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— Rašo A. Bimba

Kongreso Atstovų Butas sa
vo nelemtąjį ir nusidėvėjusį 
UnAmerican Activities Con- 

> trol Committee pavadino In
ternal Security Committee. Tai 
b*s tie patys fašistiniai nuo
dai naujame butelyje. Komi
tetas gaus iš Kongreso pini
gų ir toliau ieškos “raudonų
jų raganų.“

Gaila, kad pažangiesiems 
kongresmanams nepavyko tą 
visą komitetą išmesti į istori
jos šiukšlyną. O jis ten pri
klauso. . .

“Elta“ pranešė, kad vasario 
7 dieną buvo iškilmingai ir 
amžinai atsisveikinta su pro
fesorium Juozu Balčikoniu, 
Lietuvos nusipelniusiu mokslo 
veikėju, įžymiuoju lingvistu. 
Mirė jis jau gražaus amžiaus 
sulaukęs, būtent 85 metų.

Asmeniškai su profesoriumi 
A susipažinau 1945-1946 metų 
”žiemą lankydamasis Lietuvoje. 

Jis manyje paliko labai dide
lio, rimto mokslininko ir Lie
tuvos patrioto įspūdį;

Japonijos socialistai nori 
naujų parlamento rinkimų
Tokijas. — Japonijos So

cialistų Partija reikalauja 
kad premjero Šato valdžia 
rezignuotų, parlamentą pa
leistų ir naujus rinkimus 
paskelbtų.

Partijos pirmininkas Na
rita sako, kad Šato valdžia 
nesiskaito su šalies konsti
tucija, palaiko su Jungtinė
mis Valstijomis sutartį ir 
klauso JAV įsakymų.

Japonijos žmones reika
lauja likviduoti JAV mili- 
rines bazes Japonijos teri
torijoje, bet valdžia su žmo
nių reikalavimais nesiskai
to.

Thousand Oaks, Calif. — 
Marksistas dr. Apthekeris 
kalbėjo Liuteronų Kolegi
joje. Dalyvavo daugiau 
kaip 300 studentų.

DidžiŲjŲ korporacija 30,262 
įstaigos nemoka taksy

0-----------------------------------------------Washingtonas. — Kong
resui anas W. Patmanas, 
House Banking ir Curren
cy Komiteto pirmininkas 
teigia, kad didžiosios korpo
racijos turi 30,262 fondaci- 
jas, kurios jokių taksų ne
moka.

Patmanas kalbėjo už tak
sų reformas, kurios priver
stų bilijoninių korporacijų 
įstaigas mokėti taksus, kaip 
ir kitos įvairios įstaigos mo
ka. 596 fondacijos kontro
liuoja 15.1 bilijonų dolerių 
turtą ir taksų nemoka.

Geneva, Šveicarija. — 49- 
asis Nacionalinės Studentų 
Sąjungos kongresas nusita- 
tarė pasitraukti iš Tarptau
tinės Studentu konferenci
jos už tai, kad ji naudojasi 
JAV Centralinės Žvalgybos 
agentūros fondais.

Washingtonas.— Apskait- 
liuojama, kad šios šalies li
goninėse netvarkinga elek
tra užmuša apie 1,200 ligo
nių, naudojant elektros pa
galba gydymą.

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Naujas Vilniaus miesto 

indras
Vilnius. — įvykusi Mies

to Darbo žmonių deputatų 
tarybos sesija pavedė iki 
rinkimų eiti Vilniaus mies
to vykdomojo komiteto pir
mininko pareigas Vytautui 
Sakalauskui. ”

Kaip jau buvo pranešta, 
buvęs Vilniaus miesto me
ras Jonas Vildžiūnas tapo 
išrinktas Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
prezidiumo pirmininko pa
vaduotoju. Taigi jo vietą 
dabar užėmė Vytautas Sa
kalauskas.

KULTŪROS MeNUO
Vilnius, vasario 17. — 

Penktadienį įvyko spaudos 
konferencija, kurioje Fil

harmonijos direktorius Fe- 
daravičius supažindino žur
nalistus su Kultūros mėne
sio, prasidedančio vasario 
15 dieną, programa.

Tokio plataus masto me
no šventės, pasakė Fedara- 
vičius, Lietuvoje dar nebu
vo. Kultūros mėnesio, skir
to pirmajam mūsų respubli
kos kultūros darbuotojų su
važiavimui, metu įvyks apie 
keturis šimtus masinių ren
ginių. Be kompozitorių, ra
šytojų, dailininkų susitiki
mų su visuomene, miestuo
se, rajonų centruose ir gy
venvietėse su apie 80 profe
sionalių ir saviveiklininkių 
meno kolektyvų, kurie jun
gia apie keturis tūkstančius 
įvairaus žanro atlikėjų.

A. Vaivutskas

Arabai šaukia boikotuoti ir 
nutraukti ryšius su Anglija

TSRS pasiruošiusi atmušti 
priešo agresiją

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos gynybos ministro pava
duotojas maršalas Kirilas 
Moskalenko spaudos agen
tūrai Tass pasakė, kad TS
RS militarinės jėgos yra ge
rai paruoštos bet kada ir 
bet kur priešo agresiją at
mušti.

Moskalenko nurodė, kad 
Vietnamo karas, Izraelio 
agresija prieš larabus ir 
Berlyno krizė sudaro pa

sauliui pavojingą įtempimą.
TSRS militarinės jėgos, 

ginki u o t o s strateginėmis 
raketomis, gali ne tik sulai
kyti agresoriaus žygius, bet 
jam suduoti didžiulius smū
gius, sako Moskalenko.

Miami, Fla. — Plėšikas 
H. Gordon gavo 10 mietų 
kalėjimo. Pas jį rasta $250, 
000 vertės vogtų laikrodžių 
ir kitų brangenybių.

Profesoriai streikuos prieš 
karą Vietname kovo 4 d.

'U Gaila, kad aš jį ąyvyliau. = 
Nežinau, ar jis kam nors yra 
sakęs, bet mudu buvome su
sitarę, kad aš sugrįžęs i Ame
rika padėsiu jam parinkti lie
tuviškų pasakų bei patarlių 
tarp Amerikos lietuvių. Jis 
tuo labai interesavosi.

Deja, kai sugrįžau, užgriuvo 
šimtai kitų darbų. Čia įspū
džiu tvarkymas, čia knygos 
rašymas, čia pagaliau per vi
sa kraštą prakalbu maršrutas 
ir rinkimas aukų Eksperimen
tinės Medicinos ir Vėžio Ligos 
Institutui, plius darbą redak- 
ciioie. Nė laiko, nė jėgų ne
beliko anam pasižadė j i m u i 
ivykdvti. . .
P* Nežiau, ar profesorius su
prato mano sąlygas ir man 
atleido už jo su v vi ima. Bet 
aš visada jausiuosi kaltas...

