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KRISLAI
Karo vanagai veikia 
Lietuvybės išlaikymas 
Skurdi laikraščiui padėtis 
Kodėl atsisako kariauti?
Žiurkių pavojus žmonėms

— Rašo J. Gasiūnas —

Didžiulis sujudimas kilo 
prieš Pentagono planus steigti 
anti-balistinius įrengimus tirš
tai žmonėmis apgyventose vie-

Priešraketinių raketų vietos 
jau nuskirtos arti Chicagos, 
Detroito, New Y o r k o , San 
Francisco, Los Angeles ir ki
tų didžiųjų miestų. O tai reiš
kia, kad tose vietose bus pa
ruoštos raketinės aikštės. O 
raketos sudaro tose apylinkė
se žmonių gyvasčiai pavojų.

Raketų aikščių statybai jau 
paskirta pusantro bilijono do
lerių. Numatoma skirti iki 40 
bilijonų dolerių.

Kongreso Ginkluotųjų Jėgų 
Komiteto pirmininkas M. 
Rivers sutiko turėti apklausi
nėjimą tuo reikalu. Jis taip
gi suvertė visą kaltę ant Nix- 
ono administracijos. Pakvietė 
gynybos sekretorių M. R. 
Lairdą išdėstyti viešai anti-ba- 

Alistinę programą.
Nixono administracija, kon- 

gresmanai ir senatoriai dabar 
gauna nemaža protestų iš tų 

.miestų, kurių teritorijoje nu
skirtos raketoms vietos.

Pasirodo, karo vanagai va
ro savo darbą: visomis pusė
mis tvirtina karines jėgas. 
Taikos balandžiams jie neduo
da ramybės.

TSRS nenori 
naujos krizės

Berlyne
Washingtonas. — TSRS 

ambasadorius Dobryninas 
turėjo pasikalbėjimą su 
prez. Nixonu. Dobryninas 
sakė, kad Tarybų Sąjunga 
nenori naujos Berlyno kri
zės.

Tuo pačiu kartu jis pri
minė, kad Vakarų Vokieti
ja, nusitarusi prezidento 
rinkimus turėti Vakarų 
Berlyne, Kaip tik provokuo
ja naują krizę.

TSRS yra nusitarusi pa
remti Rytų Vokietijos rei
kalavimą, kad Vakarų Vo
kietija atšauktų prezidento 
rinkimus Vak. Berlyne ko
vo 5 d.

/Atėnai. — Graikijos mi- 
litarinė junta išleido griež
tus patvarkymus prieš tuos 
studentus, kurie demonstra
cijose dalyvautų ar į val
džiai priešingą kovą įsi
trauktu, v

Washingtonas. — Vidaus 
reikalų sekretorius W. J. 
Hickel patvarkė, kad alie
jaus kompanijos bus atsa
kingos už vandens teršimą 
tose vietose, kur jos gręžia

Kunigas Dabušis andai nu
siskundė, kad jaunoji lietuvių 
generacija visai nesidomi lie
tuvybe ir nepriklauso parapi
joms, o senoji generacija — 
nyksta. Ateitis darosi tamsi.

Klerikalų šulas Antanas Sa
balis aimanuoja, kad per pas
taruosius septynis metus lietu
viai neteko 22 parapijų ir 
daugelio įvairiu draugijų.

M Amerikoje lietuvybės išlai
kymas daug priklauso nuo to, 
kokius ryšius mes palaikome 
su Lietuva, iš kurios galima 
gauti naujo lietuvybei elek
syro.

O visokį “vaduotojai” kaip 
tik dirba priešingą darbą, ku
ris padeda lietuvybei nykti. 
Jie piauna šaką, ant kurios 
patys sėdi.

Seniausias Amerikos lietu
vių laikraštis “Vienybė” jau 
nebepajėgia reguliariai išeidi
nėti. Jis pergyvena finansinę

Vilniuje mirė Lietuvos TSR nusipelnęsVasario 5 d., eidamas 84-uosius metus, 
mokslo veikėjas, akademikas, profesorius Juozas Balčikonis. Tai buvo įžymus 
mokslininkas lingvistas, pedagogas, vertėjas, tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas.

Įvykdytas velionio pageidavimas — palaidoti gimtuosiuose Ėriškėnuose, Pa
nevėžio rajone.

K. Liubšio nuotr.: paskutinės atsisveikinimo su prof. J. Balčikoniu minutės.

Peru pasirašė su TSRS 
prekybos sutartį

Lima. — Peru respubli
kos valdžia pasirašė pirmą
ją prekybos sutartį su Ta
rybų Sąjunga.

Šios sutarties pasirašy
mas, sakoma, pablogina Pe
ru santykius su Jungtinė
mis Valstijomis, kurių alie
jaus kompanijos nuosavybę 
nacionalizavo ir vieną žve
jybos laivą suėmė.

JAV kenkia Meksikai
Meksikos Miestas.—Jung

tinių Valstijų vyriausybės 
patvarkymas neįsileisti Me
ksikos pamidorų ir kitų 
daržovių labai daug kenkia 
Meksikos ūkio gamybai, ra
šo ekonomistas L. L. Sese- 
na laikraštyje “Siembre”.

Jeigu Washingtone šis 
Meksikai žalingas patvar
kymas nebus pakeistas, tai 
Meksikos ūkis paneš nema
žai nuostolių.

Jurgis Brėdikis—TSRS 
mokslininkas

Kairiųjų koalicija laimėjo 
rinkimus Vakarų Bengale

Kalkuta, Indija. — 12 kai
riųjų partijų frontas, susi
dedantis iš komunistų ir 
kitų kairiųjų demokratinių 
partijų, laimėjo rinkimus 
Vakarų Bengalo Valstijoje.

Iš 280 valstijos asamblė
jos vietų frontas /laimėjo 
167 vietas, o Kongreso par
tija tik 46 vietas.

1967 m. kairieji taipgi 
buvo šioje valstijoje laimė
ję rinkimus, bet federalinė

irvaldžia juos panaikino 
savo Kongreso partijos 
žmones valdžion pastatė. 
Nežinia, ką dabar premje
rė Indira Gandhi darys.

Yazoo City, Miss. — Vai
kų daktaras Shirley sako, 
kad šiame rajone negrai 
kenčia dėl stokos maisto, 
daugelis pusbadžiai gyve
na, vaikų mirtingumas 
delis.

di-

Maskva. — Buvo atvy
kęs Rytų Vokietijos vado
vas Ulbright ir turėjo ilgą 
pasitarimą su TSRS Kom
partijos vadovu Brežnevu 
Berlyno krizės klausimu.

Washingtonas. — Sen. J. 
K. Javits įnešė bilių, kuris 
padarytų federaline krimi- 
nalyste bažnyčių ar sinago
gų žalojimą.

Vasario 10 d. “Vienybė” 
pradėjo 83 savo gyvavimo 
metus. Neveltui leidėjai nu
siskundžia, kad apie 40 pro
centų prenumeratorių dar ne- 
atsiteisė už 1968 metus, taip
gi reklamų skelbėjai neran
gūs laiku pasimokėti.

Sunku laikraščiui išsilaikyti, 
kuomet nėra reikiamos orga
nizuotos jėgos jį palaikyti.

kio pavojaus Amerikai nesu
daro. Kai teko 2-ame pasauli
niame kare mušti hitlerinin
kus ir jų talkininkus, tuomet 
niekas nesislėpė, daugelis sa
vanoriai ėjo kariauti. Tuomet 
kariauta prieš agresorius, pa- 
simojusius pasaulį užvaldyti.

Nenuostabu, kad Vietnamo 
karui dauguma amerikiečių 
yra priešingi.

Daugiau kaip 12,000 Jung
tinių Valstijų jaunuolių, pa- 

• šauktų militarinėn tarnybon, 
pabėgo į Kanadą ir ten gavo 
prieglaudą. O kiek tūkstan
čių kitose šalyse tokių jaunuo- 

^Uų prieglaudą gavo?
Negalima manyti, kad jie 

^būtų bailiai. Karas Vietna
me—agresijos karas prieš to
limos šalies žmones, kurie jo-

Kongresas andai paskyrė 
nemažą pinigų sumą karui su 
žiurkėmis, kurios daugiausia 
veisiasi skurdžiais apgyven
tuose rajonuose.

žiurkės sudaro žmonėms 
tam tikrą pavojų, išnešioja 
20 rūšių įvairių ligų. Pasau
lyje nuo žiurkių yra mirę 
daugiau kaip 20 milijonų žmo
nių.

Tenka naikinti ne tik žiur
kes, bet ir jų puoš e 1 ė t o j ą 
skurdą.

Garsioji Leipcigo 
Paroda

Leipcigas, Rytų Vokieti
ja. — Apie 10,000 firmų iš 
65 šalių pasisakė dalyvauti 
garsiojoje metinėje Leipci
go Parodoje, kuri prasidės 
kovo 2 d. ir tęsis iki kovo 
11 dienos.

Daugelis dalyvių bus iš 
tų šalių, kurios neturi su 
Rytų Vokietija diplomati
nių santykių. Dalyvaus 24 
valstijos iš Afrikos. Nema
žai firmų- dalyvaus ir iš 
Jungtinių Valstijų.

Korporacijų pelnai
Washingtonas.—1968 me

tais korporacijų pelnai bu
vo rekordiniai — siekė 92 
bilijonus ir 3 šimtus milijo
nų dolerių. Bendrai padary
ta pelno 13 proc. daugiau, 
kaip 1967 metais.

Daugiausia pelno padary
ta iš karo Vietname. Karo 
reikmenų kontraktoriai pel
nė net iki 40 procentų dau
giau, kaip 1967 m.

Honolulu. — Hawaii cuk
raus darbininkai paskelbė 
streiką. Reikalauja dides
nių algų ir geresnių darbo 
sąlygų.

Jonas Lekavičius, Pittsburgh, 
Pa., dovanojo “Laisvei” vieną 
Lietuvių Namo Bendrovės Še
rą.

Už dovaną širdingai jam 
dėkui.

Tougaloo, Miss. — Dr.
Herbert Aptheker buvo pir
mas komunistas kalbėtojas 
šioje’ Toug&loo kolegijoje. 
Publikės vieną trečdalį su
darė baltieji studentai.

Vilniaus Elta praneša:
Šiomis dienomis pasibai

gusioje TSRS Medicinos 
mokslų akademijos 27-oje 
metinėje sesijoje šios aka
demijos nariu koresponden
tu išrinktas Kauno Medici
nos instituto hospitalinės 
chirurgijos katedros vedė
jas, medicinos mokslų dak
taras, profesorius Jurgis 
Brėdikis.

J. Brėdikis prieš metus 
laiko lankėsi Jungtinėse 
Valstijose ir turėjo progos 
su daugeliu amerikiečių lie
tuvių susipažinti.

Generalinis streikas 
prieš okupantus

Jeruzalė. — Arabų Socia
listų sąjunga paskelbė, kad 
bus pradėtas generalinis 
streikas Jurgio Washingto- 
no gimimo dieną, vas. 22 d., 
visoje Izraelio okupuotoje 
žemėje.

Streiko metu pasirodys su 
aktyvia veikla daugiau kaip 
7,000 arabų partizanų. Ara
bai reikalauja, kad Izraelis 
trauktųsi iš okupuotų že
mių.

Mokslininkai kviečia 
streikuoti prieš 
karą Vietname

Bostonas — Massachusetts0 
Technologijos Instituto 
mokslininkai išleido atsi
šaukimą į visus Jungtinių 
Valstijų mokslininkus kovo 
4 d. streikuoti prieš karą 
Vietname.

Atsišauki m e nurodoma, 
kad Nixono administracija 
ir didysis biznis naudoja 
mokslo įstaigas karo reika
lams. Jie nepaiso, kad dau
guma žmonių priešingi ka
rui. Korporacijoms karas 
yra labai pelningas, tai jos 
visaip trukdo taikos dery
bas.

Mokslininkai reikalauja 
sulaikyti karą, sulaikyti ra
ketinę programą, branduo
linių ginklų gamybą, chemi- 
kalinių ir bakteriologinių 
nuodų projektus, o karo 
reikalams skiriamus fondus 
panaudoti žmonių gerovės 
reikalams.

New Yorkas. — Colonial 
Dye Works firmos sargas 
išbuvo surakintas 9 valan
das, kuomet trys plėšikai 
išplėšė 7 saugiąsias šėpas 
ir pasigrobė apie $15,000.

Washingtonas. — Sveika
tos, Švietimo ir Gerovės 
sekretorius F,inch ragina 
imtis priemonių kovai 
badu ir skurdu.

Bostonas. — Vandalai iš
mušė pažangaus Frederick 
Douglas knygyno langą.

su

Vatikano Miestas. — Po
piežius Paulius pasmerkė 
tuos kunigus kurie nenori 
laikytis celibato, nori apsi
vesti, savo šeimas sukurti, 
maišytis politiniame ir so
cialiniame judėjime.

Už kolektyvę apsaugą
Bona. — Demokratinio 

Progreso Veiklos partija 
pareiškė, kad Europai ne
reikia branduolinių ginklų 
jėgos, bet reikia pasisakyti 
prieš tokių ginklų plėtimą.

Partijos pareiškimas bu
vo priduotas VakarųJVokie- 
tijos valdžiai. Parešikime 
nurodoma, kad Europai rei
kia kolektyvinės apsaugos.

Paryžius. — Prancūzija 
pranešė, kad ji daugiau ne- 
b e k o o p e r u o s su Vakarų 
Europos sąjunga, kurios 
nariais yra 6 valstybės ir 
Anglija. Prancūzija atsiša- 
ko Anglijos vadovybės 
klausyti.

Nixonas už tvirtą 
valdžią valstijose

Washingtonas. — Valsti
jų gubernatoriams, norin
tiems daugiau federalinės 
paramos iš Washingtono, 
prez. Nixonas pasakė, kad 
valstijoms reikia tvirtesnės 
valdžios, o ne federalinės 
finansinės paramos.

N. Y. gub. Rockefelleris 
nurodė, kad federalinė val
džia iškolektuoja iš valsti
jų du trečdalius visokių tak
sų, O' atgal valstijoms te
grąžina tik 12.8 proc.

New Delhi. — Prez. Hu- 
sainas raportavo parlamen
tui, kad Indijos pajamos 19- 
68 metais pakilo 11 proc., 
gamyba — 6 proc., ekspor
tas — 11 proc.

San-Clemente Island, Cal— 
Vandenų gelmių tyrėjas 
Berry L. Cannon, 33 metų 
amžiaus, mirė nuo širdies 
smūgio 600 pėdų gelmėje.

Pakistano policija apšaudė 
15,000 demonstraciją )

Karačis. — Pakistano po-0 7---------------------------
licija buvo iššaukta išskirs
tyti 15,000 žmonių demons
traciją. Policija paleido į 
demonstrantus šūvius. Pra
nešama, kad yra daug su
žeistų ir du užmušti.

Policija, tačiau, nepajėgė 
išskirst y t i demonstrantų. 
Tuomet pašaukta armija 
kovoti su demonstrantais, 
susirinkusiais sveikinti iš 
kalėjimo paleistą Liaudies 
Partijos vadovą Bhutto, 
buvusį užsienio reikalų mi
nistrą, dabar pasisakiusį 
kandid a t u o t i prezidento 
vietai.

Liaudies Partija kovoja 
prieš reakcinę valdžios pro
gramą, už daugiau laisvių 
Pakistane.

Johannesburg, Pietų Af
rika. — Traukiniui susidū
rus su gazolino tanku ugny
je žuvo 20 juodųjų afrikie- 
čių.

Hong Kong. — Kiniečių 
naujus metus celebruoti čia 
išėjo arti 4 milijonai žmo
nių, nepaisant lietingo oro.

ir
IT

New Yorkas.— Leningra
do ir Novgorodo metropoli
tas Nikodim as pareiškė, 
kad Tarybų Sąjungoje nėra 
antisemitizmo ir kad visos 
religijos turi lygias teises.

Hartford, Conn. — Užsi
degus sunkvežimiui, kuria
me buvo vežami laiškai, su
degė apie 300 laiškų maišų.

Kaip TSRS kovoja 
su sniegu

Maskva. — Šiais, kaip 
kitais metais sostinėje
kituose Tarybų Sąjungos 
miestuose labai dažnai pri
verčia daug sniego, siaučia 
pūgos. Bet ten miestų nesu
paralyžiuoja.

