos partizanams
Khartoum, Sudanas. — 

Pasaulio Taikos Tarybos 
sušauktoje konferenc i j o j e 
sausio 18-20 dienomis nusi
tarta visais galimais būdais 
padėti Portugalijos koloni
jų ir Pietų Afrikos liau
džiai iškovoti laisvę.

Konferencijoje dalyvavo 
delegatai iš 50. šalių, tarp 
kurių buvo ;ųr socialistinių 
šalių delegatų. Sudarytas 
tarptautinis judėjimas pa
dėti Afrikoje likusių kolo
nijų žmonėms.,laimėti lais
vę ir nepriklausomybę.

Alžyras. — Pirmas afri
kiečių dailės [festivalis įvyks 
tarp liepos 2J d. ir rugpjū
čio 1 d. Apie 4,000 artistų 
iš visos Afrikos festivalyje 
dalyvaus.

i Sveikina iš Milano
Mums visiems gerai ži

noma solistė Konstancija 
Menkeliūnaitė - Campo, kuri 
jau ilgus metus gyvena 
Milane, Italijoje, vis mūs 
nepamiršta.

Štai prisiųsdama Naujų
jų metų proga sveikinimą, 
prisiuntė $20 “Laisvei.”

Konstancija rašo: “Per
duok šią kuklią auką “Lais
vei” ir pasveikink nuo ma
nęs visą “Laisvės” kolekty
vą ir visus skaitytojus. Man 
labai gaila, kad jau daug 
mano, pažįstamų laisviečių 
mirę. Linkiu jums visiems 
darbuotis energingai, o 
daugiausia linkiu geros 
sveikatos.”

lėva

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kp. susirinkimas 
įvyko vasario 5 d. Narių 
dalyvavo vidutiniškai. Kai 
kurie pasimokė jo savo mo
kesčius.

Valdybos raportai rodo, 
kad kuopa yra gerame sto
vyje, tik gaila, kad pasta
ruoju laiku negaunama 
naujų narių.

Fin. sekr. Anne Yakstis 
raportavo, kad daugelis na
rių pradžioje metų susimo
ka savo mokesčius net už 
visus metus. Ligonių nėra.

Už parengimų komisiją 
raportavo Valentina Ne
vins, kad parengimai labai 
gerai pavyko ir kuopai pel
no nemažai liko.

Pa susirinkimo visi na
riai buvo navaišinti vynu, 
kava ir tortu.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks kovo 5 dieną, 
“Laisvės” salėje. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kviečia
mi visi kuopos nariai da
lyvauti.

Kuopos narys

Komunistai ragina iŠ 
NATO pasitraukti

Ottawa. — Kanados Ko
munistų partija ragina vy
riausybę pasitraukti iš mi- 
litarinės NATO sąjungos, 
kuri Kanadai yra visai ne
naudinga.

Prisidėjusi prie NATO, 
Kanada išleido militari- 
niams Reikalams net 40 bi
lijonu dolerių, kurie būtų 
reikalingi kovai su skurdu, 
naujų namų statybai.

(/Turkijoje plečiasi 
kovos už reformas

Instanbul.—Keliuose, mie
stuose darbininkai ir stu
dentai bendrai kovoja už re
formas, išeina į demonstra
cijas.

Valstiečiai kovoja prieš 
stambiuosius žemvaldžius. 
Izmiro provincijoje valstie
čiai užgrobė dvarponių že
mes. Jie sako, kad jie “ba
dauja”' ir “reikalauja že
mės reformų”.

Mire prof. Balčikonis
Vilnius. — Vasario 5 d. 

mirė Lietuvos Mokslų Aka
demikas, prof. Juozas Bal
čikonis, gimęs 1885 m. ko
vo 25 d. Ėriškiuose, Pane
vėžio rajone.

- - ------ ------------- "!*..... .

Amatininkai, pajieškodamj 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina U7 
oankelbima žema.

CHEKHOV’O 
PAGARSĖJUSI IR ĮDOMI APYSAKA

THE 
THREE 

SISTERS
DABAR JAU EKRANE

Ekranui parašė ir režisuoja SAMSON SAMSONOV. 
Mosfilm produkcija.

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

Artkino Filmą. Išleista BRANDON FILMS
DABAR RODOMA 

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

Still thinking of them. .tParengimy Kalendorių*
They are gone — our 

guests from Lithuania. In 
our thoughts we are still 
with them and will be for 
a long time to come... 

Every one of us have some 
memorable moments from 
their visit to treasure for 
the rest of our lives.