•

Gal būtu gražu, jeigu mia- 
mipč.ini rvšinm su dainos-mu- 
Z’kns festival iii kovo 22-23 d. 
suruoštu knvgu-literntūros na- 
rnrlolo. Pnavvintn ir paįvai
rintu festivali. Gal drg. Jo- 

fhas Sbnalenskas. kuris ten. 
kiek žinau, daugiausia rūpina
si knvcromis ir literatūra, galė
tu ir tuo pasirūpinti?

Čia mano tik užuomina. Gal 
Literatūros Draugiios kuopoje 
reikėtų apie tai pagalvoti.

•
Skaitau, kad Chicagofe lie

tuviški reakcininkai iau iške
pė nauia raketa. Pasirodo, 
kad ALTo ir VTJKo bizniui 

• ppbeoicpka lietuviams kišenes 
tuštinti, tai suorganizuotas, 
pasak menševiku “Nauiienu“ 
(vas. 13 d.l. “visai naujas da
lykas: antikomunistinis semi
naras.” Vadovauia koks ten 
K. Radvilas. Darbo imasi dvi
dešimt viena asaba.

Matvt. namas raketas ku
riamas su ALTo palaiminimu, 
nes ii užgvrė ten pat dalyva
vęs “ALTo vicem’rmininkas ir 

^formacijos vedėjas J. Jasai
tis.” --------------

™ Iždininku paskirtas Radvi
la, kuris prašo tuoj Jam “var-

Karo teismas teisia 27 karius; 
3,000 žmonių protestavo

H--------------------------------------------------Seattle, Wash.— Daugiau 
kaip 3,000 žmonių dalyvavo 
protesto mitinge. Tarp da
lyvių buvo 200 kareivių. Jie 
protestavo prieš karo teis
mą, kuriame teisiami 27 
kareiviai.

Jie buvo areštuoti už sė
dė j i m o streiką Presidio 
(San Francisco) kareivių 
stovykloje prieš sunkias są
lygas. Trys kareiviai jau 
gavo sunkias pabaudas.

Los Angeles, Calif.—Sir- 
han B. Sirhan, teisme kal
tinamas sen. R. Kenedžio 
nušovimu, pasakė: “Aš tai 
padariau dėl mano šalies”. 
Jis—Palestinos arabas.

Geneva, Šveicarija.—Tarp
tautinis Raudonasis Kry
žius įsipareigojo suteikti 
maistą, 2 milijonams Nige
rijos badaujančių žmonių 
per šešetą mėnesių.

Londonas. — Užsienio rei
kalų sekretorius Stewartas 
atsisako užtikrinti, kad An
glija neparduos Izraeliui 
tankų ir kitų ginklų.

Arabų valstybės dėl to reiš
kia Anglijai nepasitenkini
mą.. Syrijos .laikraštis “Al 
Thawara”; šaukia arabų val
stybes boikotuoti Angliją h\ 
net nutraukti su ja diplo/ 
matinius ryšius, jeigu ji nef- 
atsisakys parduoti Izraeliui 
ginklų.

Manoma, kad arabai iš
vystys akciją prieš Ąnglijos 
aliejaus interesus Vidurry- 
čiubse. ' < ?rĮ

0----------------------------------------------------

Jeruzale. — Vyriausias 
Jeruzalės rabinas L Nissi- 
mas išskrido į Maskvą da
lyvauti vyriausio Tarybų 
Sąjungos rabino Levi- 
no 75 metų sukakties minė
jime.

Washingtonas. — Senato 
tyrinėtojai teigia, kad Pie
tų Vietnamo valdininkai ir 
kiti pareigūnai parduoda 
partizanams vaistus, gautus 
nemokamai iš Jungtinių 
Valstijų. Korupcija eina 
visomis pusėmis.

Ispanijos darbo žmones plečia 
kovas prieš diktatūrą

9 arabai nuteisti, kaip 
Izraelio šnipai

Bagdado radijas pranešė, 
kad Irako revoliucinis teis
mas nuteisė mirtimi 9 ara
bus, kaip Izraelio šnipus.

Penki buvo kareiviai, ke
turi — civiliniai. Mirties 
bausmė įvykinta.

dan Lietuvos laisvinimo“ siųs
ti aukas!

Popiežius Paulius VI sura
do naują ereziją. Atsirado 
tokių kunigų, kurie nogėtų 
būti ir darbininkais, ir kuni
gais. Kodėl nė ? Kodėl negali
ma melstis ir kartu padoriu, 
teisingu darbu pelnyti sau 
duoną ?

Popiežius išleido griežtą 
uždraudimą. Kunigas turi bū
ti tiktai kunigu. Užsiimti nau
dingu darbu, gyventi iš “pra
kaito kaktos savo,“ nevalia!

Lietuvos spaudoje skaitau, 
kad šiemet bus suruošta Len
kijoje Lietuvių kultūros de
kada. Puikus sumanymas! 
Dekadai linkėsime didžiausios 
sėkmės.

Izraelis naudoja prieš 
arabus napalmą

Ammanas.—Jordanija kal
tina Izraelį naudojant na
palmą prieš arabus, kuomet 
Izraelio lėktuvai bombar
duoja arabų gyvenvietes. 
Napalmas daug žmonių su
degina, daug žalos padaro. 
' Jordano upės rytiniame 
krante napalmas išdegino 
daržoves ir vaisius. Izrae
lio teroras prieš arabus 
nuolat plečiamas.

Nixonas palaikąs Vak. 
Vokietijos provokaciją
Bonna. — Vakarų Vokie

tijos valdžios pareigūnas 
Conradas Ahlersas pareiš
kė, kad Vakarų Vokietija 
gavusi sutikimą iš prųz. 
Nixono laikyti prezidenti
nius rinkimus Vakarų Ber
lyne.

, Prez. Nixonas jau ruo
šiasi kelionei į Vakarų Eu
ropą. Jis aplankys Vakarų 
Vokietiją ir Vakarų Berly
ną, taipgi kitas penkias ša
lis.

Paryžius. — Kaip prane
ša laikraščio “Mond” spe
cialusis korespondentas iš 
Madrido, Bilbao pramonės 
rajono * darbininkų streike 
dalyvauja apie 25,000 žmo
nių

Ispanijos darbo žmonės 
sustreikavo sausio 31 d., 
protestuodami prieš tai, 
kad įvesta nepaprastoji pa
dėtis, ir gindami savo so
cialines teises.

Paskutiniais duomenimis, 
Franko policija, siekdama

Seniausia Kauno 
biblioteka

Seniausia Kaune masinė 
biblioteka Nr. 2 švenčia sa
vo 45 metų sukaktį. Jos ko
lektyvui vadovauja S. Ru- 
dzevičiūtė. Gerų aptarna
vimo formų dėka skaityto
jų skaičius išaugo iki pus
penkto tūkstančio.

Praėjusiais mietais skai
tytojams buvo išduota 166, 
481 egzempliorius knygų. 
Prieš metus bibliotekoje bu
vo atidarytas muzikinis 
skyrius.

Dvidešimtyje Panemunes 
rajono įjnėriių įsteigtos kįb 
npjamopios bibliotekėlės.

G. Kuprienč

palaužti streikininkų prie
šinimąsi, suėmė 125 darbi
ninkus metalurgus.