Dabar Maskvoje veikia 2, 
700 sniegui valyti sunkveži
miu, kurie į keletą valandų 
gali apvalyti svarbiausias 
miesto gatves.

Taip pat esti pasiruošta ki
tuose miestuose sniegą nu
valyti.

Newark, N. J. — Tymste- 
rių unijos lokalo 478 ižde 
surasta $40,000 trukumas.

Naujos statybos 
Elektrėnuose

Vilnius. — Nauja stambi 
univer salinė parduotuvė 
šiais metais bus pradėta 
statyti Elektrėnuose, nes 
senoji, nors ir nemaža, jau 
nepajėgia aptarnauti vietos 
gyventojų.

Vandens sporto mėgėjai 
gaus vandens sporto įren
ginių kompleksą.

Patiems mažiesiems mies
to gyventojams bus pasta
tytas naujas vaikų darže
lis. Tai trečiasis Elektrė
nuose.

Calumet, Mich. — 1,000 
vario kasėjų užstreikavo 
Calumet & Hecla kompani
ją rugp. 21 d. ir dabar te- 
bestreikuoja.

Trenton, N. J. — Moky
tojai grįžo darban, išsikovo
ję algų pakėlimą. Tai buvo 
šeštas jų streikas.
Jungtinės Tautos. — TSRS 

atstovas Malikas kalbėjosi 
su JAV atstovu Yostu Ber
lyno krizės klausimu.
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IŠ LAIŠKU

Kam ši prezidento kelione?
TOKIA daugybė reikalų ir problemų namie1; o va 

mūsų prezidentas išskrenda į Europą. Daugeliui ameri
kiečių tai neaišku ir nesuprantama. Rodos, kad Europa 
neblogai tvarkosi, tai kokiems galams mūsų prezidentui 
ten skubintis?

Sakoma, kad prezidentas Nixonas tik pildo savo 
pasižadėjimą, sudėtą rinkiminėje kampanijoje. Jis, mat, 
kritikavo prez. Johnsoną, kad jis “pamiršo” NATO (mū
sų europinius sąjungininkus), o visą dėmesį turi nu
kreipęs į Aziją. Jis žadėjo tuo klausimu Amerikos už
sieninę politiką pakeisti. Tai dabar ir važiuoja į Londoną, 
Paryžių, Bonną, Istanbulą ir gal dar į vieną kitą kurią 
sostinę įtikinti europiečius sąjungininkus, kad Amerika 
jais tebesirūpina, kaip rūpinosi. Ypač jis norįs Prancū
zijos prezidentą De Gaullę laimėti atgal į NATO pilnus 
narius. Prancūzijos “atšalimas” esąs pavojingas Vakarų 
Europos saugumui.

Tai viena kelionės misija. Esanti dar ir kita. Nie
kam nėra jokia paslaptis, kad Vakarų Vokietija yra vy- 

z liausiąs NATO militarinių jėgų ramstis. Na, o iš Vaka
rų Vokietijos mus pasiekę pranešimai kalba apie augan
čius antiamerikinius sentimentus. Ten irgi eina smar
kios kovos jaunime, ypač studentijoje. Kairysis jauni
mas smerkia Vietnamo karą ir reikalauja jį nutraukti. 
Manoma, kad prez. Nixono pasirodymas Vakarų Vokie
tijoje sustiprins reakcinį elementą. Sakoma, kad ir Bon- 
nos valdžios nutarimas šaukti Federalinės asamblėjos 
susirinkimą Vakariniame Berlyne išrinkimui prezidento 
suderintas su šia Nixono misija. Kaip žinia, jis lankysis 
ir Vakariniame Berlyne.

Kiekvienam rimtai galvojančiam amerikiečiui aišku, 
kad ši mūsų prezidento Nixono taip greitai sugalvota 
kelionė į Vakarų Europos sostines neturi taikos sti
prinimo tikslo. Priešingai, ji daroma paaštrinimui tarp
tautinės įtampos.

“Nesusipratimas” su Peru
PERU valdžia suėmė Amerikos žvejinį laivą, nes 

jis, sakoma, buvo pakliuvęs į Peru respublikos vandenis. 
Dėlei to kilo triukšmas. Washingtono “vanagai” reika
lauja griežtų žygių Peru suvaldymui, paklupdymui ant 
kelių. Kalbama apie pasiuntimą karo laivų Peru respub
likos nubaudimui. Bet neatrodo, kad prez. Nixonas tuo 
tarpu tokiems reikalavimams pritartų.

Laivo suėmimas nėra vyriausias triukšmui prieš 
Peru kelti pagrirndas. “Nesusipratimas” prasidėjo tuo lai
ku, kai Peru valdžia konfiskavo amerikoniškos Interna
tional Petroleum kompanijos didelę nuosavybę. Valdžia 
sako, kad ji tai padaryti turėjo, nes kompanija jai ne
sumokėjo $690,000,000 už naudojimą Peru žibalo šaltinių.

Dar, matyt, mūsų imperialistinius interesus erzina 
ir tas, kad Peru valdžia šiomis dienomis pasirašė pirmą 
su Tarybų Sąjunga prekybos sutartį. Iki šiol daugiau 
kaip pusė visos Peru užsieninės prekybos buvo su Jung
tinėmis Valstijomis. Socialistinio pasaulio kojos įkėlimas 
į tokią mūsų kapitalistiniams interesams derlingą dirvą 
kelia didelį nerimą. Peru nebepasitenkina duotis išnau
dojama Amerikos kapitalui.

Taip dalykams besiklostant, nesistebėsime, jeigu mū
sų Washingtonas suras ir daugiau kaltinimų prieš tą 
Lotynų Amerikos respubliką.

Pagaliau prezidentas apsigalvojo
KAI prezidentas Nixonas parodė savo kabineto sąs

tatą, visoje Amerikoje kilo nusistebėjimas. Kaip tai ga
lėjo atsitikti, kad tarpe “dvylikos apaštalų” nesimato nė 
vieno juodųjų žmonių atstovo! Pasirodė ir protestų.

Tas, matyt prezidentą paveikė, arba privertė apsi
galvoti, kad tuo keliu nepavyks juoduosius žmones lai
mėti savo politikai. Jis juos įžeidė jau pradžioje savo 
prezidentavimo.

Rezultatas: prez. Nixonas skubomis įžymų negrų 
vadą James Farmer paskiria Sveikatos, Apšvietos ir Ge
rovės Departamento sekretoriaus Mr. Finch pavaduo
toju. Bet tuoj negruose kilo nuomonių pasidalijimas. 
Vieni giria Farmerį, kad jis tą paskyrimą priėmė, bet 
kiti paskyrimą laiko įžeidimu. Jie sdko: Mr. Farmer bus 
tik Mr. Finch pastumdėlis! Jis bus muilinimui juodųjų 
žmonių akių, žiūrėkite, mūsų prezidentas net davė 
mums gana aukštą vietą! Nereikia prieš jį zurzėti...

Pats Mr. Farmer savo padėtį aiškina kitaip. Jis ma
no, kad būdamas kad ir pavaduotojo rolėje jis galės ir 
mokės negrų reikalus užtarti. Jo balsas iš to posto 
skambės daug garsiau, negu šiaip be jokios vietos val
džioje piliečio.

Žinoma, abudu argumentai turi savo vertę. Svar
biausia, kaip Mn Farmer laikysis; Jeigu jis iš tikrųjų 
norės ir sugebės tą vietą panaudoti. geriems tikslams, 
jis savo žmonėms padės nemažai. Mr. Farmerio praei
ties veikla kalba už tai, kad jis savo pareigų nepamirš.

TOKIOS KALBOS 
TIK BEPROčIAMS

Chicagos klerikalų lakraš- 
tyje koks ten V. Saurimas 
rašo: “Šiuo metu labai pla
čiai kalbama apie visų tri
jų Pabaltijo tautų iškėlimą 
į Rusijos gilumą.”

Šis sutvėrimas, matyt, ku
nigų laikraščio skaitytojus 
laiko paskutiniais bepro
čiais, jeigu jis mano, kad 
jie ims ir šiuo jo melu pati
kės.

SUGĖDINO, BET, 
MATYT, NEPATAISĖ

Kanados klerikalų savait
raštyje Al. Gimantas rašo 
kalbėjęsis su vienu “beveik 
vienerius metus Jungtinėse 
Valstijose išgyvenusiu jau
nu mokslininku iš Lietuvos, 
kuris viename universitete 
dirbo ir tobulinosi savo spe
cialybėje.” Mokslininkas 
reišKęs nepasitenkinimą ir 
nusistebėjimą, kad Ameri
koje “veiksnių” spaudoje 
Lietuvos įstaigų pavadini
mai bei net moksliniai laips
niai, kaip daktaro, profeso
riaus, rašomi “kabutėse.” 
Girdi, “rėžė jam į akis ir 
mūsų naudojami terminai, 
k, a. sovietinis, sovietų, kol
chozas, kolchozin i n k a s ir 
t. ;t.”

Al, Gimantas skundžiasi: 
“Žinoma, svečiui buvo, pa
aiškinti motyvai, kodėl mes 
čia toleruojame tas lietuvių 
kalbai svetimybes ir sąmo
ningai nenorime jų nei vers
ti, nei Jietuvinti. Deja, tie 
visi argumentai nepajėgė 
pakeisti jo ^ųomonės.” ' •

Tas tik parodo, kad tasai 
svečias yra labai protingas 
vyras, geras savo krašto ir 
tautos patriotas. Jis nega
lėjo nesipiktinti Gi m an t o 
kvailais argumentais.

Toliau Al. Gimantas skun
džiasi:

“Svečias daugiausia dėme
sio skyrė savo pastaboms 
dėl tų kabučių. Jis čia įžiū
rėjo lyg savotišką pasity
čiojimą iš visos eilės įstai
gų ir pareigūnų, kurių dau
gelis yra geri ir ištikimi sa
vo tautai asmenys. Esą rei
kia tik džiaugtis, kad savie
ji, o ne svetimieji užima 
vienas ar kitas vietas. Gir
di, ar būtų geriau tautos in
teresams, jei svetimtaučiai 
sudarytų ądministr a c i n i ų 
įstaigų branduolį, jeigu jie 
bandytų tvarkyti lietuvišką
jį švietimą, kultūrą, ekono
minį gyveinimą?”

Al. Giniantas, matyt, į tą 
taiklų ir jprotingą klausimą 
negalėjo įsakyti. Jis netu
rėjo nei išminties, nei patri
otizmo su svečiu sutikti. 
Kaip nekalbėsime, bet iš šio 
Gimanto pasikalbėjimo sve
čias išėjo už jį visa galva 
aukštesnis.

LAPAS Iš ISTORIJOS 
APIE SĄMOKSLĄ PRIEŠ 
LIETUVOS LIAUDĮ

Tik dabar mus pasiekė 
Lietuvoje leidžiamo žurnalo 
“Komunistas” pereitų metų 
paskutinis numeris (Nr. 
12). Bė visos eilės rimtų ir 
svarbių, straipsriių mūsų 
dėmesį j ypač patraukė šia
me numeryje atspausdinti 
dokumeintai iš 1918-1919 m. 
įvykių Lietuvoje. Dokumen
tai autentiški, paimti iš ar
chyvų. j Įvade į dokumentus 
skaitome:

“Lietuviškoji buržuazija bu
vo per‘silpna savo pačios jė

gomis užgniaužti 1918-1919 
metų proletarinę revoliuciją. 
Ji maldavo Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir Anglijos vy
riausybes, vokiečių karinę va
dovybę suteikti karinę pagal
bą kovai prieš Tarybų valdžią 
Lietuvoje. Antantes įpareigo
jimu Lietuvoje buvo palikta 
vlokiečių okupacine kariuome
ne. Dokumentai liudija, kad 
tarptautinis imperializmas tei
kė Lietuvos buržuazijai di
džiules atsargas ginklų, šaud
menų, maisto ir kitos medžia
gos buržuazijos rėmimui įtvir
tinti, telkė įvairias kontrrevo
liucines jėgas prieš Lietuvos 
darbo žmonių revoliucinį ju
dėjimą.”

Iš tikrųjų, “Komuniste” 
atspausdinti dokumentai tai 
visa aiškiausiai paliudija. 
Antai “Dokumentas Nr. 1” 
parodo Lietuvos buržuazi
nės kariuomenės pasiunti
nio B. Giedraičio ir vidaus 
reikalų ministro P. Vileišio 
apsilankymą pas vokiečių 
okupacinės kariuomenės va
dovybę dėl gavimo pagal
bos.
“Reikėjo išaiškinti,” raportuo

ja Giedraitis, “ką gi vokiečiai 
iš tikrųjų mano daryti. Rami
nančio nieko nepasakė^ bet ir 
vilties, kad jau būtų blogai, 
nustoti ir negalima buvo. Pa
vyzdžiui, į paklausimą, ar ga
rantuoja vokiečiai užlaikyti 
Kauną ir kaip ilgai galima 
Kaune pasilikti, Falkenhainas 
atsakė: garantijų būti nega
li, viskas prigulės nuo to, ar 
jie, t. y. vokiečiai, gaus pa
spirtį. . . Pridūrė, kad yra iš
leistas atsišaukimas kovai prieš 
bolševikus ir jisai turi 1 viltį, 
kad tai pakels vokiečių ka
riuomenės. ųpą kovai prieš bol
ševikus. , . . \ '
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Į klausimą, ar galima būtų 
gauti ginklų; atsakė : ginklus 
galima duoti tik su garanti
ją, kad ginklai būtų atiduoti 
į tinkamas '■ rankas. Kadangi 
ginklų vietoje nėra, tai išra
šysią iš Dancigo, bet drauge 
kreipia mūsų domę, idant ne
būtų Lietuvoje agitacijos prieš 
vokiečius ir. vokiečių valdžią.”

“Dokumentas Nr. 2” yra 
Lietuvos vyriausybės proto
kolas posėdžio, kuriame bu
vo svarstoma vokiečių ka
riuomenei apmokėjimo klau
simas. Skaitome:

“Ministrų kabinetas nutarė 
priimti G. B. Įgaliotinio pa
siūlymą apmokėti stovinčius 
fronte vokiečių kareivius po 4 
markes kiekvienam į dieną, 
bet pripažįsta reikalingu nu
statyti reikalingą fronto gyni
mui vokiečių kari u o m e n ė s 
skaičių. Tas vokiečių kariuo
menės skaičiaus nustatymas 
pavedamas Krašto Apsaugos 
Ministerijai.”

“Dokumentas Nr. 3” bylo
ja apie Lietuvos buržuazinės 
valdžios ieškojimą prieš sa
vo liaudį pagalbos pas -ang
lus, prancūzus ir amerikie
čius. Sakoma: 
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“Naruševičius ir Voldema
ras praneša, jog, atsilankę pas 
anglų užsienio reikalu ministe
rijos atstovą taikos delegaci- 
joje'.Carr, patyrę, kad anglų 
valdžia jau išsiuntė savo mi- 
lįtąrinę misiją į Lietuvą p e r 
Liepoją ištirti pagalbos klau
simui.

Naruševičius praneša buvęs 
pas anglų ir Amerikos atsto
vus. Dabar stovi klausimas dėl 
bendro fronto prieš bolševi
kus.”

“Dokumentas Nr. 4” kal
ba apie vokiečių valdžios 
šimto milijonų markių pa
skolą Lietuvos buržuazinei 
valdžiai jos kovoje prieš 
Lietuvos liaudies Tarybų 
valdžią. Dr. J; Purickis 
skundėsi Vokietijos užsienio 
reikalų ministrui, kad vo

kiečiai “delsia išmokėti de
šimties milijonų markių su
mą, kuri Lietuvos vyriausy
bei yra skubiai reikalinga.” 
Dr. Purickis maldaujančiai:

“Mano vyriausybė šiuo pa
reiškia, kad ji, iš esmės imant, 
sutinka mokėti atlyginimą vo
kiečių kariuomenės dalims, 
kovojančioms prieš bolševikus 
Lietuvoje, ir turi vilties, kad 
šiuo klausimu tarp Vokietijos 
ir Lietuvos vyriausybių arti
miausiu laiku bus susitarta.