The day we went to meet 
them at the Kennedy air
port was an exciting day. 
To see them, to press their 
hand, to talk to them, all 
this was not an ordinary 
thing.

From the Arrival build
ing a special bus took the 
guests to The National Air
lines where they had to get 
the plane to Philadelphia. 
There was enough room for 
us to go with them. I was 
one of the last ones to go 
in. There was an empty 
seat next to a handsome 
young man.

“Tuščia?” I asked.
“Yes.”
To my surprise he spoke 

beautiful English and we 
had ouite a conversa
tion. His name is Gražvy
das Kirvaitis, he is an Eng
lish teacher. He has visited 
Estonia, likes the people 
very much and enjoys its 
Capital Tallinn.

For all of us in New 
York, and in the other cities 
our guests visited, their 
performances were unfor
getable. Who can ever for
get Eduardas Kaniava, Lai
monas Noreika or manv 
other outstanding people in 
'that group. In fact all of 
them were intelligent 
and friendly people, just 
made our hearts melt with 
love and good wishes for 
them.

At more intimate gather
ings at homes, with them, 
our memories were en
riched with delightful mo
ments and hours. At one 
of those gatherings a pre
sentation of greetings to 
Anthonv for his 75th birth
day took place. It was touch
ing and inspiring.

Our guests are gone, but 
they left us many beauti
ful memories.

Use

šeši komunistai laimėjo 
rinkimuose

Karakas. — Venezuelos 
Kongreso rinkimuose šeši 
slaptos Kompartijos nariai 
laimėjo. Jie užims vietas, 
kai Kongresas susirinks ko
vo mėnesį.

■ą.... Kovo 9 d.
Niujorko Lietuvių Mote

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

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. _________

Ekvadorius gerina su
TSRS santykius

Quayaquil. — Ekva d o r- 
riaus respublikos preziden
tas Ibarra pasakė spaudos^' 
konferencijoje, kad jo Ad
ministracija gerina santy
kius su Tarybų Sąjunga ir 
nori platsnės prekybos.

Nors diplomatiniai ryšiai 
su TSRS buvo užmegsti net 
1945 metais, bet iki šiol dar 
nepasikeista ambasadoriais 
ir abelnai santykiai buvo 
nedraugiški.

Klem. Jenkeliūnienė 
susižeidė New Yorke
Šeštadienio priešpietę su

skamba “Laisvės” telefonas. 
Kalba waterburiete draugė 
Uložienė. Ji praneša:

—Drg. Klementina Jen
keliūnienė ‘sunkiai susižei
dė, ir niekas apie tai “Lais-^ 
vei” nepranešė. Parašykite.

—Ar automobilio nelai
mėje?, ją klausiu.
, —Ne. Buvo štai kaip: 
Saiišio 26 ji nuvyko į NevP 
Yorką dalyvauti iškilmin
game susitikime su Lietu
vos turistais Maspethe. 
New Yorke lipdama laip
tais pargriuvo ir susilaužė 
krūtinės kaulus. Taip Mas- 
petho nepasiekus sugrįžo 
namo.

Žinia visą “Laisvės” per
sonala labai sujaudino.

Gaila, kad taip ilgai nie
kas apie tai “Laisvei” ne
pranešė.

Linkime šiai rūpestingai 
veikėjai kuo sėkmingiausiai 
pasveikti. SV

Sužinojome, kad Irena 
Vladimirovienė ir Vladimi- 
rovų dukra, prieš kelias 
dienas atvykusi iš Tarybų 
Lietuvos, buvo smarkiai su
sirgusios “flu.” Džiugu, 
kad krizė jau praėjo ir li
gonės palengva sveiksta.

Linkime motinai ir dukrai 
greitai ir pilnai susveikti.

Aplankėme laisvietį Jur
gį Bernotą Jamaica ligoni
nėje. Atrodo, kad operacija 
bus gražiai pavykusi, ligonį 
radome geroje nuotaikoje. 
Manoma, kad už dienos ki
tos išleis į namus. Vėlina
me Jurgiui greito ir pilno 
susveikimo.

A. B.

Lima. — Peru militarine 
valdžia pranešė, kad per
ima savo kontrolėn Interna
tional Petroleum kompaniją 
ir Standard Oil kompaniją, 
kurios esančios skolingos 
Peru respublikai 695 mili
jonus dolerių.

IEŠKO GYVENVIETĖS
Pasitikimas vyras ieško 

žo buto arba kambario. Tu
rintieji, prašomi skambinti '

MI 7-5958. (10-11)