Tebevyksta streikai ir ki
tuose šalies miestuose: Bar
selonoje streikpoja 8,000 
darbo žmonių. *

Washingtonas. — Valsty- 
b ė s departamentas daro 
spaudimią ant Peni vald
žios, kad grąžintų konfis
kuotą Standard Oil kompa
nijos turtą 690 milijonų do
lerių vertės.

New Yorkas.—Pennsylva- 
nijos universiteto, Mass. In
stitute of Technology, Yale 
ir Cornell universitetų pro
fesoriai pasisakė streikuoti 
kovo 4 d. prieš karą Viet
name.

Houston universiteto 27 
profesoriai nusitarė savo 
klasėse iškelti streiko klau
simą.

Kovo 4 d. Kongresas svar
stys Nixono administraci
jos reikalavimą skirti dau
giau pinigų militariniams 
reikalams.... .........

Vak. Vokieti ja mokės 
Jungtinėms Valstijoms

Bonna.—V akarų V okieti- 
jos pareigūnas Ahlersas 
pareiškė, kad jo valdžia su
tiks mokėti 80 proc. išlai
dų visų Jungtinių Valstijų 
kareivių, Vak. Vokietijoje 
esančių.

Susidarytų apie 725 mili
jonai dolerių. Pirmiau bu
vo siūlyta Amerikai mokėti 
pusę išlaidų, bet Amerika 
nesutiko.

Jeruzale. — Penkios bom
bos sprogo supermarkete. 
Du žmonės užmušti, keletas 
sužeistą. Manoma, kad tai 
arabų ^partizanų darbas.

ra----------------------------------
Maskva. — TSRS preky

bos direktorius Zinovjevas 
pranešė, kad su pasirašymu 
prekybos sutarties su Peru 
respublika, dabar TSRS ve
da prekybą su Lotynų Ame
rikos šalimis: Argentina, 
Brazilija, Meksika, Urug
vajum, Čile, Kubą ir Kolum
bija.

Kansas City, Kam —Bu
vęs prezidentas Harry Tru
pimas išvežtas ligoninėm 
Turį vidurių uždegimą.

-- -------------—j------ - ----------------------- ---------------------

Ruošiasi šaukti pasaulines 
taikos asamblėją birž. 21

Berlynas. — Tarptautinė 
taikos konferencija įvyko 
vasario 16 d. Joje dalyvavo 
atstovai iš 20 tarptautinių 
organizacijų ir 27 naciona
linių organizacijų.

Konferencija nutarė šauk
ti pasaulinę taikos asamb
lėją birželio 21-24 dienomis. 
Asamblėjai paruošti komi
tetas susirinks gegužės 10- 
11 dienomis.

Asamblėja svarstys Viet

namo karą, Vidurryčių pa
dėti, Euiopos saugumą, ko
lonializmą, neokolonializmą, 
nacionalinę nepriklausomy
bę ir nusiginklavimą.

Varšuva. — Kinijos liau
dies Respubliką atsisakė tu
re t i 135-tąjį ambasadorių 
susirinkimą su Jungtinių 
Valstijų ambasadorium;, ka
dangi JAV negerina su Ki
nija santykių.

Ryty Pakistane 
demonstracijos

Karačis.—Rytų Pakistane 
didžiuosiuose mi e s t u o s e 
žmonės demonstruoja prieš 
valdžios reakcinę politiką. 
Jie reikalauja reformų. 
Darbininkai reikalauja di
desnių a^gų.

Demonstrantų susir ė m i- 
muose su policija 10 žmonių 
užmušta, daugiau kaip 100 
sužeista, daug areštuotų.

45,000 juristy prieš 
diktatūrą Ispanijoje
Geneva, Šveicarija. — 

Tarptautinė Juristų Komi
sija, atstovaujanti 45,000 
juristų (advokatų), pas
merkę Ispanijos diktatorių 
Franko ir jo paskelbtą ap
gulos (karo) stovį visame 
krašte.

Ispanijos režimįas turi at
silikusio krašto reputaciją, 
kas liečia žmpgiškumo tei
ses, Komisijos pareiškime 
pasakyta.

Amerikos nuostoliai 
Vietname: 232,551

Šaigohas. — Jungtiniu 
Valstijų komanda skelbia, 
kad nuo 1961 m. sausio 1 d. 
iki 1969 m. vasario 20 d. 
Vietname žuvo 31,759, su
žeista 200,792 amerikiečiai. 
Viso nuostoliai siekia 232,- 
551.

Vietkongas (partizanai) 
apskaičiuoja, kad amerikie
čiai daug daugiau turėjo 
nuostolių. Nepaisant taikos 
derybų Paryžiuje, karas 
Vietname nei kiek nemažė
ja.

Draftuoja tarnybon 
silpnapročius

Washingtonas. — 300,000 
pirmiaus pripažintų proti
niai netinkamais militarinei 
tarnybai dabar pašaukti 
tarnybon.

D'ar yra 140,000 jaunuo
lių, negalėjusių pirmįau pe
reiti jŠbąųdymų, dabar jau 
iš naujo bus pašaukti mili- 
tarinėn tąrnyĮjbn.
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‘Laisves’ dalininkę suvažiavimas
“LAISVĖS” Bendrovės Direktorių Taryba šaukia da

lininkų (šėrininkų) suvažiavimą kovo 16 dieną. Tai bus 
metinis suvažiavimas, bet vienas iš svarbiausių laikraščio 
istorijoje. Todėl, kad šie laikai nepaprasti, kad sunkėja 
problema mūsų pažangiąją spaudą išlaikyti. Reikia su
sirinkti ir pasitarti, pasikeisti nuomonėmis, pasikalbėti 
apie ateitį.

Norime, kad ne tik bendrovės dalininkai, bet ir visi 
laikraščio skaitytojai pagalvotų apie suvažiavimą. Ku
riems tik dalininkams New Yorkas nesunkiai pasiekia
mas, prašomi ruoštis suvažiavime dalyvauti asmeniš
kai. Kiti kviečiami laiškais suvažiavimui prisiųsti savo 
nuomonę ir sumanymus. Galvokime, jog tai yra mūsų 
visų bendras reikalas ir rūpinimasis. Jūs visi esate “Lais
vės” leidėjai ir savininkai. Nuo jūsų priklauso mūsų 
laikraščio gerovė ir ateitis.

galvos rankas

proga norisi pri- 
kad prez. Nixo-

Ne tuo keliu...
ŠVEICARIJOS mieste Zuriche vasario 18 dieną 

keturi arabai iš Palestinos, kurią užgrobė ir okupavo 
Izraelis, užpuolė ir apšaudė Izraelio lėktuvą. Keletas ke
leivių ir įgulos narių sužeisti. Arabai irgi nukentėjo. 
Vienas jų nušautas. Kiti trys suimti. Matyt, izraelie
čiai ko nors panašaus tikėjosi ir buvo pasirengę.

Kai šis vedamasis pasieks skaitytojus, Izraelis gal 
bus jau kokioje nors formoje atkeršijęs. Bent jau tiki
masi iš jo pusės kokip nors keršte žygio prieš arabus.'