Iš kitos pusės, vyriausybė 
kreipia dėmesį į tas sunkias ir 
kenksmingas pasekmes, kurias 
sukeltų tolesnis kreditų bloka
vimas ; Lietuvos vyriausybė 
būtų priversta ne tik sustab
dyti savo operacijas prieš bol
ševikus, ji būtų taip pat pri
versta nutraukti visą savo vei
klą ir darbą krašto viduje kol 
gaus kreditą iš kitur.

Todėl ji prašo jūsų eksce
lenciją imtis reikalingų žygių, 
kad suteiktos mums paskolos 
likutis; būtų nedelsiant išmokė
tas.” if

Žinoma, Vokietijos val
džia maldavimą išpildė ir 
buržuazinę Lietuvos valdžią 
išgelbėjo!

■Komuniste” atspausdinti 
devyųi dokumentai, bet už
tenka šių keturių įrodymui, 
kaip Lietuvos buržuazija 
1918-1919 m. vokiečių ka
riuomene, ginklais ir pini
gais susidorojo su Lietuvos 
darbo liaudimi.

JIE DESPERACIJOJE
, Sveika, graži, prakilni 
bendradarbiavimo, sugim^ 
tuoju krąštu idėją Ameri? 
kos lietuviuose baisiai žalot 
ja “veiksnių” biznį. Tai ma
tosi iŠ Amerikos Lietuvių 
Tarybos aplinkraščio “J 
JAV lietuvius.” Jame rėkia
ma:

“Okupantas (t. y. Lietu
vos valdžia) stengiasi, pa
naudodamas įvairias prie
mones — brukdamas savo 
leidinius, naudodamas čia 
esamų savo šalininkų lei
džiamą spaudą, organizuo
damas menininkų ir kultū
rininkų pasirodymus, brau
nasi į patriotinės lietuvių 
visuomenės darbą ir sten
giasi suskaldyti mūsų vie
ningą nusistatymą...”

—Kur išvyksti?
—Į povestuvinę kelionę.

— O kurgi tavo jauna 
žmona?

—Mes ekonomiški: ji pa
siliko namie.

Lietuvos kamerinis orkestras ne kartą sėkmingai pasirodė Maskvoje, Lenin
grade, Kijeve, Minske, Rygoje, Taline. Su dideliu pasisekimu kolektyvas grojo 
ir užsienio koncertų salėse. . ...
Nuotraukoje: Lietuvos kamerinis orkestras koncertuoja Vilniaus Filharmonijos 
salėje. ' A. Brazaičio nuotr.

...Rašau Jums vėl kelis 
žodelius.- Susitariau su ra
šytoju Vyt. Bubniu dėl
straipsnelio “Laisvei” apie 
mūsų įžymų rašytoją Juozą 
Paukštelį, kuriam š. m. ko
vo 3 dieną sukanka 70 me
tų. Būtų labai šaunu, jei
gu Jūs rasite galimybių at
spausdinti. Juozas Paukš
telis stambus rašyto j as, 
duugelio romanų autorius, 
labai populiarus plačiuose 
skaitytojų sluoksniuose, my
limas ir gerbiamas. Kiek ži
nau, jo jubiliejus bus plačiai 
atžymėtas, žmogus pagerb
tas.

Sausio 22 dieną nuvykau 
į Maskvą pas mūsų mielą 
Justą Paleckį, paspaudžiau 
jam raif ą jo jubiliejaus 
proga. Buvome kartu su 
liaudies poetu T. Tilvyčiu. 
Buvo atvykę dailininkų, mu
zikų, kultūros darbuotojų 
atstovai iš Lietuvos. Susi
rinkome visi Justo Paleckio 
bute, itin šiltai ir jaukiai 
praleidome vakarą. Jubilia
tas Justas linksmas, žvalus, 
gražiai nužilęs, pilnas ener
gijos, groja smuiku ir skam
bina mandolina. Jubiliejaus 
proga gavo tiek sveikinimų 
ir adresų, kad buvo užvers
tas «visas jo darbo kabine
tas. Kaip žinote, jam su
teiktas aukščiausias apdo
vanojimas —- Socialistinio 
Darbo Didvyrio vardas, La
bai esame laimingi visi dėl 
šito, karštai sveikinome ir 
linkėjome daug gražių me
tų, šaunių darbų.

O toje .šventėje prisiminė
me ir Jus, palinkėdami pa
čios geriausios sveikatęs, il
gų . metų, sėkmės visuose 
Jūsų darbuose. Taigi,šitaip.

Turistai sugrįžo tiek pil
ni įspūdžių, ’kad daug die
nų vis gyveno jais, jausda
miesi visa dvasia dar su ju
mis, visais, nors kūnas 
jau buvo Lietuvoje. 
Atsikvošėję ir kiek pailsėję 
(o grįžo! tikrai išvargę), 
pradėjo pasakoti įspū
džius, dalinti mums pa
linkėjimus, parvežtus iš Jū
sų. Mielas Antanai, aš la
bai dėkingas Jums ir vi
siems bičiuliams Amerikoje^ 
kad nebuvau užmirštas, ga
vau glėbius sveikinimų, nuo
širdžių palinkėjimų. Net 
širdis smagiau plaka man 
nuo to viso. Labai ir labai 
ačiū visiems!

Rytoj Lionginas Šepetys 
pasakos savo įspūdžius ra
šytojams jų rūmuose. Kiti 
turistinės grupės dalyviai 
pasiskirstė po įvairias vie
tas, dalinasi su plačiais klau-

sytojų sluoksniais viskiW 
ką matė, girdėjo, ką patyrė 
Ja V. Tai gražu ir naudinga, 
daug prisidės prie dar dides
nio suartėjimo tarp mūsų ir 
brolių užjūryje, kerojančių 
dėl pažangios minties, o tuo 
pačiu ir dėl Lietuvos lai-
mės.

Užbaigiau atsiminimus 
apie Petrą Cvirką. Savo 
atsiminimus spaus d i n s i u 
“Pergalės” žurnale (kovo 
n u m e ry j e), vėliau jie 
įeis į kolektyvinę atsimini
mų knygą apie P. Cvirką. 
Ši knyga jau ruošiama spau
dai, bus labai didelės apim
ties, įvairi ir įdomi. Jau 
skaitau ją rankraštyje.

Lietuvoje buvo užsiutęs 
gripas, bet dabar jau silps
ta, susirgimų skaičius spar
čiai mažėja, o susirgusieji 
sveiksta. Mirties atvejų ne
girdėti. Na, nelabai gkto-A 
Ii ir pavasaris, baigsis ^isi 
gripai, būsime sveiki ir 
linksmi.

Skaitau laikraštyje, kad 
Niujorke — sniego pūgos. 
Kas gi čia dabar?! Iš kur 
imate tą sniegą?

Prašau perduoti geriau
sius linkėjimus mano ir žmo
nos Monikos sveikinimus 
visiems mūsų bičiuliams...

Bučiuoju visus stipriai.
Visuomet su Jumis, 

Juozas Baltušis

1969 m. vasario 10 d. 
Mielas drauge!

Nenorėdamas Jūsų truk
dyti ir atitraukti nuo dar
bų, rašau šį' trumpą laiš
kelį, kuriuo noriu dar kardi
tą padėkoti už draugišką 
dėinesį; nuoširdų, jaukų pri
ėmimą. Visada prisiminsiu 
yięsnągę'' '“Laisvėje” ir' jc^ 
žmonės/ kuriems — L. K?L 
valiauškaitei, St. Sasnai, I. 
Mizarienei, J. Gasiūnui, A. 
Jakštienei, V. Grybui ir vi
siems kitiems—prašau per
duoti nuoširdžiausius pa
sveikinimus. Suprantu, koks 
sunkus Jūsų darbas, kokios 
gausios problemos, ir todėl 
linkiu daug daug ištvermės. 
Pasveikinkite Jūsų mielą Il
zę. Padėkokite, jei turėsite 
progą, užmanė gerajai 
Nastei Buknienei, jos vy
rui, Feiferienei bei vi
siems kitiems gausiems bi
čiuliams Niujorke.

Su geriausiais linkėjimais 
Jūsų

V. Kazakevičius

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių. * '
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Nikolajus Gusevas

Levas Tolstojus--žmogus
(Pabaiga)

Vakarais Tolstojus jau 
nebedirbdavo tiek įtemp
tai, kiek rytais. Vakarus 
jis praleisdavo labai įvai
riai, — arba skaitydavo 
pats vienas, arba skaity
davo savo namiškiams ir 
svečiams tai, kas dominda
vo jį patį, arba žaizdavo šach
matais, arba klausydavosi 
muzikos, arba šnekėdavosi 
su svečiais ir lankytojais. 
Visai suprantama, kodėl 
tiek daug žmonių norėda
vo pabuvoti pas Tolsto
jų: matydamas ir girdėda
mas kalbant Tolstojų gau
davo žmogus daugiau, ne
gu tik skaitydamas jo kū
rinius. Tolstojus buvo 
idealus pašnekovas: jis mo
kėdavo gerai klausytis; ka- 

I da reikia—tylėti, kada rei- 
kifa — kalbėti. Per pasi
kalbėjimą nereikšdavo vei
du nepasitenkinimo, nesi- 
raukyd a v o. negestikuliuo
davo, kalbėdavo tyliu balsu 
ir dažniausiai ramiai, ne
pakeldamas balso.

Kai Tolstojui tekdavo kal
bėtis su žmonėmis, kurie 
būdavo jam nemalonūs, jis 
stengdavosi, apgalėdamas 
save, būti ypatingai su to
kiais žmonėmis meilus. Per 
pastaruosius savo gyveni
mo metus Levas Nikolaje- 
vičius beveik niekur nebeišva
žiuodamas praleido Jasnaja 
Polianoje, bet negyveno jis 
atsiskyrusio, užsidariusio, 
atitrukusio nuo pasaulio 

^gyvenimo. Jis gyvai domė
davosi visais svarbiausiais 
rusų ir užsienio gyvenimo 
įvykiais, ir į juos atsiliep
davo savo straipsniuose ir 

laiškuose. Jeigu atvažiuo
davo svečių iš Maskvos ar 
Peterburgo, tai užsimegz
davo kalba apie politinius 
įvykius, ir dažnai kitą die
na rasdavau Levo Nikolaje- 
vičiaus straipsniuose vaka
rykščių kalbų atgarsius.

Jasnaja Polianoje pašne
kesys visada būdavo visai 
laisvas. Tolstojus nepakęs
davo jokių programinių, 
dirbtinių, specialių kalbų, ir 
pats niekada nepasireikšda- 
vo kaip mokytojas, rūstus 
moralistas. Savo nuomonę 
visada pareikšdavo aiškiai 

j^r tiksliai, nesivaržydamas 
parodyti savo nesutarimo 
su pašnekovu, kartais net 
aštria forma. Su visais bū
davo vienodas, nei su kuo 
nekeisdavo savo elgsenos 
ir kalbos manieros, kiek
vienam stengdavosi pasa
kyti ką nors malonaus ir 
tuo pat metu su visu tvirtai 

^ įsitikinusio žmogaus užsi
degimu karštai gindavo tai, 
ką laikydavo tiesa, nebijo
damas sugadinti savo san
tykių su žmogumi, ir ne
bijodamas kalbėti to, kas 
visai nesiderina su visų 
priimta tais ar kitais ku
riais klausimais nuomone.

Tolstojui džiugu būdavo 
kalbėti su artimos jam 
dvasios žmonėmis tais klau
simais, kuriuos jis laikė 
svarbiausiais; bet negalima 
pasakyti, kad visada jis 
būtų mėgęs kalbėti tik rim
tomis temomis, — jis mielai 
palaikydavo kalbą ir pačio
mis paprasčiausiomis buiti
nėmis temomis. Kai kurio
se fotonuotraukose ir port
retuose Tolstojaus veidas 
atrodo rūstu^f kartais niū- 

bet įprastinė Tolsto- 
jaus nuotaika būdavo žvali 
ir dtiugį. Jis mėgdavo są
mojį, mėgdavo juoką, mėg- 

vertino 
charak- 

tiksliu

davo neužgaunančius links
mus pasakojimus, kurių 
klausydamasis ir pats juok
davosi grakščiu ir užkre
čiamu juoku.

Kartais vakarais būdavo 
Jasnaja P o 1 i a n o j e muzi
ka,—atvažiuodavo iš Mask
vos įžymūs pianistai ir 
smuikininkai. Muzika Tols
tojų labiausiai veikdavo ir 
dažnai sukeldavo ašaras. 
Kai jis klausydavosi muzi
kos, jo veidas pablykšdavo 
ir įgaudavo ypatingą išraiš
ką. “Muzika mane apver
čia aukštyn kojomis,” — 
^akydavo jis.

Garsus kompozitorius P. 
I. Čaikovskis, atsiminęs 
koncertą, kurį 1876 metais 
surengė Maskvos konserva
torija vien Tolstojui, rašė 
savo dienotvarkyje: “Gal 
būt, niekados nebuvo tiek 
patenkinta mano artistinė 
savimeilė, kiek tada, kai 
Levas Tolstojus, sėdėdamas 
šalia manęs ir klausydamas 
mano andante kvarteto, ap
sipylė ašaromis.”

Tolstojus labiau 
šviesią, mažorinio 
terio muziką, su
darniu ritmu. Mylimu jo 
kompozitoriumi bųyo Mo
cartas ir Šopenas, ir visada 
jį giliai jaudindavo “genia
lusis,” kaip Tolstojus jį va
dindavo, Liudvigas Betho
venas, nors Bethoveno mu
zika nevisai sutapo su jo 
pažiūromis į meną.

Labai mėgo Tolstojus liau
dies dainavimą, liaudies mu
ziką ir visų liaudies instru
mentų — armonikos, bala
laikos, domrės — griežimą 
bei skambinimą.

Vakarais Jasnaja Polia- 
noje išsiskirstydavo po sa
vo kambarius anie 11-tą 
valandą. Levas Nikolajevi- 
čius su visais atsisveikinda
vo, su saviškiais bučiuoda
vo si, kiekvienam pašali
niam paduodavo ranką. Jo 
rankos paspaudimas būda
vo ypatingas — jis palai
kydavo rankoje kito ranką, 
tuo pat laiku įdėmiai žiū
rėdamas meiliu žvilgsniu i 
akis. Būdavo aišku, kad 
stengiasi jis sukelti ir su
stiprinti savyje nuoširdų 
kiekvienam žmogui palan
kumą.

Naktinį darbą Tolstojus 
visai nuneigdavo. Per vi
są savo ilga amžių jis be
veik niekados nebuvo dir
bęs nakti. Jis sakydavo, 
kad kai žmogus dirba, tai 
tada iš tikrųjų veikia ne 
vienas, bet du žmonės: vie
nas dirba, o kitas kritikuo
ja tai, ką pirmasis dirba. 
“Tai va. naktinio darbo me
tu kritikas miega,” — ne 
kartą yra, sakęs Tolstojus.

Kaip žinome, Tolstojus 
mirė ne Jasnaja Polianoje: 
prieš dešimtį dienų iki savo 
mirties jis visiems laikams 
apleido Jasnaja Polianą, 
kad savo gyvenimo likutį 
baigtų kur nors užkampy
je paprastoje valstiečio pir
kioje. Kai kas priekaištau
ja Tolstojui, kam taip vė
lai jis žengė žingsnį, neiš
vengiamai einantį iš visos 
jo pasaulėžiūros. Tie prie
kaištai neteisingi. Ne to
dėl Tolstojus tiek ilgai neiš
ėjo iš Jasnaja Polianos, kad 
neužteko jam jėgų nu
traukti su ponyste ir dva- 
rininkiškomis gyvenimd 
sąlygomis ryšius, o tik to- 
dkl Tolstojus tiek ilgai neiš- 
meites.” Jo žittjona Sofija 
Andrejevna, nė kiek nepri-

jis mielai

tarusi jo pažiūromis, vis 
dėlto jį mylėjo; jo išėjimas 
būtų jai suteikęs baisią 
širdgėlą, kurios, gal būt, 
ji nebūtų pakėlusi. “Aš bi
jau žengti per kraują, per 
lavoną,” atsakė Tolstojus į 
klausimą, kodėl jis neišeina 
iš Jasnaja Polianos, — tai 
žodžiais aiškiai duodamas 
suprasti, kad dėl jo išėjimo 
galėtų įvykti žmonos savi
žudybė.

Ir tik tada, kai Tolsto
jus įsitikino, kad jo išėjimas 
nebesuteiks žmonai tokios 
baisios širdgėlos, kaip anks
čiau jis manydavo, kai jis 
suprato, kad tas kryžius 
nuo jo jau nuimtas, tik ta
da pasijuto turįs teisę įvyk
dyti savo svajonę — nu
traukti su privilegijuota pa
dėtimi ryšius ir apsigyven
ti tarp darbo valstietijos, 
kurią jis laikė “pačia ge
riausia, pačia dorovingiau- 
sia Rusijos klase.”

Baigdamas turiu pasaky
ti, kad mano dvejų metų su 
Levu Tolstojumi artimumas 
ir sukauptu dėmesiu 60 me
tų tebesi tęsiąs jo gyvenimo 
ir kūrybos studijavimas ma
ne Įtikino, kad pažiūra Į

..  —  — I 
našališka ir siaura.--- Tols
tojus buvo ne tik didis me
nininkas, bet gausiai buvo 
apdovanotas ir kitomis dva
sinėmis dovanomis, kurias 
jis dar labai savyje išvystė 
nuolatiniu lavinimus!.

Tai buvo stiprus, sava
rankiškas griežtas logiškas 
mąstytojas, kuris niekuo 
netikėjo be įrodymų, vis
ką patikrindavo savo1 pro
tu. Lygiai taip pat Tols
tojus nereikalavo iš sa
vo skaitytojų aklo tikėjimo 
jo žodžiais. “Patikrinkite 
tai, ką sakau, išmėginki
te, — sakydavo jis savo 
skaitytojams. — Tik tada 
jūs sužinosite, ar teisybę 
sakau.”

Tai buvo milžiniškos jaus
mo jėgos žmogus; be jaus
mo jėgos jis neįsivaizduo
davo meninio darbo. Bū
dingas ta prasme vienas jo 
laiškas, rašytas iš Maskvos 
i Jasnaja Poliana žmonai 
tuo laikotarpiu, kai jis ra
šė “Karą ir taiką.” “Šian
dien rytą, — rašė jis, —- 
mažne valandą diktavau 
Taniai (žmonos sesuo), bet 
ramiai, be jaudinimosi, o 
be jaudinimosi mūsų rašy- 
tojiškas darbas neina.”

Pagaliau Levas Tolstojus 
turėjo nepaprastai tvirtą 
valią, kuri ryškiai pasireiš
kė paskutiniu stambiu jo 
gyvenimo aktu, — tokiame 
amžiuje, kada paprastai 
žmonės ieško vien tik ra
mybės, — ištvūkti iš įpras
tinių aprūpinto gyvenimo 
sąlygų ir pamėginti pradėti 
visai naujose, neištirtose 
sąlygose naują gyvenimą. 
Argi tai ne įrodymas, kad 
tas fiziškai nusilpęs sene
lis turėjo milžiniškai tvirtą 
valią?

Levas Tolstojus buvo di
dis ne tik kaip genialus kū
rėjas, bet ir kaip žmogus, 
kaip asmenybė.

Žmonijos istorijoje tokie 
žmonės, kaip Levas Tolsto
jus, pasirodo tik ilgų am
žių laikmetyje.

Nikolajus Gusevas
Maskva, 1960 V 23

Vertė
Edvardas Levinskas

mokytojas-pensinlnkas 
žagare, 1962 X 1

A. Petriką

Kas dedasi Amerikoje
menė ir “laisvosios meilės” 
adoratoriai.

Venerinių ligų epidemija
Amerikos gydytojų sąjun

ga, Amerikos osteopatų są
junga (kaulų ligų specialis
tų) ir Nacionalinė gydytojų 
sąjunga (negrų) apklausi
nėje savo narius-gydytojus: 
kiek jų praktikoje pasitai
ko ligonių, sergančių vene
rinėmis ligomis — sifiliu ir 
gonorėja. Tuo reikalu jie 
išsiuntinėjo 206,383 anketos 
lakštus JAV ir Porto Riko 
gydytojams, kurie verčiasi 
privačia praktika. 65.3% 
gydytojų anketą užpildė ir 
grąžino centrui (Amerikos 
socialinei sveikatos reikalų 
sąjungai), o 34.7% gydyto
ju nutylėjo. Anketa davė 
įdomių duomenų. Pasiro
do, jog didelė gydytojų 
dauguma apie venerikų gy
dymą, kaip to reikalauja 
valdžios potvarkiai, savo 
organizacijos centrui visai 
nepraneša, nenori daryti sa
vo pacientams nesmagumo 
(iie turi nurodyti, kas juos 
užkrėtė). Sveikatos sargy
bai pranešama tik kas sep
tintas ar aštuntas pacien-

Tolstojų tik kaip į didį me->nS, kiti užtylimi. Tas sun- 
nininką yra neleistinai vie- kiną kovą su Veneros ligo-

mis.
Pasirodo, Jog tarp 1967 

metų vasaros ir to paties 
laiko- 1968 metu, i p’vdvtojus 
kreipėsi 75.207 sifilitikai. o 
ronorėia sergančiu tuo pa
tim laiku buvo- 1.499.584. Į 
ši skaičių dar neieina ligo
niai gvdvtoiu. kurie anketą 
ignoravo (34.7%), ir tie ligo
niai. kurie “gydėsi” pas šun
daktarius - kultistus, o to
kiu yra nemažai.

Tai baisūs skaičiai! Paly
ginus juos 1962 metu statis
tikai. rezultatai svvruoja: 
sifilitikų skaičius 29.3% su
mažėjo. bet dėlto- gonorėja 
sergančiu skaičius 35.3% 
nakilo. Mat,- prieš sifilį bu
vo stropiau kovojama, se
kami ansikrėtimu šaltiniai 
jr iie eliminuojami.

Labai dideli “Veneros gar
binto iu” procentą sudaro 
mokyklinio-amžiaus jaunuo-

JSTKLAUSYMAS Į KOSMOSĄ IR PRIGIMTĮ
Milijonais miglynu galaktikos švyti,
Milijonais žvaigždžių — didžių saulių,
Milijonai planetų tolybėse plyti, 
Milijonai jų amžiais keliauja, — 
Miglynais galaktikos švyti...

Jose turi gyventi protingos būtvbės, — 
Jos anksčiau iš žvaigždynų ištiško, 
Jose tarpta privalo daugybė gyvybės, 
Ir toliau tenai nužengė viskas, — 
Jose turi gyventi būtybės...

Kodėl niekas lig šiolei pas mus neatskrido?
Kas erdvėlaivių skrydį sulaikė?
Mūs galaktikų užkampio nieks neišvydo?
Mus maža dulkelyte palaikė?
Todėl niekas pas mus neatskrido?..

Is kur žmogui troškimas visatą valdyti?
Ir pasauliams naujiems liept sušvisti?
Iš žvaigždžių daug planetų naujų pritaškyti 
Ir atomo jėga ten nuskristi?
Iš kur noras visatą valdyti?..

Na ir kas gi jam įžiebė šitą svajonę?
Šį troškimą valdyti visatą?
Ir iš kur ši beprotiška proto klejonė?
Kas kur tiek arogancijos matė
Įsikalti sau tokią svajonę?!

Lyg ant nugaros vėžlio mes dar gyvenam, 
Begalybės ribų nesuvokiam,
O juk kreipiame žvilgsnį žvaigždžių okeanan 
Ir raketom tirt kosmoso šokam, 
Nors lyg ant vėžlio gyvenam...

Lengviau buvo senovėje Dzeusą tikėti,
Kurs Olimpo kalne viešpatavo,
Nes Juk biblijos Jahovė tik šitą planetą
Nusilipdė laisvalaikiui savo!
Lengviau buvo Dzeusą tikėti!..

Tačiau mes milijardus galaktikų regim, 
Teleskopais jas šaukiam, jų klausom! 
Prigimties mums įlietas veržimasis dega 
Ir į ją mes taip pat įsiklausom, 
Paslapčių milijardus joj regim...

VJčiusJ

Rūpinasi juoduoju 
kapitalu

Skirtingos žmonių klasės, 
skirtingi ir jų reikalai. Dar
bininkai, juodi ir balti, rū
pinasi kaip gyvenimo ir 
darbo sąlygas pagerinti, 
darbą .išlaikyti, o bedar
biai — kaip darbą susiras
ti; varguomenė rūpinasi 
šalpos gavimu. Biznieriam, 
baltiem ir juodiem, rūpi 
biznis, dideli pelnai. Eili
niai negrai kovoja už rasi
nę lygybę, prieš diskrimina
ciją bei segregaciją. Turtin
gieji negrai nuo varguome
nės rūpesčių laisvi, segre
gacija jiems nebaisi. Jie 
tik norėtų, kad baltasis ka
pitalas jiems padėtu išau
ginti, šalia savęs, juodąjį 
kapitalą. Apie varguome
nės reikalus, baltos ar juo
dos, jie negalvoja. Jiems 
rūpi bankai, fabrikai, na
mai, stambus kapitalas, di
delis biznis. Jie norėtų, kad 
jų baltieji kolegos juos pa
mokytų. Prieš didžiąja be
darbę (1929-31 m.) Ame
rikos negrai turėjo 68 ban
kus, fabriku, biznių, namų. 
Bet kai užėjo ekonominis 
krachas, viskas nuėjo su vė
ju — subankrutavo. Dabar 
jie apdairesni, ieško patari
mų pas baltuosius savo ko
legas.

Negru kovotoju eilėse ju 
nėra. Kovingieji negrai 
juos vadina “Dėdėm To
mais.” “baltaisiais nige- 
riais,” “prisitaikstėlia is”; 
jų neankenčia.

D. W. Boldenas, negras, 
gerai apmokamas valdžios 
pareigūnas, paskirtas inter- 
rasistinio biznio koordina
torium. sako, kad baltasis 
kapitalas turi padėti neg
rams steigti stambiaia pra
mone ir prekyba, kurti di
džiulius supermarketus lūš
nynuose. aprūpinti kredi
tais. kad iuos išmokytu pre
kiauti ir laipsniškai perves-

tų pelningą biznį negrams, 
jį parduotų. Jis kalba ne 
apie varguomenę, kuri ne
turi pinigų biznio akcijoms 
(Šerams) pirkti, bet turtin
guosius negrus, kad jie ga
lėtų iš to biznio pelnytis.

D. W. Boldenas bara bal
tuosius New Y'orko banki
ninkus, kad jie nedaug neg
rų priima į savo įstaigų di
rektorius, viceprezidentus ir 
kt. ir laipsniškai neperveda 
jiems dalį bankų. Jis ba
ra ir fabrikantus, kad ne
daug negrų yra aukštose 
vadovybės vietose. Sako, 
tai nelygybė ir “prieš tai 
mes kovosime.”

Pažangieji žmonės stoja 
už interrasinę lygybę viso
se gyvenimo sferose, net ir 
biznio, pramonės, prekybos, 
finansų, etc. Bėda tik su 
tais, kurie sėdi “aukštose 
kedėse,” balti ir juodi, kad 
jie retai kada pamąsto 
apie varguomenę, balta ir 
iuodą. kuriai pagalba reika
linga labiau, nei kuriai ki
tai klasei!

PASTEBĖTU KLAIDŲ 
ATITAISYMAS

Š. m. “Laisvės” Nr. 11 
mano straipsnyje “Skaičiai, 
matai ir saikai” pastebėta 
kelios klaidos, kurios čia 
atitaisomos:

20-toje eilutėje iš viršaus 
išs p a u s d i n t a “saikų bei 
metrų lentelę,” turi būti 
“saikų bei matu lentelę.” 
Išspausdinta “Pėda 2 co
liu,” turi būti “Pėda 12 co
lių.” “Dekametras” įspraus
tas tarp dviejų “Kilometro” 
eilučių (sukeistos eilutės). 
“Desiatina” — 2.69 akro, 
ne 2,69. Pabaigoje: “Vied- 
ras — 3.25 galiono,” be rei
kalo pridėta “apie 4 litrai.” 
Šis priedas klaidina: ga
lionas apie 4 litrai, ne vied- 
ras.

Dėkoju už šio atitaisymo 
patalpinimą.

A. Petriką

Slenkantis kalnas
Vienam Anglijos kaimui 

gresia pavojus, pamažu 
prie, jo artėja. slenkantis 
kalnas. Valdžios organai 
pasiūlė 39 gyventojams 
skubiai persikelti j kitą vie
tą. Mat, kalnas šliaužia, ir 
jį sulaikyti techninėmis 
priemonėmis negalima.

ULAN BATORAS. Mongolijos Liaudies Respublikos gyven
tojai gausiai perka sostinės siuvimo firmos “Choršoololim- 
peks” gaminius.

Nuotraukoje: firmos “Choršoololimpeks” pagaminti puoš
nus tautiškas “delis” ir kepurė.

Kaip sveikinamės?
Sutikę bičiulį arba pažįs

tamą, mes pagarbiai linkte
lime galvą arba tvirtai pa
spaudžiame jam ranką. Ar
timi, seniai nesimatę drau
gai netgi pas i b u č i u o j a. 
Taip žmonės sveikinasi dau
gely pasaulio šalių. Tačiau 
esama kraštų ir tautų, ku-. 
rios turi savitus mandagu
mo papročius, savitą pasi-' 
sveikinimo būdą.

Japonijos gyventojai, 
ypač margus kimono drabu
žius dėvinčios moterys, pa
sisveikindami ir net besi
kalbėdami su pažįstamu 
žmogumi, nuolat žemai jam 
linkčioja, į savo pasikalbėji
mą įterpdami daugybę ma
lonių žodžių.

Arabai svečiuose papras
tai išgeria tik tris puodu
kus kavos. Po to jį atstu
mia. Po vaišių aplink sta
lą siunčiamas dubenėlis su 
karštais kvepalais, kuriais 
svečiai iškvėpina savo barz
das. Pagal seną feodalinį 
paprotį moterys prie vaišių 
stalo nedalyvauja.

Mogų gentis, gyvenanti 
Pakistano kalnuose, yra ne
paprastai draugiška. Susi
tikę jie būtinai apsikabina 
ir kalbasi susiėmę už rankų.

Tolimos Grenlandijos es
kimai su savo artimu bičiu
liu bučiuojasi ne lūpomis, 
o... nosių galiukais.

Tibete vaikai sveikina vy
resniuosius palenkę galvas 
ir iškišę liežuvius. Senieji 
Tibeto gyventojai miela sve
čia visada apgaubia plačiu 
saliu, vadinamu kata. Pa
likdamas vaišingus namus, 
svečias vėl grąžina šalį šei
mininkui.
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Prancūziška priemone
— Žinai, mesje Diuvalis 

rado vienos firmos skelbi
mą laikraštyje: “Vienintelė 
patikima priemonė prieš 
muses, uodus ir kitus vabz
džius. Kaina tik 10 frankų. 
Išsiunčiame apdėtu mokes
čiu. Jeigu mūsų priemonė 
pasirodys neveiksminga — 
tuoj pat grąžiname pini
gus”. Diuvalis, nieko nelau
kęs, išsiuntė 10 frankų.

— Na, įdomu, ką jam at
siuntė.

— Plaktuką.
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ST. PETERSBURG, FLA.
Praslinko ketveri metai, 

kai gyvuoja Dainos mylėto
jų grupė (vadinu saviveik
lininkais). Nors pagyvenę 
vyrai ir moterys, tačiau rū
pestingai mokosi liaudies 
dainų. Jiems vadovauja 
energijos apdovanota Ade
lė Pakalniškienė. Svarbes
nėse LLD 45 kuopos pramo
gose pasišventėliai doninin
kai palinksmina dalyvius su 
dainelėmis. Be to, nemažai 
kuopos narių atsineša į kp. 
pramogas savo gimtadie
nius, vardadienius, bei ve
dybines sukaktis atžymėti. 
Ir čia jie pritaiko daineles 
papuošimui jų pragyventų 
gyvenimo metų, kartu pa
linksmina visus su menine 
programa.

Dabar teko pastebėti Dai
nos mylėtojai pradeda pasi
rodyti ir prie mirusio kars
to su liūdnomis ttieliodijo- 
mis, net į ir pati vedėja iš
stoja su solo.

Vasario 8 d. Dainos mylė
tojai atžymėjo ketverių me
tų gyvavimo sukaktį. Buvo 
išduoti pietūs, vėliau kon
certas ir šokiai. Visas po
pietis gražiai praėjo. Pub
likos buvo daug, užpildė sa
lę kimštinai, visi ramiai 
klausėsi dainų ir kalbų.