Iš Palestinos pabėgę arabai turi susiorganizavę Pa
lestinos Išlaisvinimo Liaudies Frontą, kurio buveinė 
esanti Jordane. Po įvykio Zuriche tuoj Fronto vado
vybė pasiėmė visą atstak^mybę. Ji žada panašiais žy
giais ir toliau kovoti prieš Palestinos pavergėjus.

Bet tokio kovos būdo vertė labai abejotinai.. Antai 
ir dabar šis užpuolimas ant ,lėktuvo visai kitame pasau
lio kampe araibamis atsiliepė neigiamai. Juos pasmerkė 
net toks arabų reikaluilgan palankus žmogus-kaip Jung
tinių Tautų generalinis sekretorius U Thant

Mums atrodo, kad arabų žemės bus išlaisvintos ne 
tuo keliu. Vieno kito lėktuvo sunaikinimas arba sauje
lės izraeliečių užmušimas okupanto neišvarys. Tai, ro
dos, turėtų suprasti pabėgėliai iš Palestinos.

Palestiniečių išsilaisvinimo kelias eina per visų arabų 
vienybę ir vieningą kovą prieš agresorių. Kol kas to
kios vienybės nesimato. Ir kol tokia vienybė ir bendra 
kova nepasirodo, lėktuvų užpuldinėjimai arba kitokios 
panašios priemonės mažai tepagelbės.

JAU MOKO IR GĄSDINA 
PREZIDENTĄ NIXONĄ

Buvęs ilgametis kunigų 
“Draugo” redaktorius Leo
nardas Šimutis moko ir 
smarkiai bara “vargšą” pre
zidentą Nixoną. Jis darąs 
baisią klaidą, Leonardas už
sidėjęs už 
šaukia:

“Ta pačia 
minti ir tai,
nas užsiminė, kad jis yra pa
sirengęs dalyvauti viršūnių, tai 
yra kelių didžiųjų valstybių 
galvų, įimant ir Sovietų Rusi
ją, konferencijoje. Jei taip, 
tai ir Nixonas, kaip ir kai ku
rie kiti preidentai, pastato 
Amerikos užsienio politiką ant 
gana slidaus kelio. Juk dar 
neužmiršome, kada prezidentai 
— F. D. Rooseveltas, Truma- 
nas, Eisenhoweris ir net John 
Kennedy, dalyvaudami tokiose 
konferencijose, padarė ir 
šiandien dar neatitaisomų klai
dų ir n e d o v a n o t i n ų nuo
laidų Sovietų Rusijai. Berods, 
jau gana būtų tų klaidų ir 
nuolaidų. Naujų nebereikia. 
Jos gali būti tikrai tragiškos...” 
(“D,” vas. 12 d.).

Vadinasi, net keturių pre
zidentų protai negali susily
ginti su vieno Leonardo Ši
mučio išmintimi!

militarinių jėgų apsau
gą “nuo šiaurinio prie
šo,” suprask, nuo Tarybų 
Sąjungos. Taip pat Turki
jos valdžia suprantanti 
Amerikos ekonominės pa
galbos reikšmę.

Tačiau reikią kai ką pa
taisyti Amerikos santy
kiuose su Turkija. Pirmas, 
aišku, turėtų būti atšauk
tas Komer iš ambasadorys- 
tės, nes yra buvęs Pieti
niame Vietname “pacifi- 
kacijos” vadų, tuo būdu 
nepakenčiamas Turkijos 
jaunimui, kuris priešingas 
Vietnamo karui. Antra, 
Turkijoje esą per daug 
amerikiečių, kurių buvi
mas erzina patriotingus 
turkus. Reikia žinoti, kad 
Turkijoje yra viena iš di
džiausių Amerikos militari
nių bazių su daugiau kaip 
■10,000 kareivių. Turkijoje 
veikia visas amerikiečių 
propagandos agentūrų tink
las. Tas irgi turkams ne
patinka. “Timeso” nuomo
ne, tuos “erzinimo punk
tus” reikia jei ne pašalin
ti, tai labai šusiaurinti. Da
bar atrodo, kad Turkija 
yra Amerikos kolonija!

bet jau labai aukštai iški
lęs savo profesijoje. Prof. 
J. Matulio ir jo vadovauja
ma Lietuvos Mokslų. Aka
demija yra didelis visos 
Lietuvos pasididžiavimas.

Kova prieš alkį Amerikoje
GERAI, žinoma, kad Kongreso Senatas sudarė ir 

finansuos komisiją ištyrimui mūsų šalyje skurdo ir alkio. 
Bet ką komisija suras daugiau, negu jau gerai žinomfa? 
Labai galindas daiktas, kad komisija tik nuramins kai 
kurių senatorių sąžinę ir visą reikalą tiktai vilkins ir 
trukdys. Matote, eina tyrinėjimas, su kova prieš alkį 
ir skurdą reikia palaukti. Ponai senatoriai šiomis die
nomis savo algas beveik pasidvigubino. Jų pilvai pilni. 
Jiems skubintis nėra jokio reikalo...

Juk ir prezidentas Johnson nespėjęs kojos į Bal
tuosius Rūmus įkelti paskelbė karą skurdui. Visa Ame- 
rika jau tada žinojo, kad to skurdo šioje šalyje yra gi
liausios marios. Bet iš to karo niekas neišėjo. Dabar 
visi mato. Tai buvo tiktai naujojo prezidento žestas, 
“pasirodymas,” žmonėms akių muilinimas. Jam! rūpėjo 
ne karas prieš skurdą namie, bet imperialistinė agresija 
prieš Vietnamo liaudį. Su kiekvienu kreipimusi į Kon
gresą prez. Johnsonas reikalaudavo naujų bilijonų dolerių 
Vietnamo agresijai tęsti, plėsti ir gilinti. Ir gaudavo, 
ko prašydavo.

Karas prieš skurdą? Kam skubintis. Skurdžiai nie
kur nepabėgs. Tai kas, kad tūkstančiai jų be laiko ir 
be reikalo į kapus važiuoja! Tai.kas, kad .jų vaikai tūks
tančiais dėl alkio auga paliegėliais, sukrypėliais!

Atrodo, kad ir šis Kongresas ir šita administracija 
Washingtone tebeina tuo keliu. Vėl tyrinėjimai. Vėl 
atidėliojimai ir vilkinimai...

O tuo tarpu alkis ir skurdas viro saVo darbą—bai
sų, pavojingą darbą, kaip ir iki šiol. Štai “The N. Y. 
Times” spausdina savo*,korespondento Honier Bigart se
riją, straipsnių po antrašte “Rungei* in America” (Al
kis Amerikoje). Straipsniai dar papuošiami nuotrauko
mis, vaizdais iš skurdo ir alkio rajonų. Va jūms alka
nos masės prieš akis, žiūrėkite! O ponai senatoriai dar 
tik ruošiasi tyrinėti. Vietoje tuoj paskyrus bilijonus do
lerių gelbėjimui tų žmonių iš alkio nasrų, ponai sena
toriai dar tik tyrinės!