Pramogų pirmininkas iš
kvietė tolimus svečius pub
likai pasirodyti. Nemažai 
tokių matėsi, net ir floridie- 

PHILADELPHIA. PA.
šventųjų globoje

, • , . »

Kadaise, žinoma, labai se
nai, Lietuvoje buvę daug 
kunigaikščių, kurie “besirū
pindami” žmonių “gerove” 
įsakydavo s u p iltį pilkal
nius, išbudayodavo tvirtas 
pilis (tvirtoves). O patys 
kunigaikščiai neretai įsiver- 
ždavę į svetimas žemes. \

Kuomet Vatikano pasiun
tiniai užkariavo, užvaldė 
Lietuvą, tuomet išnaikino 
kunigaikščius, priveisė gra
fu, vyskupų ir kunigų su 
daugybe šventųjų. Lietu- 
viams vergija dar pasunkė
jo. Visokiais vardais “šven
tieji” tapo lietuviams “pat
ronais”, uštarėjais.

Prisimenant šių dienų se
nelius, kurie atvyko į lais
vesnę šią šalį, jie lengvai 
galėjo atsitraukti nuo šven
tėjų globos. Bet jie skubėjo 
tverti parapijas šventųjų 
vardais, kurie ir dabar juos 
tebegloboja.

Philadelphijoje turime 3 
parapijas — šv. Kazimiero, 
šv.Jurgio ir šv. Andriejaus. 
Kadaise šiose parapijoje 
užteko vieno klebono, ffid 
apsaugotų lietuvius n U o 
“šėtono”. Dabar po du 'j,ir 
tris. Mat darbas padidėjo. 
Poniški bėgliai iš Lietuvos, 
naudoja ir šventuosius savo 
raketui “išlaisvinti” Lietu
vos. Išvadavimo reikalas pa
vedamas tai šv. Marijai, tai 
šv. Kazimierui ir kitiems. 
Visokios mišios, maldos į 
“šventuosius” kunigams la
bai pelningos. Kuomet artė
ja vasario, mėnesį vaduoto
jų “mugės”, padaugėja mi
šios ir rinkliavos.

Čia labai padaugėjo lietu
vių mirimas. Statistikų rin
kėjas Povilas Plungys pa
teikė vardus — per pereitus 
metus mirusių lietuviu tik 
Philadelphijoje viso yra 
138. Tai skaudus nuotykis 
lietuvybė- Klebonams di
džiausia darbymetė. Nema
žą skaičių ir buvusių laisvų 
antikai paveda kunigų glo
bai O kiek čia rūpesčio su 

čiaiišMiamio miesto ir apy
linkės dalyvavo. Buvo džiu
gu stebėti, kaip šeimininkės 
suplanavo, kad tokiai gau
siai publikai nestokavo pa
tiekalų, visus skaniai pavai
šino ir gražiai patarnavo.

Pietų metu dainininkams 
pristatė Tęsė Sholiunienė 
tortų, Jonas Ragauskas ir 
D. Lesnick “karštos” už jų 
nenuilstantį pasišv e n t i m ą 
dainoje. Dainininkai gera- 
dėjam labai dėkingi.

Dainų programa sude
rinta keturiais išėjimais, vi
so 14 dainų sudainuota. 
Protarpiais iškviesti tolimų 
kolonijų svečiai; Povilas 
TBečis iš Niujorko apylin
kės (žiemavoja Floridoje), 
Juozas Kelieris iš Čikagos, 
Millie Kancer iš Fort Lau
derdale, Fla. Užbaigoj kal
bėjo pati dainų mokytoja 
Adelė Pakalniškienė, J. P. 
Stančikas skaitė ilgoką eilė
raštį.

Šokių laiku buvo malonu 
pasimatyti su tolimais sve
čiais, daugelis jų fundijosi 
su savais draugais, kiti šo
ko polkutę.

Dabar Dainos mylėtojai 
daro planus, kaip pasiekti 
Miami miestą, kuriame ko
vo 22-23 dienomis įvyks 
LMS suvažiavimas ir festi
valis.

Vikutis

daugelio palikimais, testa
mentais dėl “šventųjų”.

Lietuvių pašalpinės drau
gijos baigia išmirti, o para
pijos puikiai bojoja. Kiek kur 
buyo draugijose darbštes
nių moterų ar vyrų, visur 
kunigėlių sutraukiami į baž
nytinius parengimus, kurių 
tiek daug turima. Kas šeš
tadienį, ar sekmadienį, ku
ris nors “šventasis” rengia 
bin gus, kartu pares ar ki
tokias sueigas.

Lie t u v o s “vadavimui” 
rinkliavos, ar šventųjų mal
davimas, kad išlaisvintų 
Lietuvą, yra jei neapgavys- 
tė, tai klaida. Senųjų, “šven
tieji” nei biskio negelbsti. 
Tai tik žmonių varginimas 
ir apgavystė.

Vaduotojai, dabar turi 
gerą ir pigią progą išban
dyti, nes Vatikane, šv. Pet
ro soste, yra lietuvis mon
sinjoras Povilas C. Marcin
kus (cicerietis) kuris ten 
tvarko šv. Petroi grašius, ir 
labai artimas ‘'šventajam” 
tėvui Povilui. Jie kasdieną 
kalbasi su “dangaus” gas- 
padoriais. Jeigu nepagelbės 
dipukų laisvinimo reikalui, 
tai žinokit, kad tas biznis 
vra kaput.

Mūr. Sūnus

McAdoo, Pa.
i

Mirė LDS 144 kuopos sek
retorius, ilgametis ‘Laisvės’ 
skaitytojas ir rėmėjas Juo
zas Kreipavičius vasario 4 
d., sulaukęs 75 metus am
žiaus. Mirė nuo širdies smū
gio. Vasario f 7 d. jis buvo 
palaidotas pagal jo pagei
davimą.

Nuliudime paliko jo gy
venimo draugė, trys dukte
rys, trys anūkai, trys pro
anūkiai ir didelis giminių 
skaičius.

Tegul Juozas ramiai ilsisi 
Dėdės Šamo žemelėje. Pa
silieka nuliudusi jo žmona.

Marė KreipavfČrerie

Bridgeport, Conn.
Pasiliks istorinis įvykis
Po 20 valandų sniego, šeš- 

dienio naktį (vasario 8) vėl 
pradėjo snigti. Visą sekma
dienio dieną snigo. Sakoma, 
kad sniego iškrito apie 18 
colių, o vietomis buvo iki 
dviejų pėdų, nes didelis vė
jas nešiojo jį.

Sakoma, ir taip žmonės 
kalba, kad tiek daug snie
go Bridgeporto miestas dar 
nėra matęs. Pirmadienio 
rytą buvo pranešta per ra
diją ir televiziją, kad užda
rinėtos visos dirbtuvės, mo
kyklos, parduotuvės ir, kad 
visas judėjimas suparaly- 
žuotas. Miesto gaspadorius 
prašė visų, kad laikytųsi 
ramiai, nesinervinti. Snie
gas visus užklupo netikė
tai.

Tikrai netikėtai užklupo 
sniegas. Mano kaimynai per 
2 dienas norėjo išvažiuoti, 
bet negalėjo, nes nebuvo pa
sirengę sniege važiuoti su 
mašina. Pamenu seniau vi
si iš rudens įsigydavome 
maišus smilčių, lenciūgus 
ir t.t. O dabar, kadangi per 
keletą metų veik nebuvo 
sniego, nieks nesiruošė jam.

Taigi, šis įvykis bus už
rašytas istorijoje.

J. Strižauskas

So. Boston, Mass.
Vasario 8 d. įvyko mūsų 

geros spaudos rėmėjos, 
progresyvio moters B. Čiu- 
berkienės gimtadienio pa
minėjimas. Prisirinko geras 
būrys jos draugų palinkė
ti jai dar daug metų ir dar
buotis progresyviškame ju
dėjime.

Ji nori padėkoti visoms 
gaspadinėms, kurios pri
rengė užkandžius, ir už as
meniškus atvirukus ar pa
reikštus jai linkėjimus. Ji
nai pati atmokėjo visas iš
laidas ir sykiu paaukojo 
“Laisvei” $5.00.

S. Rainard

Iš So. Bostono tilpo “Lais
vėje” raštas apie turistus iš 
Lietuvos. Įvyko klaida. Ne
buvo pažymėta, kad Helena 
Žekonienė aukojo $10 išlai
doms padengti. Atsiprašau.

S. R. 

Arlington, Mass.
Vasario 7 d., po daugiau 

kaip 6 metų ilgos ir sunkios 
ligos, mirė Anna M. Wenz
low, po tėvais Gaidytė, su
laukus 82 metų. Paėjo iš 
Lietuvos, Ukmergės rajono, 
Pabaisku parapijos, Žukli- 
jų kaimo. Buvo maloni ir 
draugiška moteris, su vi
sais draugiškai sugyveno.

Kai sveika buvo, gamta 
ją žiauriai nubaudė. Pa
ralyžius ją sužalojo ir kal
bą atėmė. Visą tą laiką bu
vo Nursing Home. Jos vy
ras Michael Wenzlow jų lan
kė kasdien ir tik jis ją su- 
iprato, kada jinai jautės ge
niau, ar bloigau, nes jinai 
■negalėjo pasiskųsti.

Buvo pašarvota Bergland 
koplyčioje, Massachusetts 
Ave., Arlington. Palaido
ta vasario ' 11 Arlingtono 
Lapinėse .su protestantų baž
nytinėmis apeigomis. Daug 
gyvų gėlių puošė jo$ karstą. 

. Gaila, kad pasitaikė blo
gas oras, tai daug jos drąu- 
■gų negalėjo ateiti atsisvei
kinti ir atiduoti jai pasku
tinę pagarbą.

Paliko liūdesyje savo gy
venimo vyrą, dukterį. Nel
lie, žentą K. Fisher, sūnų 
William, marčią' Ruth Wenz

low, 4 anūkus Robert Fish
er, Karen, Gail, Eric Wenz
low, daug giminių ir drau
gų-

Daug iškentėjus užmer
kei akis, amžinu miegu už
migai. Te būna tau leng
va šios šalies žemelė. Užuo
jauta jos vyrui, dukteriai, 
sūnui, giminėms ir drau
gams.

S. Rainard

St. Petersburg, Fla.
Nelemtos ligos vargina ge

rus žmones. Walter Du- 
bendris paduotas į daktarų 
ligoninę pataisyti jo svei
katą. Džiugu, kaip girdėti, 
ligonį išleis namo.

Buvę ligoninėje Agnes 
Pike ir J. Semėnas sustip
rėja, jau atsilankė į Dainos 
mylėtojų sukaktuvių atžy- 
mėjimą. “Laisvės” va j įnin
kąs V. Vilkauskas dar vis 
nesveikuo j a, po daktaro 
priežiūra.

Linkėtina visiems greitai 
susveikti.

LLD 45 kuopos pietūs 
įvyks per George Washing
ton gimimo dieną, šeštadie
nį, vasario 22 d. Tikimės 
daug svečių.

Vikutis
•

Aš jau rašiau, kad ma
no žmonelę Mariją 1967 m. 
rugp. 22 -d. ištiko paraly
žius. Ir, gal nieko neišma
nydamas, o gal nenorėda
mas gydė ją tūlas daktaras. 
Po 9 mėnesių tokio gydymo 
Marija negalėjo nė iš lovos 
pasikelti.

Kaimynai rekomendavo 
aukštai kvalifikuotą gydy
toją, ir nuo 1968 m. gegu
žės 24 d. po naujo gydyto
jo priežiūra Marijos svei
kata povaliai, beveik mik
roskopiškai taisosi, jau laz
da pasiramstydama vos-ne- 
vos paeina. ’

Ogi ir aš pusiau ligonis. 
Mane artritas kankina, sun
ku vaikščioti...

Na, ir būk tu žmogus op
timistas. Abudu išgeriame 
po taurę kartybių.

Dvasiniai irgi kenčiame. 
Jau virš metai laiko kaip 
negalime dalyvauti nei susi
rinkimuose, nei parengi
muose. O abudu dar buvo
me dainininkai!

Antai vasario 8 dieną bu
vo Dainos Mylėtojų Choro 
parengimas, bet mes nega
lėjome dalyvauti. O dar 
didesnis dvasinis smūgis, 
ateinantis Festivalis, ruo
šiamas Miamyje kovo 22-23 
dd. Kaip atrodo, tai ne tik 
mano mieloji Marija negalės 
dalyvauti, bet ir aš negalė
siu.

J. Judžentas

Kova su rūkymu
Per vienerius metus 14-ai 

milijonų Čekoslovakijos pi
liečių tenka 22 milijardai 
surūkytų cigarečių. Tokiu 
būdu Čekoslovakija pagal 
rūkymą yra pirmoji Euro
poje ir trečioji pasaulyje 
(po Jungtinių Valstijų ir 
Kanados) šalis.

Siekdama nors dalinai už
karsti kelią plisti plaučių 
vėžiui,. Čekoslovakijos Svei
katos apsaugos ministerija 
uždraudė rūkyti visuose 
krašto kinuose, teatruose ir 
medicinos įstaigose.

šaldytuvas-cigaras
y iena Anglijos firma pa

gamino specialų šaldytuvą 
laboratorijoms. Jis turi ci
garo formą ir sveria vos 44 
gramus. Jąme bus saugo
mi elektroniniais mikrosko
pais tiriami įvairių medžia
gų pavyzdžiai.

Miami, F 1 a.
Lietuviškas vaidinimas 

Miamyje
Miamio lietuviams teat

ras — didelė naujiena. Čia 
gyvenanti lietuviai tik at
siminimuose kalba apie 
“nortuose” vaidintas opere
tes ir dramas. Ir ten dabar 
mažai veiklos yra estradoje. 
Jaunesnieji imigrantai, at
vykę į JAV po antrojo pa
saulinio karo — dar šį tą 
parodo lietuviškoje scenoje.

Vienas iš tų jaunesniųjų, 
Vytautas Semaška, vasario 
9 dieną, Amerikos Lietuvių 
Piliečių salėje suruošė sce
nišką spektaklį. Tai būtų 
gražus ir meniškas tikslas— 
miamiečiai pasiilgę vaidini
mų. Semaška dėjo daug 
pastangų ir laiko vaidinimo 
paruošimui. Kiek žinoma, 
jis rinko veikalą, aktorius, 
režisavo ir pats vaidino.

Deja, mėgėjų teatro ra
teliuose jau žinoma tradici
ja, kad režisieriui tenka 
dirbti ne su aktoriais, išėju
siais iš teatro mokyklos. 
Tad jau iš anksto žinoma, 
kad scenoje sukūrimas tik
ro charakterio,, kurį auto
rius duoda aktoriui — neį 
manomas. Mėgėjams sukliū- 
va kalba, intonacija, o dar 
mažiau jie gali įgyvendinti 
charakterio savijautą. To 
dėl mėgėjų teatras negali 
remtis tik vaidyba. Geriau
si mėgėjų teatro pliusai — 
pats veikalas. Jei veikalas 
turi patrauklią intrigą, jei 
jo užuomina pastato žiūro
vui klausimą — kas bus to
liau, kokia ateina kulmina
cija? Tokie vaidinimai turi 
pasisekimo.

Veikalas, kurį Semaška 
inscenizavo, vadinamas 
“Vieno kiemo gyventojai,” 
parašė Antanas Rūkas, 3-jų 
veiksmų komedija. Tačiau 
veikalo žanras — nėra ko
medija. Visas veikalo turi
nys—šeimyniški pokalbiai, 
dialogai, monologai. Kitaip 
sakant — pribarstyta daug 
žodžių apie moteris, kamba
rius, pinigus ir kitką, bet 
Visos tos kalbos nesijungia 
į jokią draminę eiseną.

Darbo ir lėšų, matyt, įdė
ta estrados dekoracijai. Tą 
darbą gana vykusiai atliko 
Nemira Grigaliūnienė. Bet 
tenka pastebėti — dekoraci
jos taikyta ne veikalo turi
niui, bet jo pavadinimui. 
Mat, veikalo pavadinime 
yra žodis “kieme,” tai ir 
sugalvota sukurti vieno kie
mo vaizdą. Bet tas visas 
kalbas, tuos dialogus gali
ma buvo pasakyti bet kokia
me kambaryje. Ir tai pa
lengvintų tokio veikalo pa
statymą.

Semaška turi gabumų vai
dybos darbui. Jis ir vaidi
no pranašiau nei kiti jo gru
pės dalyviai. Jam linkėtina 
tęsti vaidybos meno darbą 
toliau.z Bėda buvo su tais, 
ypač; kai kuriomis rnoteri- 
mis£ kurie balsiai/šnekėjo, 
bet nebuvo galima/ suprasti, 
ką jie pasakė. Gal ir tie 
mikrofonai neveiKė, kaip 
reikia. Tad kyla ir kita min
tis. Mažose salėse, kurias 
turime Miamyje, kurirpub- 
ka nėra tūkstantinė — rei
kėtų vaidinti be garsiakal
bių. Juk atsimename, kai 
būdavo vaidinami/veikalai 
didelėse auditorijose, - ten 
nebuvo jokių garsiakalbių, 
o publika kiauše ir girdėjo 
vaidinimus. /

Ramstis

S. ZAVIS

“Siaubingasis Sibiras”
Per daugelį metų visiems 

amerikiečiams buvo žino
mas Amerikos šūkis: “Go 
west, young man, go west!” 
(Leiskis į vakarus, jaunuo
li, į vakarus). Seniau va
karinė Jungtinių Valstijų 
dalis buvo mažai apgyven
ta, daugumoje, neskaitlingų 
indėnų padermės grupių 
žmonėmis. Valdžia dalijo 
i^aujakuriams žemę veltui 
su daugeliu lengvatų.

Pasėka to, skaitlingos ma
sės žmonių buvo paveiktos 
tuo šūkiu ir įvairiausiomis 
priemonėmis keliavo į va
karų plačias teritorijas. 
Daug jų ten nuo sunkių ke
lionės ir įsikūrimo sunku
mų žuvo. Likusieji išvys
tė ten žemdirbystę, nutie
sė kelius, pastatė didelius ir 
mažus miestus ir išugdė ga
lingą pramonę. Vakarai 
patapo žaliavų ir maisto 
aruodu visai Amerikai.

Per pastarųjų porą de
šimtmečių Tarybų Sąjun
goje tais tikslais vartoja
mas šūkis “Leiskis į rytus, 
jaunuoli, į rytus!”

Tarybų Sąjungos rytai 
daugeliui priekab i a u t o j ų 
yra “siaubingasis Sibiras.”

Sibiras savo teritorija 
yra dusyk didesnis už Jung
tines Valstijas.

; Sibiras yra be galo tur
tingas gamtiniais turtais: 
giriomis, nafta, anglimi, ge
ležies rūda, auksu, sidabru, 
deimantais ir daugybe kitų 
iškasamų metalų. Jo galin
gos upės užkinkytos ir dar 
kinkomos gaminimui elekt
ros. Pietiniame ruožte vys
toma žemdirbystė.

Tiesa, Sibiras carų lai
kais buvo politinių 
ir kriminalinių tremtinių 
apgyvendinimo vieta, taip 
pat, kaip kad Australija bu
vo Anglijos tremtinių trė
mimo vieta. Bet Tarybų Są
jungoje dabar Sibirą vysto 
į išteklingo gyvenimo teri
toriją. Ten koncentruojama 
sunkioji industrija ir ten 
jau išaugo daug didmiesčių 
ir daugybė mažesnių mies
tų. Sibiro darbininkai ir ki
ti darbuotojai gauna daug 
didesnes, už savo darbą, al
gas, negu europinės Tarybų 
Sąjungos dalies darbinin
kai. Taipgi turi daug dides
nius visokių produktų iš
teklius.

Daugeli u i Sibiras nepa- 
traukluš dėl ilgų ir šaltų 
žiemų, bet vasaros, kad ir 
trumpos, būna karštos. Jei
gu seniau nemažas skaičius 
žmonių kaip nenuoramų bu
vo vežami į Sibirą per prie- 
vartą apsigyvenimui, tai 
šiandien tie jau tik mažą 
dalelę tesudaro. Šiandien į

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 ir pažangioji spauda.

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

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

Knyga susideda iŠ trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkal nuotraukų

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

Užsakymus siųskite:

LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Sibirą žmonės v ažiuoja 
liuosnoriai.

Vieni iš jų yra gyvenimo 
romantikai, kiti ieškotojai 
naujesnio gyvenimo, bet 
dauguma yra idealistai ir 
rimti pasiryžėliai perdirbti 
Sibirą į kultūringą ir ištai
gingą pasaulinę sritį.

Važiuoja į Sibirą iš vaka
rinės Tarybų Sąjungos da
lies ne tik darbininkai, bet 
labai daug baigusių aukš
tuosius mokslus jaunų žmo
nių. Vieni iŠ jų važiuoja į 
ten įsigyti praktiką savo 
profesijose, kiti idealizmo 
vedami važiuoja ten rim
tais tikslais dirbti rimtą kū
rybinį darbą. Daugelis pa
myli tas srytis ir pasilieka 
gyventi pastoviai. «

Praeitojo karo metu į^ 
Sibirą buvo perkelta didžio
ji Tarybų Sąjungos sunkto
sios industrijos dalis, kas 
igalino Tarybų Sąjungą su
žlugdyti hitlerines gaujas. 
Dabar ten jau veikia kele
tas universitetų ir daug 
specialybių institutų bei pa
sauliniai garsi akademija 
G o r o d o k. Didmiesčiuose 
veikia kultūrinės įstaigos 
lygiai taip kaip Maskvoje, 
Leningrade, Vilniuje, Kije- 
veir kitur. Šiandien Sibi
ras aprūpintas sveikatos ap
saugos įstaigomis ir kito
kiais moderniškais paran
kamais.

Kiaulės padės 
sergantiems

. Savo širdies, kraujagys
lių įr virškinamojo t raktoj 
struktūra kiaulės organiz
mas anatomiškai panašus į 
žmogaus organizmą ir todėl 
nenuostabu, jog šis gyvulys 
dabar intensyviai tiriamas 
įvairiose pasaulio mokslinė
se laboratorijose. Ypač pa
togios eksperimenti n i a m s 
darbams yra miniatiūrinės 
kiaulės, kurios užaugę yra 
vidutiniškai žmogaus svo
rio. Šią veislę genetikai iš
vedė specialiai moksliniams 
bandymams.

Garsusis Pietų Afrikos 
chirurgas Kristianas Ber
nardas yra tos nuomonės^ 
jog po tam tikro eksperi-v 
mentavimo kiaulių širdys 
galėtų pakeisti sudėvėtas 
žmonių širdis.

Columbijos Missouri uni
versitetas iš Nacionalinių 
sveikatos institutų gavo 
135,000 dolerių subsidiją 
vykdyti šios rūšies tyrimo 
darbus. Juose bus panau-ju 
do tos 444 kiaulės, kurios * 
bus tiriamos 5 metus.



*

Penktadienis, Vasario (February) 21, 1969 LAISVt

Po 16-kos persekiojimo metų 
pergale prieš deportavimą

Šių metų sausio 10 dieną 
Amerikos Imigracijos parei
gūnas William Fliegelman 
nusprendė panaikinti Willi
am Sanders deportavimui 
įsaką. Tas įsakas teroriza
vo Sandersą per 16 metų ir 
kabojo kaip grėsmė virš 
galvos milijonams sveturgi- 
mių. Deportacijos įsako pa
naikinimas atėjo dėka Ame
rikinio Sveturgimiams Gin
ti Komiteto ir jo advokato 
Ira Gollobin veiklai.

Apie Sandersą
Sandersas Amerikon at

vyko 1903 metais, būda^ 
mas 5-erių metų. Jis tikė
josi esąs įpilietintas sykiu 
su tėvu; garbingai atitar
navo Amerikos kariuome
nėje Antrojo pasaulinio ka
ro metu, kaip buvo piliečiui 
privaloma.

McCarthy raganų gau
dyčio laikais, Sandersas ta
po areštuotas ir 19Š3 me
tais sulaikytas po $2,000 
užstatu deportavimui.

sinėdavo apie jo veikimą, 
bendravimą, išvyka siš 
Metropolitano srities, iš ku
rios jam buvo uždrausta iš
vykti. Imigracijos tyrinė
tojai kartkartėmis lankė jo 
darbovietes ir dėl to jis ne
tekdavo darbo.

Sandersas, komercinis ar
tistas, dabar jau 71 metų, 
pensininkas, turėjęs dailės 
parodas, savo kūrinius iš
statęs dailės galerijose ir 
universitetuose dar vis te
bebuvo po įsaku deportuoti 
ir po ta įkiria “supervisory 
parole.”

Ir dabartinė sausio 10-os 
pergalė neatėjo savaime. 
Sanderso advokatui Ira 
Gollobinui pasida r b a v u s, 
Imigracijos įstaigos Apelia
cinė Taryba 1968 metų ko
vo 25 d. įsakė Sanderso de
portacijos bylą panaujinti. 
Byla dabar buvo persvars
tyta ir Fliegelmano nuo
sprendis deportacijos įsaką 
panaikino, ir tai ne visai. 
Vyriausybės advokatai pa
silieka sau teisę deportaci
jos bylą panaujinti.

Sanderso deportacijos įsa
ko panaikinimo proga Ame
rikinio Svfeturgimiams Gin
ti Komiteto pirmininkas 
Dr. Paul

Deportavimo veiksmai 
prieš Sandersą* parodo Mc- 
Carrano Imigracijos įstaty
mo žiaurumą ir nedemokra
tiškumą. Iš nepiliečių ati
mama konstitucinė jų teisė 
kalbėti, bendrauti. Laikas, 
jau seniai laikas Kongresui

Pats Sandersas imigraci
jos of icialui prisipažino, kad 
jis 1936 metais, bėgiu 6 mė
nesių dalyvavęs trijuose ar 
keturiuose Komunistų Par
tijos susirinkimuose.

Imigracijos autoritetas 
Sandersą išdeportuoti ne
galėjo. Sandersas buvo gi
męs caristinėje Rusijoje, o 
Tarybų Sąjunga jo nepri
pažįsta savo piliečiu ir ne
priima. 1955 m. Sandersas 
tapo pavestas Imigracijos 
.pareigūnų kontrolėn (“su- jau ocmai lamao iwjigicd'.u 

Apervisory parole”). Ilgą lai- užtikrinti niekuo neprasi- 
ką jis turėjo pareigūnams 
raportuoti kas savaitė. Klau-

ehman sake:

Worcester, Mass.
Aido Choro jau* antras 

susirinkimas stubose j pas 
choristus. Neseniai turėjom 
pirmą susirinkimą pas 
(Daukšytę) Šnaras. Buvo 
nutarta statyti operetę; 
šis darbas paliktas choro 
valdybai. Į dainų komisiją 
prie mokytojo Jono Dirvelio 
išrinkti Irepa Janulienė, 
Helen (Janulytė) Smith ir 
Albertas Daukšys. Nutarta 
užrekorduoti į plokšteles 
Aido Choro dainas. Šį dar
bą atlikti apsiėmė mokyto
jas Jonas Dirvelis. Per
rinkta choro valdyba: pir
mininkas Al. Daukšys, iždi
ninkė Helen (Jąnulytė) 
Smith, seki*. J. M. Lukas.

Antras susirinkimas įvy
ko pas Vincą Daukšį; čia 
choras nutarė ruoštis prie^ 
pirmo pavasarinio parengi
mo. Programos sudėtis bus: 
banketas, dainos ir kas nors 
nepaprasto. Vieta ir-laikas 
bus pranešta vėliau. Taip
gi šis susirinkimas išrinko 
tris į LMS suvažiavimą ir 
festivalį, kuris įvyks Mia
mi, Fla., kovo 22-23 dd.: 
Yvonne Šnaras — delegatė, 
Irena Janulienė ir Al. 
Daukšys — delegatai ir ar
tistai.

kaltusiems nepiliečiams ap
saugą. L. S.

Kaip tapti Amerikos piliečiu
Pasidaryti Amerikos' pi- 

liečiu yra daugumos žmonių 
noras, kurie atvyko į šį 
kraštą ir JAV-ose įsikurdi
no. Dauguma imigrantų, 
išgyvenę čia 5 metus, turi 
kvalifikaciją gauti Ameri
kos pilietybę it gali naudo
tis jos teisėmis bei privile
gijomis. Paaiškinimui, ką

Amerikos Taryba Tautų 
Tarnybai išspausdino in
formacinę knygelę “Kaip 
Pasidaryti JAV-ų Piliečiu.” 
į012O puslapių knygelė nu
sako pilietybei gauti reikar 
lavimus, aprašo kiekvieną 
natūralizacijos proceso 
žingsnį, ir tiksliai pasa
ko pilietybės prašytojams, 
ką jie turi daryti, kad pa
sidarytų piliečiais. Knyge
lėje taip pat yra JAV-ų 
Konstitucija, Nepriklauso- 

^rnybės deklaracija ir speci
ali 130 klausimų ir atsaky
mų sekcija apie Amerikos 
istoriją ir valdžią, kaip pa- 

4 gelbinė studija natūraliza
cijos egzaminams.

“Kaip Pasidaryti Piliečiu” 
knygelę galima gauti tik 
anglų kalboje (ji duoda in 
formaciją apie daugelį da
lykų, dėl kurių pilietybę 
galį gauti imigrantai be rei
kalo baiminasi arba klai
dingai žiūri į .juos, kaipo į 
trukdytojus 
ti. Senesni 
džiui, yra 
nuo jiems 
sunkaus uždavinio. Dauge

lis senesnių žmonių nežino, 
.kad jie pagal tam tikras 
aplinkybes (jei jie yra ma

giausiai 63 metų amžiaus ir 
1 išgyveno JAV-ose mažiau- 
Jftsiai 33 metus) gali būti at 

leisti nuo anglų kalbos mo
kėjimo reikalavimo natūra- skaito.

lizavimuisi. Taip pat nepi- 
liečiai, nelegaliai priimti į 
JAV-as, delsia prašyti na
tūralizacijos.

Knygelė aiškina, kad 
tokie asmenys gali pagal 
esantį įstatymą gauti lega
laus priėmimo į JAVas do
kumentus ir prašyti natū
ralizacijos, jeigu jie atvyko 
į JAV-as prieš 1940 m. bir 
želio mėn. 28 d. Pagal nau
ją imigracijos įstatymą, 
kuris pradėjo veikti 1965 m. 
gruodžio mėn. 1 d., ši da
ta buvo prailginta ligi 1948 
m. birželio mėn. 30 d.

Knygelė “Kaip Pasidary
ti JAV-ų Piliečiu” yra stan
dartinė šiame klausime. Ją 
galima gauti už vieną dole
rį parašant Amerikos Ta
rybai Tautų Tarnybai 
(American Council for Na 
tionalities Service), 20 W. 
40th St., New York, N. Y. 
10018.

ACNS

HELP WANTED-MALE-FEMALE
mechanical 
assembler

ELECTRICAL 
ASSEMBLER

will train persons with mecha
nical backgrounds for the above jobs.
We

MACHINE
up and operate 
milling machine.

Set 
and 
engine lathe primary

Opr.
engine lathes 
Experience on 
requirements.

WELDER
Experienced on stick electrode and 
TIG welding. Will consider persons 
with industrial or Vo-Tech, training 

in lieu of experience.

SPRAY PAINTER
Experience bn lacquer and enamel.

TOOL AND PROCESS 
ENGR.

$>1 to 2 years experience in tool de
sign or process writing in sheet me
tal fabrications, machine shop, and 
welding desirable. Opportunity for 
person who can offei’ 
perience. Degree not

the above ex
necessary.

WE

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

pilietybei gau- 
žmonės, pavyz- 
linkę trauktis 
atrodančio per

MEN and W0MĖN WANTED 
for professional products for the 
home. Management and sales back
ground helpful. Great oportunity 
for right person. Call 563-6037 or 
265-4398.

HINIST 1st CLASS

Day

(10-15)

M.
mechanic 1st class 

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

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

(11-16)

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)
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

CLERKS

(8-13)

CONSTRUCTION PARTS MAN.
Westinghouse Air-brake Construc
tion Division. Phila. has opening in 
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)

MAINTENANCE ELECTRICIANS
Familiar with power wiring. 