KAD JAU GAUNA
Į KAILI, TAI GAUNA

Kadangi Bronius Nainius, 
“Lietuvių Bendruuomenės” 
pirmininkas, norėtų kad 
“veiksnių” surenkamų aukų 
tektų doleris kitas ir jo 
rakętui, tai .Pijus Grigaitis 
matė reikalą juos viešai 
prakeiktu; ? ; t ; m 

■'< Grūmodamas.visai “Bend
ruomenės” .yadoyybęi baisiu 
likimu, Grigaitis sako: “Hit
leris nusisuko sprandą. To
li nenueis ir lietuviški jo 
pamėgdžiotojai.” (“N”, vas.
8 d.)

O visam tam doleris po 
padu. Grigaitis norėtų, kad 
visi doleriai be išimties 
plauktų tiktai į Alto, rake- 
tierišką biznį, o Nainius ir 
jo bičiuliai, kaip sakyta, 
taip pat norėtų pasišienau
ti.

Mes tai nesuprantame: 
Kuo Grigaitis ir jo kamaro- 
tai geresni už Nainių ir jo 
rakete šalininkus, jog nėra 
nusipelnę Hitlerio likimo?

paduoda
Bučelio 

Lietuvos

APIE 
ANTIAMERIKONIZMĄ 
TURKIJOJE

Šomis dienomis per visą 
Turkiją nusiautė smarkiau
sias studentijos bruzdėji
mas prieš Ameriką. Ypatin
gai šalies sostinėje Istanbu- 
le įvyko aštrus, kruvinas 
jaunimo susikirtimas su po- 
lici j a. Turki jos ' j aunimo: 
demonstracijas iššaukė du 
dalykai: Turkijos vandeny-! 
se pasirodymas Amerikos; 
Šeštojo laivyno ir paskyri
mas Amerikos ambasado
rium Turkijai Mr. Robert 
,W. Komer.

“The N. Y. Times” (vas. 
18 d.) vedamuoju ragina 
susirūpinti įvykiais Turki*-: 
joje. Toks platus ir smar-! 
kus turkų pasir e i š k i m a s 
prieš Ameriką esąs pavojin
ga^ reiškinys. Iš kitos pu
ses/ laikraštis ramina, kad 
Jaunimo priešame tikinės 
demonst racijos nereiškia 
Turkijos vyriausybės pa
keitimą nusistatymo. Tur
kija pasiliksianti ištikima. 
NATO militarines sąjungos 
narė. Ji aukštai vertinan
ti ‘ jai J- suteikimą N A TO

DIDŽIUOJASI 
LAIMĖJIMAIS

( t.

p; Lietuvos “Elta” 
korespondento B. 
pasikalbėjimą su
Mokslų Akademijos vice- 
prėzidentu prof. Al. Žu
kausku. Atsakymuose į ko- 
r e S p o n d ė n t o klausimus 
prof. • Žukauskas k r e i p i a 
dėmesį į viėną labai didelį
ir naudingą Lietuvos, moks- ■ 
lininkų išradimą. Jis sako:

“Chemijos • ir > ■. cheminės 
technologijos institute ; pa
ruošta dviguba blizgančio 
nikeliavimo techno 1 o g i j a. 
kuri įgalina padengti me
talą dvigubą ir net triguba 
nikelio, danga. Tokių dan
gų ats p a r u m a s korozijai 
(rūdijimui - nešiojimui si) 
yra pusantro ir net tris 
kartus didesnis už vie- 
nasluogsnes. Tai milžiniš
kas laimėjimas kovoje prieš 
didžiausią technikos prie
šą — koroziją. Galima drą
siai tvirtinti, kad šie Lie
tuvos chemikų darbai yra 
tikrai aukšto pasaulinio ly
gio.” • ,

Prof. Žukauskas su pasi
didžiavimu kalba apie Lie- 

Į tuvos mokslininkų kontak
tą ir ryšius su pasaulio moks
lininkais. Antai pereitais 
metais “mūšų Akademi
ją aplankė .25 įžymūs užsie
nio mokslininkai, o apie 30 
mūsiškių mokslininkų buvo 
išvykę svetur.”

Į korespondento Bučelio 
klausimą “Ar praėję metai! 
jums, kaip mokslininkui,; 
buvo vaisingi?** pfof. žu-' 
kauskas atsakė:

“Manau, kad taip. Daugį 
eksperimentavau • šiluminės! 
fizikos laboratorijose, ga
vau įdomių rezultatų apie' 
kai kuriuos šilumos proce
sus. Kartu su kolegomis' 
parašiau ir išleidau mono- Į 
graf i j ą šilumos mainų klau-, 
simais, kuri pravers naujų! 
energetinių įrenginių kū
rėjams.” ;

Mums šis korespondento 
Bučelio pasikalbėjimas su 
mokslininku įdomus ir to
dėl, kad prof. Žukauskas 
yra mokslinių studijų reika
lais lankęsis Jungtinėse 
Valstijose ir daugeliui yra 
asmeniškai pažįstamas. Tai 
dar jaunas mokslininkas,

Surastas kelias į šviesą ir laimę>
Algirdui Margeliui — 80 metų

A. Margeris ne kartą lan
kėsi Tarybų Lietuvoje ir 
grįžęs papasakodavo apie 
tai, ką patirdavo viešnagės 
tėviškėje metu. Pažymėti
nos jo knygos “Lietuva 
šiandien” (parašyta drauge 
su J. Jokubka) ir “150 die
nų Tarybų Lietuvoje.” Šie 
veikalai — tai tiesos žodis 
apie Tarybų Lietuvą, apie 
jos žmones, kuriančius švie
sų rytojų. “Yra, drauguži, 
yra kelias į gerą buitį, švie
są, laimę, tik reikia ieškoti, 
reikalauti ir dėl jos kovo
ti” — teigia autorius savo 
kūrinių veikėjų lūpomis.

Algirdo Margerio JAV 
parašytos ir išleistos kny
gos vėliau buvo pakartoti
nai išspausdintos Lietuvo
je. Jos nelyginant grįžo į 
rašytojo tėviškę,. atėjo pas 
jo žemiečius papasakoti'Ą 
apie išeivių dalią. 1967 tikė
tais ir pats rašytojas ap
gyveno Lietuvoje.

Visi Algirdo Margerio 
skaitytojai, bičiuliai, kurių 
jis turi labai daug, 80-ųjų 
gimimo metinių proga linki 
Jubiliatui geros sveikatos 
ir ilgų ilgų n|etų.

K. Petkevičius
Nuo Redakcijos: Nors 

jau bus gerokai pavėluota., 
kai šis straipsnis pasieks • 
Lietuvą, bet vis tiek ir mes 
norime jubiliatą nuošird- 
džiausiai pasveikinti ir pa
linkėti geriausios sveikatos 
ir didžiausios laimės.