Company paid benefits.
BAY PRODUCTS DIV.

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

(10-18)

Full time, permanent positions in 
our credit office.

Knowledge of 10 key adding ma
chine helpful, but not required.

T J- C. PENNY CO.
625 Walnut St., Phila., Pa.

(13-15)

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

(11-15)

CLUB STEWARD

Šiuose abejuose susirin
kimuose aidiečiai buvo gra
žiai pavaišinti. Ačiū jums, 
Yvonne ir Vincai, už tokį 
gražų priėmimą.

J. M. Lukas

Arabai apšaudė 
Izraelio lėktuvą

Zurichas,Šveicarija.—Trys 
arabai vyrai ir viena mote
ris apšaudė keleivinį lėktu
vą “Israeli EI Al,” kuomet 
jis ruošėsi pakilti iš aero
dromo ir skristi į Izraelio 
sostinę Tel Avivą'. ’

Vienas arabas buvo lėk
tuvo sargo užmuštas, kiti 
suimti. Lėktuve 6 sužeisti.

Pranešimas
Lawrence, Mass.

LDS 125 kp. ir'LLD 37 kp. 
susirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) 22 d., 2 vai. po pietų., 
Polish American Veterans 
Julian Stopyra Post, 23 
Monmouth St. Prašom vi
sus narius ateiti ir užsimo
kėti duokles. Valdyba

OFFER:
Good rate of
Liberal fringe benefits.
Job security.

Apply in person or phone:
WASCON 

SYSTEMS, INC.
Subsidiary of Robbins & Meyers.

210 Bonair Ave., 
Hatboro, Pa.

Phone — OS 5-6090 
Equal Opportunity Employer.

(13-15)

pay.

Man and wife for private club. Live 
in. Prepare German and American 
food for parties and Sundays. Salary 

plus good potentials.
Write: P. O. Box 6036, Phila., Pa., 
19114

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 
bright future. PENNA PACIFIC 
CORP., John Fitch Industrial Park, 
Warminster, Pa. Phone: 675-8700.

(10-14)

(13-18)

An

PRESSMAN. Thomas Die Cutting. 
Good working conditions and 
fits.

bene-

WILDER BROTHERS
Call BA 3-6800

(13-14)

BOROUGH of 
BELLMAWR

Dept, of Highways
Helpers needed immediately 

general assignments. 40 hr. week, 
uniforms provided and liberal fringe 
benefits.

Rate $2.40 to start, soon to go to 
$2.55, fast advancement for hard 
and willing workers.

Prefer local residents but will con
sider others. Steady work in 
ern surroundings and with 
maintained equipment.

Apply Immediately:
ADMINISTRATION OFFICE 

2nd Level 
MUNICIPAL BUILDING

E. Browning Rd., Belmar, N.

for

mod- 
well

21 j.
(13-19)

PIZZA MAKER
We need a mature man for part 

time with the skill of pizza 
making.

Call LA 5-4811.

CLERK TYPIST
N. E. Phila. Manufacturing. 

Full time and permament. Apply:
HOTPACK CORP.

Cottman Ave. & Melrose, Phila., Pa.
(13-15)

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)

TYPIST. We have continued to 
expand our regional office and need 
an additional typist. Good opportu
nity for alert typist.. Type 40 w. 
p. m. Excellent working condi
tions and fringe benefits.

OCCIDENTAL INS. CO. 
of CALIFORNIA

1500 Walnut St., Room 501^ 
An Equal Opportunity Employer

(12-15)

MECHANICS—1st CLASS. Auto
Truck Equipment Repairs. We have 
several excellent openings for ex
perienced Mechanics to work' on 
heavy equipment repairs offering 
good starting salary, liberal fringe 
benefits^ opportunity for advance
ment. Military obligation should be 
completed. Call or apply: Weekdays 
8 AM to 4:30 PM. Mon. & Wed. 
6—8 PM. G. & W. H. CORSON, 
INC., Joshua Rd. & Stenton Ave., 
Plymouth Meeting, Pa. 828-4300 or 
CH 7-5900. (13-15)

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)

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)

AUTO LOT PORTER
Needed to clean and line up our 
new and used cars to beautify our 
lot. Must have neat appearance, 
be courteous, Pa. driver’s license, 
and take pride in his work.

See
Jack Hillis —_ Sales Manager

LIEBOD FORD
2283 HUnt’g Pike, Hunt. Valley, Pa., 

OR 7-1242
(12-14)

MACHINIST
First class. High wages.

All insurance paid.
Plenty overtime.

203-658-7635
(10-16)

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

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

(11-13)

BUSINESS OPPORTUNITY

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)

PRESS BOY
For Ad shop. Must be experienced. 

Apply in person at—
BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS

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

MACHINIST
Steady work. Good wages with 

some overtime. Excellent benefits.
Call BA 8-2460. Week days 9r5.

STEEL HEDDLE
MANUFACTURING CO.

(11-14)

Magnitkai 5,000 metą
TSRS Mokslų akademijos 

Archeologijos instituto eks
pedicija aptiko prie Magni- 
togorsko senovines metalo 
dirbtuves. Vienos iš jų ra
diniai — 2 priekalai ir apie 
10 tūkst. įvairių metalo dir
binių — nugabenti į Čelia- 
binsko kraštotyros muziejų.

Iki šiol senovinės meta
lurgijos sentru buvo laiko
mas Kaukazas. Tačiau ana
lize parodė, kad seniausi 
Europos dirbiniai ne iš 
Kaukazo, bet iš Uralo me
talo. Šiose vietose jau prieš 
5 tūkst. metų buvo žinomą 
metalurgija.

Perskaitę “Laisvę” padud“ 
kite kitiems, kurie jos dar nė“

Seniausias monarchas
Kenijoje šimto penkerių 

metų karaliukas Ndžiuri 
iki šiol valdo vieną kaimelį 
Aberdaro kalno papėdėje. 
Beveik visi kaimo gyvento
jai — pasenusio monarcho 
palikuonys. Ndžiuri buvo 
54 kartus vedęs, jis turi 
104 . princus-sūnus ir 300 
rincų-anūkų.
. .Ndžiuri Galingasis (taip 
pagarbiai jį vadina paval
diniai) kupinas energijos: 
neseniai jis įsigijo automo
bilį ir atkakliai mokosi jį 
vairuoti.

FOREMAN-WAREHOUSE. Ra
pidly growing Wholesale Distributor 
of Plumbing, Heating and Hardware 
Supplies needs exp’d man with pro
duct knowledge. Will assist Ware
house Mgr., supervision of receiving 
and shipping, order picking packing 
and checking depts. This is an ex
cellent opportunity to grow with a 
growing Co. Opportunities for ad
vancement. Salary & Co. benefits. 
Call or write MASTER INDUS
TRIES, INC. 926 W. Allegheny, 
Phila., Pa., 19133. Call for appt. 
Wm. Butler, 229-1800.

MEN TO LEARN PLANT OPER
ATIONS. Excellent opportunity to 
join Select Firm. Good starting sa
lary. Fringe benefits. Prefer H. S. 
graduates interested in starting car
reer, offer paid on job training. Lots 
of opportunity for advancement. Mili
tary obligations should be complet
ed. Call or apply: Weekdays: 8 AM 
—4:30 PM. Mon. & Wed. 6—8 PM. 
G & H. CARSON, INC., Joshua Rd. 
& Stenton! Ave., Plymouth Meeting, 
Pa. 828-4300 or CH 7-5900.

(13-15)

ASSEMBLERS 
1st Shift 

MACHINISTS 
2nd Shift

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

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)

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.

727-5008
(11-15)

APKRĖSTOS ŽUVYS 
SUDARO PAVOJŲ

Mokslininkai nustatė^ jog 
žuvys, apsikrėtusios užterš
tame vandenyje žmogaus 
bakterijomis, gali savo 
ruožtu perduoti infekciją 
atagl žmonėms. Tai sudaro 
naują sveikatingumo prob
lemą. Biologai jau konsta
tavo infekciją, kurią sukėlė 
baltieji ešeriai upėse, tekan
čiose į česapiko įlanką.

Pavojus Alpėms
I

Šveicarijos Alpės šimt
mečius žavėjo turistus savo 
grožiu. '

Šiuolaikinės mechaninės 
susisiekimo priemonės pa
keitė Alpių vaizdą. Elekt
ros laidų, linijos, telefonų 
stulpai, skraidančiųjų apa
ratų dūzgimas suardė na
tūralų kalnų foną, išvaikė 
žvėris. Tik pagyvenę žmo
nės prisimena senąjį švei- 
ėatijbs Alpių grožį ir kalnų

Šveicarijos gamtos ap
saugos sąjunga reikalauja, 
kad valstybė griežčiau kon
troliuotų statybas kalnuose, 
o kai kuriose srityse visa 
jas uždraustų.

SHEET METAL FABRICATORS.
1st Class Mechanic. Capable of ass
embling small and large control con
soles. Exceptional benefits.

INDUSTRIAL PANEL CORP.,' 
Cornwells Hts., Pa. Call 639-6556.

(13-17)

SHORT ORDER COOK
Hours 11 to 8, also COUNTER MAN
5 to 11. Apply in person. Good pay.

DR. 6-5183 
GRUNINGS

780 Morris Turnpike, Milburn, N. J.
(13-16)

EXPERIENCED ARC WELDERS 
ASME Code work. All company 
paid benefits. Good— pay for 
qualified men. Apply in person at 

JOHN WOOD COMPANY 
100 Washington Street 

Conshohocken, Pa. 
828-0800. (12-18)

‘ STEEL SLITTER OPERATOR.
Experience, inc^tding Setup and 
quality control. ’ Assured advance
ment for qualified individual. Top 
Wages. Call:

MR. WILSON
609-456-2809, 1 to 5 PM. Camden,
N. J. (13-15)

engine Lathe operators.
Siėady position, good workihg con
ditions, many fringe benefits. Equal 
Opportunity Employer. COOK MA- 
ęHINERY, 380 Pleasant  view Ave., 
Hackensack, N.J. 201-488-4336-

(13-18)

Welder-Fitter, exp... arc & 
HELIARC, Stainless steel and al
loys; Code qualifications required. 
Permanent job, excellent pay, fringe 
benefits; JOSEPH OAT & SONS, 
236 Quarry St., Philadelphia, Pa.

(13-17)

Opportunity for

TECHNICAL ^ERVICE MANAGER

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

or M.Ė. 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. PLEASE SEND RESUME AND 

SALARY HISTORY IN CONFIDENCE TO E. BAtiER

STAUFFER CHEMICAL CO.,

4487 South Broad St., Yardville, N. J. 08620
An Equal Opportunity Employer, M. F.

(11-15)
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MUSŲ SVEIKATA

Pienas gydo žmogių
Susituokė

Senovėje pįenas buvo pa
grindiniai 
gelio ligų. Mat, į pieno su
dėtį įeina apie 20 amino 
rūgščių, įvairių cukrų, daug 

.mineralinių elementų bei 
vitaminų. Jis mažina chole
sterino kiekį kraujyje ir 
stabdo aterosklerozės vys
tymąsi. Iš pieno žmogaus 
organizmas daug įsisavina 
kalcio ir fosforo. Jie ypač 
reikalingi augančiam orga
nizmui.

Piene taip pat daug ver
tingų baltymų. Naudojamas 
kartu su įvairiomis kruopo
mis, bulvėmis arba miltų 
gaminiais, papildo nepilna
verčius baltymus, išlygina 
amino rūgščių trūkumą.

Ypatingą reikšmę pienas 
turi dietinėje mityboje, — 
susirgus įvairių virškina
mojo aparato, širdies, krau
jagyslių, inkstų ir kai ku
riomis kitomis ligomis.
Pienas turėtų sudaryti pa- pagalbą Jordanijos pabėgė^ 

grindinį maisto produktu hams 
asmenims, dirbantiems pre 
tini darbą. J 
esantis žymus 

“ ro labai sva
nims. Be to, mažai judan-jtai 
tiems žmonėms, ] 
tiems fizinio darbo, pata
riama naudoti lengvai virš
kinamą maistą. O pienas ir 
pieno produktai reikalauja 
mažiausiai organizmo pa
stangų jam suvirškinti. Pie
nas taip pat sukelia didelę 
virškinamųjų sulčių sekre
ciją ir pagerina kito mais
to virškinimą.

įteikusiems žmonėms 
r^komen d u o j a m a vartoti 

 

liesesnį pieną bei jo produk
tus. Nutuk u s i e m s žmo
nėms siūloma kas 7-10 die
nų taikyti taip vadinamas 
iškrovimo dienas, t. y. visą 
dieną valgyti mažai kalo- 
ringą^ maistą. Iškrovimo 
die 
nedarbo metu. Įvairių die
tų tarpe būtina įvesti varš
kės dieną -* suvalgyti per 
4-5 kartus 600 gramų ne
riebios varškės, 60 g. grie
tinės ir išgerti stiklinę erš
kėtrožių nuovirų; pieno die
ną — per dieną išgerti 6-8 
stiklines pieno, arba rau
ginto pieno dieną — tą patį 
kiekį rauginto pieno arba 
kefyro.

Sveikam žmogui viduti
niškai per dieną siūloma 
suvalgyti pieno produktų: 
400-500 g saldaus arba rūgš
taus pieno, apie 40-50 g 
varškės arba sūrio, apie 30 
g grietinės, 30-40 g sviesto. 
Kadangi pienas sukelia 
skrandžio-žamų sulčių iš
skyrimą, jam įsisavinti ne
reikalingas apetitas. Dėl 
to rekomenduojama pieną 
vartoti silpniems ligoniams, 
neturintiems apetito, esant 
mažakraujystei, išsekimui.

Rūgštūs pieno produktai 
dar geriau organizmo įsavi
nami. Jie labai svarbūs di
etinėje mityboje. Ypač 
svarbios gydomosios kefy
ro savybės. Jis reguliuoja 
žarnyno veiklą.

Sūris ir varškė — sotus 
maistas. Jame yra visos 
pieno sudėtinės dalys, iš
skyrus cukrų, kuris paša
linamas su išrūgomis. Jau
niems bei liesiems žmo
nėms tinka liesa ir rie
bi varškė, įvairūs sū
riai. Vyresnio amžiaus 
žmonėms geriau yra pasi
tenkinti liesais pieno pro
duktais. Varškėje pasiga
mina cholinas, stabdantis 
aterosklerozės vystymąsi.

ištai nuo dau-
Grietihėįje, be kitų sudėti 

nių pieno
riebalų. Sviestas jų turi 84 
procentus ir nemažai įvai
rių vitaminų. Organizmas 
sviestą labai gerai Įsisavina.

Vertingi yra ir antriniai 
pieno produktai: separuo- 
tas pienas, pasukos ir išrū
gos. Juose yra vertingi} 
baltymų, lecitino, vitaminų, 
mineralinių druskų, pieno 
cukraus.

Gyd. L. Arbačiauskiene

alių, yra iki 3%
‘f

TSRS pagalba Jordano 
pabėgėliams

Amanas. — Tass-Elta ra
šo: Du tarybiniai lėktuvai 
čia atgabeno maisto pro
duktus, drabužius, palapi
nes ir audinius, kuriuos TS
RS profsąjungos atsiuntė 
Jord a n i j o s profsąjungi- 
įnėms organizacijoms kaip

Šio mėnesio 15 dieną, 
šeštadienį, apsivedė Irena 
Baba r skaitė su Stephen 
Culver T rive r s iš York, 
Pennsylvania.

Vedybų ceremonijos at
liktos jaunojo tėvų namuo
se, Oyster Bay Cove, L. L, 
kur dalyvavo vien tik gimi
nės, o vakare, įvyko banke
tas puikiame Forest Hills 
Inn, Forest Hills rajone,

aerodrome krovi- 
i sudėtyje niai buvo perduoti Jorda- 
kiekis fosfo- nijos profesinio susivieniji- 

> smego-Į mo atstovams, kurie karš- 
i padėkojo už suteiktą 

nedirbau- pagalba, labai įvertino Ta
rybų Sąjungos paramą tei
singai arabų tautų kovai 
už savo teises ir Izraelio ag
resijos padarinių likvidavi
mą, v

tik

Geriausi kolūkiai
Kaunas. — “Tiesos” ko

respondentas rašo:
Tiesiog rekordinį grūdi

nių kultūrų derlių — po 
41.6 cnt. iš hektaro — per
nai išaugino Mičiurino var
do kolūkis. Čia visos grūdi
nės kultūros buvo nuimtos 
tik kombainais. Šiame kol
ūkyje visi lauko darbai 
kompleksiškai mechanizuo
ti. Ūkyje gerai prižiūrima 
ir remontuojama žemės 
ūkio technika, nuoširdžiai 
rūpinamasi mechanizatorių 
darbo ir buities sąlygų ge
rinimu. '

Todėl LKP rajono komi
teto biuro ir rajono vykdo
mojo komiteto posėdyje bu
vo nutarta Mičiurino kol
ūkiui paskirti dvi pereina- 
ąsias Raudonąsias vėliavas 
— už aukštus grūdų gamy
bos rezultatus bei našų 
kombainų išnaudojimą nu
imant derlių, o taip pat už 
pasiek i m u s, mechanizuo
jant laukininkystės darbus.

Geriausių rezultatų pieno 
gamyboje pernai pasiekė 
Lietuvos veterinarijos mo
komasis ūkis, 
naudmenų 
1,058 cnt. 
kiekvienos 
kg. pieno.
Kauno rajone
“Bolševiko” kolūkis, pernai 
šimtui ha. naudmenų patei
kęs po 339 cnt. mėsos.

šimtui ha. 
pagaminęs po 

ir primelžęs iš 
karvės po 4,565 
Gaminant mėsą, 

pirmavo

CHEMIJA PRIEŠ 
GENGSTERIUS

Prancūzijoje pradėta ga
minti seifus iš naujos sin
tetinės medžiagos — vul- 
kanito. Šios medžiagos ne
galima piaustyti elektros 
lanku, nes ji elektrai nelai
di. Vulkanito negalima ir 
lengvai išlydyti, nes jo lydy
mosi temperatūra labai 
aukšta. Tačiau svarbiau
sia, kad vulkanitas, įkaitin
tas iki lydymosi tempera
tūros, ima skleisti ir nuo
dingas dujas.

Sukviesti įvairių tautų 
svečiai sveikino jaunuosius 
su geriausiais linkėjimais, o 
lietuviai sudainavo jaunie
siems “Ilgiausių Metų” ir 
“Anniversary Song,” kas 
visiems svečiams labai pati
ko ir pridavė šiltą, malonią 
nuotaiką. Po vakarienės, 
suskambėjo įvairios popu
liarios tarptautinės melodi
jos, dar arčiau subendrino 
vestuvininkus.

Amerikoje gimusi Flo
rence Kazakevičiūtė, kuri 
per ilgą laiką dainavo Ai
do chore, grojo armonika 
šokiams ir a ko mp aną v o 
dainoms. Gražu, kad šiose 
vestuvėse, nors ir labai 
mažame maštabe, lietuviai 
pasirodė su liaudies daina 
ir šokiu.

1949 metais Oną ir Juo
zas Babarskai, su dukra 
Irena atvyko į Jungtines 
Valstijas iš Argentinos, 
kur Irena jau buvo pradė
jusį lankyti pradinę mo
kyklą.

Nuo jaunų dienų Irena la
bai norėjo mokintis, ir jos 
tėveliai jai ta progą suteikė. 
Ji pabaigė New York Uni
versity su bakalauro ir ma
gistro laipsniais (bachelor 
and masters degree) ispanų 
kalboje ir literatūroje. Du 
metus 
prancūzų kalbos ir litera
tūros.

Sugrįžus iš Prancūzįjos 
gavo darbą Brown Uni
versity, Rhode Island, kur 
linai dėstė ispanų kalbą ir 
toliau siekėsi daktarato 
laipsnio. Ten Irena susi
pažino su Stephen Trivers 
ir susidraugavo. Paskuti
niu laiku Irena buvo ispanų 
kalbos instruktorė Assump
tion College, Worcester, 
Mass.

Stephen Culver Trivers 
baigė Harvard College ir 
dabar dirba Susquehanna 
radijo stoties administraci
joje, Y'ork, Pennsylvania, 
kur jaunieji apsigyvens.

Irena ir Stephen Trivers 
išvažiavo į Kanadą, Quebec, 
kur puikus slidinėjimo se
zonas, ir, apart to, ten da
bar vyksta karnavalai.

Ona ir Juozas Babarskai 
yra pažangūs lietuviai. 
Juozas Argentinoje daina
vo Laisvės chore, o čionai 
dainuoja Aido chore. Juo
du išauklėjo ir išmokė sa
vo dukrą taip puikiai, kad 
yra kuo pasididžiuoti. Ge
riausių sėkmių Onai ir Juo
zui Babarskahis — nuošir-

Surasti šunelį jam 
kainavo $1,300!

David Ogilvy nusipirko 
šunelį iš Pennsy 1 v a n i j o s 
farmerio už $4 prieš penke
rius metus. Na, ir links
mai gyveno su šuneliu savo 
namuose New Yorke ant E. 
84-os gatvės. Mr. Ogilvy 
yra skelbimų firmos vedė
jas.

Bet štai praėjusį penkta
dienį šunelis išspruko iš na
mų ir dingo. Ką darys 
Ogilvy? Tuojau įdėjo į laik
raščius apmokamą paieško
jimą, pasiūlydamas $100 
tam, kas sugrąžins jo šu
neli. Ot, ir sugrąžino šune
lį 13-metė mergaitė. Sakė 
radusi šunelį, atrodantį 
benamiu, tai ir parsivedė į 
namus.

Ogilvy džiaugėsi suradęs 
šunelį, nors už paieškoji
mus reikėjo sumokėti laik
raščiams $1,200, o mergai
tei už suradimą šunes $100.

Dabar klausimas, kažin ar 
džiaugiasi šunelis sugrą
žintas į namus?

Moterys kviečia
Moters Dienos inėjimas 

ivyks 4kovo 9., sekmadienį, 

 

“Laisvės” salėje, 2\val. po 

 

pietų. Aišku, šį pol)fivį ren

 

gia Niujorko Liętūvių Mo
terų klubas.

Klubietės vis susirūpi
nusios, kad šis pobūvis būtų 
įvairus, patrauklus. Aido 
Choras ir jo solistai, vado
vybėje mokytojos Mildred 
Stensler, duos meninę pro
gramą. Bus ir kitų pamar- 
ginimų.

Po programos klubietės 
pavaišins visus karštais 
valgiais, namie keptais py
ragais ir kitokiais gardu
mynais.

Cancer Society Helps 
Patients

M.

Susan Petraitis mums ra
šo:

“Mano tėvas Paulinas Pet
raitis yra “Laisvės” skaity
tojas nuo pat šio laikraščio 
;sikūrimo.

Dabar jis sunkiai ir ūmai 
susirgo. Jis.išbuvo Lefferts 
General Hospital pustrečios 
savaitės. Būdamas ligoni
nėje jis nepamiršo “Lais
vės,” prašė manęs, kad pa
siųsčiau auką $50, tai aš ir 
pasitikčiau.

v . ‘ . ■ .1 ■ .
Šiuo metu jis jau savo 

namuose,, bet dar pėra svei
kas. Bet jam geriau na
muose, ptegu ligoninėje. Jo 
žmona, du sūnūs ir aš pati 
rūpinamės ir norime, kad 
greičiau pasveiktų.”

“Laisvės” personalas lin
ki d. Petraičiui greitai pa
sveikti, taipgi dėkoja, kad 
ir sirgdamas nepamiršta 
savo laikraščio “Laisvės.” 
$50 auką gavome, širdingai 
ačių.

I. M.

Išvyko į Floridą
Išvyko i Florid0 žioma- 

voti apie 10 dienų, Mylda ir 
Walter Žukai, iš Elizabeth,

Walter gavęs žiemines 
atostogas, o jo žmona Myl- 
da, palieka Grožio saliono 
bizni tetos, Onos Schultz 
vadovybėje.

Jie labai džiaugiasi, kad 
gauna progą vykti į Flori
dą. Apsistos St. Peters
burg mieste, ten kur žiema- 
voja Mildos dėdė Juozas 
Stanelis.

Linkiu jiems gerų atosto
gų, ir laimingai grįžti į na
mus. LK.

tarpTietuvių
J. Gasiūnas gavo iš Lie

tuvos liūdną žinią. Jo bro
lis Pranas rašo, kad jo my
lima žmona buvo sunkiai 
susirgusi, Rokiškio ligoni
nėje išbuvo keletą savaičių 
ir vėliau ten rpirė.

Laidotuvių metu buvo su
sirgę mirusios žmonos vy
ras,, dukrelė ir vienas sūnus. 
Teko šauktis pirmosios pa
galbos. .
Mat, dabar Lietuvoje siau

čia tokia pat influenza, ko
kią čia kiek pirmiau per
gyvenome. Iš Vilniaus ra
šo, kad daugelis ta liga te
beserga.
Oras Lietuvoje dabar la

bai šaltas, bet sausas.

“Laisvėje” jau buvo rašy
ta, kad Jurgis Bernotą gu-' 
Ii Jamaica ligoninėje ir bu
vo operuotas. Dabar jis iš

- v. . .ligoninės jau paleistas irIdosi. 
mokėsi Paryžiuje'gydosi namie. Džiugu, kad

Jurgio sveikata gražiai tai
sosi.

^XV. Rudaitis iš Chicagos 
rašo P. Šolomskui, kad buvo 
susirgęs, turėjo mažą ope
raciją, dabar namuose gy

The recovering cancer pa
tiest who has made the 
move from hospital to home 
can be helped in many ways 
by services offered by the 
New York City Division of 
the American Cancer Socie-

Parengimų Kalendorius
Kovo 9 d.

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

A new leaflet, “When Help 
Is Needed,” outlines these 
services.. Single copies are 
available free of charge by 
writing the American Can
cer Society, New York City 
Division, 44 East 53rd St., 
New York, N. Y. 10022.

Cancer patients and their 
families who have exhaust
ed their own resources and 
have no other community 
resources are eligible for 
services when requested by 
their physicians or hospital 
social service worker. Pa
tients and families may al
so make direct requests 
which in turn must be ap
proved by the patient’s 
physician.

Patients on Medicare or 
Medicaid may obtain assist
ance not covered by gov
ernment programs.

Services include general 
information about cancer, 
cancer detection, and other 
community resources such 
as rehabilitation services, 
homemaker and help in the 
home.

Patient service is one of 
the three basic programs 
of the American Cancer So- 
cidty’s New York City Divi
sion.

Another is education to* 
help keep New Yorkers 
alert to cancel’s warning 
signals and the need for 
regular physical examina
tions, and to help the,medi
cal profession provide high- 
quality care.

The third is support for 
cancer research — our hope 
for final conquest over the 
disease.

The New York City Di
vision’s patient service pro
gram is made possible 
through the contributions 
of New Yorkers to the Can
cer Crusade. More than 
$2.200,000 is needed to meet 
this year’s goal.

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-

Viešnia iš Klaipėdos
Pirmadieni mūsų ištaigo

je įvyko labai maloni staig
mena. kai mus aplankė Alai 
dona Kvederaitė iš KlaAnė- 
dos. Pasirodo, kad viešnia 
vra trumpam laikui apsi
stojus pas laisviečius Juką 
ir Joną Lazauskus. Tai Ju
lia ir atvedė viešnia “Lais
vės” ištaigą parodyti ir su
pažindinti su laikraščio ko
lektyvu. Bet Julia nebūtų 
Julia, jeigu kur nors eitų 
tuščiomis rankomis. Tai ir 
ši karta juodvi atsinešė vai
šiu ir visus mus puikiai pa
vaišino.

Aldona Kvederaitė yra 
muzikos mokytoja. Tai ne
paprasta gvvo, malonaus, 
linksmo būdo mergina. O 
kai “Laisvės” salėje paste
bėjusi pianiną prie jo atsi
sėdo ir pradėjo skambint/X 
visas “Laisvės” “štabas^ 
subėgo pasiklausyti. Tuoj, 
matai, kad Aldona yra įžy
mi muzikė.

SUžinoiome, kad viešnia 
wksta į Kaliforniją (Santa 
Monica) pas tetą. Ameri
koje žada viešėti apie šeše
tą mėnesių. Gavome iš jos 
nasižadėjima, kad grįždama 
:š Kalifornijos kiek ilgiau 
apsistos New Yorke. Tuo 
Vidu turėsime proga su Al
dona geriau susipažinti. 
Viešnia sakosi labai norė
tu susitikti su kuo-daugiau
sia lietuviu. Neabejoju, kad 
mūsų Moterų Klubas tuo 
msirūpins.

Reporteris

r

i

<

Prieš keletą dienų Madi
son Ave. ligoninėje buvo 
operuotas draugas Jonas 
Gužas. Džiugu, kad ope
racija gerai pavykusi, ir 
Jonas tikisi už dienos kitos 
iau sugrįžti namo. Linki
me jums, drauge, greitai ir 
oilnai susveikti.

Reporteris

Crete, Neb. — Prekybi
niam traukiniui susidau
žius aštuoni žmonės žuvo. 
Iš vieno vagono amonija 
nasiekė net gyvenvietę. 
Šimtai žmonių buvo pri
versti iš namų pabėgti.

džiausi linkėjimai jaunave
džiams ! H. F.
P. S. Jaunavedžiai gavo 

keletą sveikinimų telegra
momis, kurių tarpe buvo 
viena iš Tarybų Lietuvos. 
Ji skamba:

“Nuoširdžiai sveikiname 
jaunavedžius sutuoktuvių 
proga. Linkime laimes, 
džiaugsmo ir gražių vaiku-

Onute ir Robertasčių.
Žiugždai.”

h.

Jis dėkoja laisviečiam už 
linkėsimus greit pasveikti.

Vincas ilgą laiką buvo 
“Laisvės” linotipininkas, o 
dabar ta patį darbą dirba 
dienraščio “Vilnies” įstai
goje.

Kas naujo medicinoje?
Žurnale “Lets Live” už va

sario mėnesį tilpo straipsnis 
apie Parkinsono ligą. Žinia 
Amerikos žmones pasiekė 
tik dabar. Kalbama apie 
naudojimą ištraukos-i šsun- 
kos iš arklinės pupelės 
(horse bean — vicia fabia) 
gydymui ta liga sergančiu. 
Kone stebuklingos pasek
mės esą gaunamos. Kol kas 
šie vaistai prieinami-gauna-, 
mi tiktai gydytojams dėl 
tolimesnių bandymų.

Laimei, vaistai nėra bran
gūs. Y ra paduotas prašvmas 
i FDA (Food and Drug 
Administration) gauti lei
dimą dėl plataus pardavinė
jimo teisių.

Nuoširdus mano sveikini
mas visiems laisviečiams iš 
malonia gamta apdovanotos 
Meksikos.

Motiejus Klimas

PERKAME SENUS 
PINIGUS

Kas turite senų lietuviškų pinigu 
arba Europos pinigų, ar senų 
amerikoniškų pinigų, mes nupirk 
sime nuo jūs. Taipgi perkame 
metalinius, varinius, sidabrinius 
auksinius ir amerikoniškus kvotė- 
rius (copper) nuo 1964 m., siųs
kite man, o aš prisiųsiu čekį.

FRED WERNER 
25-66 Howard Road 

North Bellmore, N. Y.
Mokame geras kainas.

(13-16)

ieškomi y
Paieškau vyro brolio, Mažeikio 

Igno. Girdėjau, kad jis gyvena 
Brooklyn, N. Y. Labai norėčiau 
-^auti jo adresą. Prašau jo paties 

Į arba kas apie jį žino man pranešti. 
I Rašykite šiuo adresu: Mažeikienė 
Aleksandra, Kaunas 16, Vaidoto 
g. 190-1, Lithuania, USSR.

Paieškau jaunų dienų pažįstamų, 
kurie išvažiavo į Ameriką prieš 

' 1910 metus: Vinco Viltrakio, Jur- 
1 gio Vedegio, iš Meškauskinės kai- 
■ mo, Višakio Rūdos; taipgi ieškau 
i Vinco Bukšaičio, Kūrinės kairriiff 
Zapyškio miestelio. Tie, kurie esa
te gyvi, prašau atsiliepti sekančiu 
adresu: Antanina Lieponytė, 8 Vine 
St., Brockton, Mass. 02401.

I (12-14)

t

RENGIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Kovo 16, 1969
“LAISVĖS” 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-vės
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