JAU TIK NE \ 
ŠIEMS LAIKAMS

Pabėgėlis Julius Gaidelis 
esąs sukūręs naują operą 
(“Daną”), kurią statys 
Chicagos Lietuvių Opera. 
Apie šį naują ir, aišku, 
stambų muzikinį darbą Cle- 
velando “Dirvoje” (vas. 12 
d.) rašo Izidorius Vasyliū- 
nas. Būtų juokinga operos 
libreto neskaičius ir pasta- 
tymįo nemačius, daryti išva
das apie kompozitoriaus 
kūrinio vertę. Tačiau Va- 
sy liūno pasakojimas apie 
operos finalą (užbaigą) 
mumyse kelia rimtą neri
mą. Straipsnio autorius sa
ko: “Jaudinančio įspūdžio 
atsiekiama finaliniame an
samblyje, kur visas choras 
ir solistai gieda maldą.” 
Šiais laikais maldos, prie
tarai, religiniai burtai jau
dina tiktai didžiausius nuo 
nūdienio gyvenimo atsilikė
lius. Argi kompozitorius 
Gaidelis tokiems žmonių 
sluoksniams ir taikė šį sa
vo kūrinį?

Beje, Izidorius savo linkė
jimus Gudeliui sėkmės irgi 
pareiškia malda, būtent, 
“tremtinių malda.” Irgi, 
aišku, “giliai susijaudinęs”
jis šaukia: “Tėve mūsų, Tė
ve gailestingas, atleiski sa
vo klystantiems vaikams.”

Mums neaišku, nejaugi su 
šia opera kompozitorius 
taip kam nors nusidėjo, jog. 
jau reikia mušti trivogą ir: ■ 
šauktis prie “gailestingo, 
Tėvo” jam atleidimo?

Būtų gerai, kad kas nors 
Chicago j e pamatęs “Da
nos” pastatymą parašytų; 
rimtą jos apžvalgą-kritiką.i ______ ;____  i
JŪSŲ PAČIŲ KALTĖ

Rašoma, kad poetas B.; 
Bradžiūnas “Lietuvių Die
nose” [džiaugiasi: “Juo to-! 
iiau, juo labiau nebesame 
atskirti nuo savųjų tėvynė
je geležine siena.” Mums 
nesuprantama :juk “veiks
niai” ir “vaduotojai” per 
visą laiką desperatiškai ko
voja, kad tarp Lietuvos ir. 
išeivijos nebūtų jokio kon
takto, kad ta “geležinė” 
siena būtų keleriopai su
tvirtinta, o dabar džiaugia
si, kad jau nebesame taip! 
gaišiai atskirti?!

Iš Lietuvos puses nieka
dos nebuvo jokios geležinės 
sienos. Jau šimtai ir šim
tai Amerikos lietuvių yrai 
aplankę Lietuvą, ne tik! 
susisiekę su savaisiais. Taip! 
laiškais, bet ir asmeniškai 
pat kasmet tuzinai , iš Lie
tuvos žmonių apsilanko pas 
mus Amerikoje.

“Geležinę sieną” tarp Lie
tuvos žmonių ir išeivijos' 
statė ir stato kaip tik vi-; 
šokio plauko “veiksniai” ir 
“vaduotojai.” žiūr ė k i t e, 
prie kokios desperacijos 
juos privedė besiplečiantis 
bendravimas ir bendradar-i 

į biavimas tarp Tarybų Lie-: 
tivos ir išeivijos. Prieita! 
prie to, kad vartojamas bai-! 
siausias teroras prieš tuos! 
Amerikos lietuvius, kurie 
drįsta kalbėti apie bendra
darbiavimą arba pasisvei
kinti su iš Lietuvos atvy
kusiais žmonėmis.

Ar . reikia suprast^ kad 
poetaš Bradžiūnas to neži
no ? Sunku tuo tikėti.

Rašytojo Algirdo Marge
rio kūriniai—romanai, apy
sakos, kelionių įspūdžiai ge
rai žinomi lietuviškos kny
gos skaitytojams abiejose 
Atlanto pusėse: Ame- 
rikoje ir Tarybų Lie
tuvoje. Visus, kur skai
toma lietuviška knyga, pa
sakojanti teisybę apie dar
bo žmones, apie jų sunkius 
kelius kapitalizmo kraštuo
se, ten Margerio knygos su-; 
silaukė ir susilaukia pasise-' 
kimo.

Rašytojo gyvenimas taip 
susiklostė, kad jam teko 
artimai pažinti daugelio 
mlūsų tautiečių, įvairiu me
tu išv’1'"sių iŠ tėvynės į už
jūrį, likimą.

Algirdas Margeris (tikro
ji rašytojo pavardė Kons
tantinas šeštokas) gimė 
1889 metų vasario 18 d. Sar-; 
niacinuose, - Vilkaviškio ra-j 
jone). 1907 metais dėl re-’ 
voliucinės veiklos buvo pri
verstas išvykti iš Lietuvos.: 
Emigravus į JAV, jam te
ko sunkiai dirbti anglies 
kasyklose, fabrikuose. Ta
čiau varginantis darbas ne
pastojo kelio į šviesą — A. 
Margeris mokėsi vakarais, 
studijavo filosofiją, litera
tūrą, mediciną. Baigęs me
dicinos mokyklą, dirbo gy
dytoju. Anksti pradėjo li
teratūrinį darbą, rašyda
mas apsakymus, kuriuos 
spausdino Am|erikos lietu
vių spaudoje. 1949 metais 
išėjo jo romanas “Šliuptar- 
niai,” o vėliau ir kitos kny
gos — romanai “Širdies, 
rūmai,” “Saulės rūstybė,” 
apsakymų rinkinys ^Čika
gos šešėliai,” kuriuose ra-

išeivių gyvenimą. Jis taip! 
pat yra parašęs brošiūrų s 
sveikatos ir visuomeninio 
gyvenimo klausimais.

IŠ LAIŠKŲ
Although not being a Lith

uanian, but married to one, 
I want to say that I have en
joyed each and every con
cert and art show that I 
have seen.

The people are friendly 
and, I cannot express the 
words, deserve all the assist-; 
ance that we can give.

As I see it, it is a losing; 
game, until young blood 
comes into the picture —1 
and that we have to give. 
Will other young people 
jein us ?

Natalie E. Petrick

HONORARAS
Į provincijos teatrą Itali-A 

joje pakvietė žinomą artis
tą iš Romos. ’ ’ ‘

—' Kiek jūs norėsite ho-

—Du trečdalius visų pa
jamų iš spektaklio.

— Jokiu būdu negalime.
— Kodėl? :' 1
—- Mūsų teatro spektak

liuose niekuomet nebūna 
užimta daugiau kaip treč
dalis vietų.

GIMTOJI ŠALIS
Matome gimtinės
Veidą mielą, gražų:
Jūros gintarinės
Gabalėlį mažą,

Ežerus žalsvuosius, 
Juodžemį ir žvyrą. 
Ąžuolus ir uosius, 
Šaltinėlį tyrą...

Savo šalį ramią,
Klestinčią ir šviesią,
Savo gimtą žemę
Mylim ir mylėsim!

Edvardas Dregvą
("Lietuvos Bionierius’")

JIS NEMAIŠĖ NUODŲ
Jis nesumaišė nuodų jai į taurę; . . _
Jis nepaleido nė kulkos jai žiauriai; G 
Jis nepakėlė smogt kirvio į galvą;
Jisnenustūmė bedugnėn nuo kalno;
Jis nepasamdė jai-slapto žudiko;
Jis nepadarė ničnieko patykom, — 

Vien tetroško josios mirties, 
Žvelgė kupinas pykčio, tulžies!

Ji tačiau smelkės regėt vien jo veidą;.....................
Ji taip mylėjo, taip laimės jam geidė;
Ji taip tikėjo juo, — jam save -skyrė; - ; • • - -
Ji taip svajojo jam teikt džiaugsmą tyrą, — - • 
P Kad, išvydus, jog jis S; jis išties

Vien tetrokšta josios mirties, 
Ji užgeso pati... be vilties, 
Melsdama jam didžios ateities.'/.

Jis gi turėjo rankas, švarias, baltūs! c j?
Jis prieš įstatymus buvo nekaltas! 
Jis net užuojautų daugel _išgirdo! Jis! - .. . - - .. .
Jis nebijojo smerkiamas būti!
Jis saū iš kelio pašalino kliūtį — 

Tiktai balsas kaskart iš širdies 
Jam kartojo patamsy nakties; y 
“Kaltininkas esi jos mirties, i 
Tave mylinčios sielos mirties.!”

V. Ičius

** kuriam gailestis nė nepakirdo! $ ■ '

'V
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JUOZAS CHLIVICKAS A P S A K ’

SPALVOTŲ VELNIŲ ŠEŠĖLIAI
Mėlynoji planeta

Apie erdvę, mokslų ir žmogų —:— Inž. A. P. Gabrėnas
^Prologas

Stoviu viešbutyje prie lango, žiūriu 
į Berlyną ir mųstau. Baigiasi mano tu
ristinis gyvenimas šiame mieste. Iki 
išvažiavimo beliko vos keturios valan
dos. Kų veikti? Gal vertėtų dar kartų 
plaslampinėti gatvėmis, paspoksoti į 
žmones ir tokiu būdu atsisveikinti su 
miestu, kurio vardų pirmų kartų išgir
dau dar tebelakstydamas trumpomis kel
naitėmis. Kaip nekeista, bet Berlynas 
visų gyvenimų stovėjo man skersai ke
lio. Bet apie tai vėliau.

Dabar, atsisveikindamas su šiuo mies
tu, išėjau į jo gatves, kupinas keisto, 
man pačiam nelabai suprantamo, entu
ziazmo. Esu pasiryžęs visas demokra
tinio Berlyno gatves išvaikščioti skersai 
išilgai, bet pražingsniuoju vos vienų ki
tų desėtka minučių: nauji pusbačiai 
tartum replėmis gnybia kairės kojos 
nykštį. Kų daryti? Pinigų naujiems 
pusbačiams pirkti nebeturiu, o, basam 
po Berlynu slampinėti dar neįprasta.

> Staiga prisimenu draugo patarimų: to
kiais atvejais ne pro šalį išmaukti kaušų 
alhns ir po to pasėdėti tamsioje kino sa
lėje nusimovus pusbatį. Visai nesvarbu, 
girdi, kokį rodys filmų... Kad tik grei
čiau atsisėdus ir sudęjus kojas jausti, 
kaip iš jų garuoja nuovargis...

Kodėl nepabandžius? Apsidairau bi
lietų kasos ir skubu prie langelio. Ma
ne stipriai kumšteli praeivis. Pastumtas 
vos neparvirtau. Žmogus pats nuo to 
smūgio susverdi ir nevikriai pasisukęs 
savo dešine koja užmina mano taip 
skaudama nuospauda. Puikiai supran
tu, kad žmogus vietoj gyvos kojos turi 
protezų, bet vistiek vos nesusikeikiu. O 
tai, mano supratimu, visai nebūtina sve
timame mieste. “Kų pagalvos vietos 
gyventojai apie mano šalį?” Todėl sau
godamas savo krašto prestižų, tyliai nu- 
ryjau keiksmažodžius ir vėl skubu prie 
kasos langelio.

Ą Tuo pačiu momentu žvilgteriu į mane 
pastūmusio veidų ir iš nuostabos išsi
žioju. Praeivio akyse blyksteli nuosta
ba, paskui pyktis ir neapykanta. Pajun

gtu, kaip kaista mano ausys, paskui žan
giai. Širdis krūtinėje plaka nenorma
liai ir aš nebegaliu ištarti nei vieno žo
džio.

“Gal apsirikau?” Ne. Negali būti. 
Tai jis, tikrai jis. Ta pati keturkampė 
galva, kumpa nosis ir tos pačios rudos, 
labai jau nedraugiškos akys,, kuriose 
kaip uosto švyturyje ugnys, laikas nuo 
laiko šmėkščioja tikras velnio šešėlis. 
Argi jis dar gyvas? Kaip jis čia atsi
rado? 7

—Hansai! — sušnibždu nedrąsiai. — 
Tai tu ?

— En.tschuldigen Šie! — išgirstu jo 
gergždžiantį, nemalonų balsų ir dar la
biau išplečiu akis. Taip, tai jo balsas.

—Verzeihung! — pakartoja jis, dėb
telėjęs akimis į mano ištysusių nosį. Aš 
^ar labiau pasimetu. Balsas tas pats, 
bet juk Hansas niekuomet neatsiprašinė- 
davo. Tai ne jo charakteriui.

O gal aš klystu? Laikas daug kų pa
keitė ... Praslinko šitiek metų...

Minčių verpetai žaibiškai sukasi gal
voje. Aš prisimenu daugelį mūsų susiti
kimų, nemaža įvairiausių įvykių, ir 
kiekviename jų vis jis, tas pats Han
sas. ..

į Taip, tai jis, negali būti jokios abejo
nės. Tik iš buvusio stipraus, gerai nu
penėto buliuko, štųi koks paliegęs senis 
beliko... Vien nosies forma ir užriestas 
smaigalas smakras. Laikas jam atėmė 
kojų, laikas galėjo padaryti Hansų man
dagiu ...

—Hansai , tu manęs nebepažįsti? — 
klausiu jo lietuviškai, nes mano tautos 
kalbų mokėjo labai gerai, tik ne visada 
norėjo ja kalbėti.

Hansas krūpteli, bet nuduoda manęs 
nesupratęs. Prieinu prie jo arčiau.

—Hansai, šitiek metų! Tikrai maniau, 
kad tavęs nebėra gyvo pasaulyje! Kada 
mudu paskutinį kartų matėmės?

Žmogus nusijuokia, bet tiktai vidiniu, 
vos pastebimu juoku. Hanso akys blizga 
piktai ir jis aiškiai ruošiasi nuo manęs 
sprukti. Kodėl? Argi Hansas nelega
liai gyvena demokratiniame Berlyne? 
Tiesa, iš jo galima visko tikėtis. Jam, 
tikriausiai, labai nemalonu mane čia tie- 

Iflįįkaktomųšomię sutikus. Kas galėjo 
kad po* tiek metų, po tokių 

pergyyėhįmų:.. ‘ >■'

—Hansai, tai kelintų kartų mudu ne
tikėtai susitinkame? — visai nepiktai 
pakartoju savo klausima. Bet Hanso 
jau nebėra. Jis spėjo įsimaišyti praei
vių minion ir dingti man iš akių. “Kur 
tu skubi, Hansai?”

Mano galvoje vėl minčių verpetas. 
Kų daryti? Negi aš vysiuos jį? Ne 
gali tarybinis turistas vaikytis Berlyno 
gatvėje vokietį vien todėl, kad pastara
sis pasirodė jam pažįstamas.

—Ko tau iš jo reikia? — klausia ma
nęs Petras, mūsų grupės dalyvis, taip 
pat netikėtai atsiradęs šalia manęs. Iš 
tikrųjų, ko man reikia iš Hanso? Tu
riu gerai pagalvoti, kad atsakius drau
gui, kaip atrodo, į šį paprasta ir net 
banalų klausima.

Šiuo momentu nerandu žodžių Pet
rui. Tas netikėtas susitikimas su Han
su mane gerokai sujaudino. Iš karto vis
kas pasikeitė: lyg ir nebespaudžia pus
bačiai, todėl neberūpi eiti į kino teatrų.

—Kas jis toks?— primygtinai teirau
jasi Petras tokia balso intonacija, kad 
jokiu būdu neįmanoma neatsakyti. O 
mano galvoje, kaip voveraitė rate, sukasi 
viena ir ta pati mintis: “Kur tu nu
skubėjai, Hansai?”

Klaipėdoje mes gyvenome vienas ša
lia kito. Tiesa, mano tėvas dirbo lent
pjūvėje ir todėl mūsų namelis tupėjo 
susigūžęs giliai kieme (pačios paskuti
nės durys prie sandėlio). O Hanso tėvų 
butas užėmė visa antrų namų aukštų iš 
gatvės, nes pirmajame aukšte jie turė
jo kad ir nedidelę, bet nuosavų smulkių 
prekių parduotuvę. Namiūkštis, kuria
me mes gyvenome, taip pat priklausė 
Hanso tėvui. Ir tai buvo blogiausia. 
Kai mane, grįžtantį iš mokyklos, užpul
davo Hansas, aš jam ne visada galėda
vau duoti grąžos. Mat, mano tėvas, dėl 
grynai ūkiškų išskaičiavimų, visada pa
laikydavo Hanso pusę. “Nereikia liesti 
pono krautuvininko vienturčio sūnelio,- 
sakydavo jis. — Užpyks Hanso f ate ris, 
pakels buto nuomų. Geriau būk mažes
nis.”

“Nenusileisiu!” — rėkdavau įpykęs. 
“Tai apeik jį! Grįžk namo iš anos pu
sės, ir Hansas tavęs nepastebės!”

Įkyrėjo landžioti pro tvorų. Ko man 
bijoti? “Aš noriu, kųip visi žmonės, 
vaikščioti šaligatviu, praeiti pro parduo-

“Pakentėk, pakentėk!”—tėvas tiesiog 
maldavo manęs, žinoma, motinos ir tė
vo prisakymai man pirmoje vietoje,, ir 
todėl dažnai tekdavo nusileisti.

Šitaip aš kentėjau, kol baigiau ketu
ris pradžios mokyklos skyrius. Jau se
kančių dienų po egzaminų išėjau kartu 
su tėvu lentpiūvėn. Pradėjau dirbti, nes 
šeimai neužteko duonos. Nūo tos die
nos viskas ir pasikeitė. Su tėvu išeida- 
vom į darbų, kartu grįždavom, ir todėl 
Hansas nebedrįso mųnęs užpuldinėti.

(Bus daugiau)

per

Žeme, Žmogus, Erdve... 
Kas jie? Mes labai mažai 
žinom apie juos. Apie žmo
gų, rodos, jau daug turė
tum žinoti, nes jau
tūkstančius metų apie 
jį kalbama ir rašoma; bet 
vistiek: tiek apie jo kūno 
mechanizmų, kuris yra be 
galo komplikuotas, tiek apie 
jo proto veiklų mes dar la
bai mažai težinom. Vargiai 
ar pavyks kada nors žmo
gui pats save pilnai pažinti.

Apįe mūsų planetų Žemę, 
ant kurios jau daug šimtų 
tūkstančių metų žmogus 
gyvena, irgi tik neseniai 
pradėjom kai kų sužinoti, 
kad ji yra apskrita, ka
muolio formos, o ne plokš
čia, kaip kad buvo manoma 
dar tik prieš . 477 metus, 
kuomet Columbus atrado 
Amerikos kontinentų. Dar 
ir šiandien randasi daug 
vietų, kur žmogus nėra ko-

VILIOJA KOSMOSAS
Aktyviai dirba Panevėžio rajono Ragu

vos vidurinės mokyklos raketininkų būrelis. 
Du jo nariai — Vaclovas žvirblis ir Tomas 
Narečionis — dalyvavo Maskvoje įvykusia
me jaunųjų kosmonautų ir lakūnų sąskry
dyje.

S. SAPKOS nuotraukoje: jaunieji ra- 
ketininkai V. žvirblis ir T. Narečionis, va
dovaujami mokytojo Vinco Bužinsko (cent
re)/ ruošia startui naujas moksleiviškas ra
ketas. ’

Apie visatos erdvę — pla
netas, mūsų saulę, žėrinčias 
žvaigždes, kurios daug kar
tų didesnės už mūsų sau
le, ir kitus erdvės kūnus—i 
dar tik dešimtmečiai, kai 
mes pradėjom kai ka suži
noti. Kad ir apie Mėnulį, 
arčiausių mūsų pasaulinės 
sistemos kaimynų, beveik 
nieko nežinojom iki prieš 
keletu metų. Kai kurie dar 
pamenate, kaip Lietuvoj 
giedodavom litanijų gegu
žės mėnesį prie panelės 
švenčiausios abrozo, apkai
šyto žaliom berželio šake
lėm ir purienom. Ten bu
vo vaizduojama Marija, 
žengianti į dangų, pasisto
jus ant pusmėnulio. Dar ir 
dabar jis romantiškas. Jo 
sidabrinėj šviesoj meilės 
dievaitis (Cūpid) savo vily- 
čiomis varsto viso pasaulio 
įsimylėjusių jaunuolių šir
dis.

Kaip matote, visai netoli
moje praeityje tik tiek mes 
tesupratom apie Mėnuli. 
Net ir paltys astronomai 
mažai kų daugiau težinojo.

Šiandien ne tik musu as
tronautai į ji nuskrenda, jo 
paviršių nufotografuoja ir 
vėl saugiai sugrįžta 250.000 
mvliu iš beribės erdves. 
C neitai mes ten ir žmogų 
išsodinsim. šiandien mes ir 
beribę erdve bandom išma
tuoti. Astronomai jų ma
tuoja šviesmečiais (o švies
metis yra vienutė laiko pa
siekti ta ar kita žvaigždę 
arba planeta visatoje). Švie
sa bėga 186.000 mylių į se
kunde. O astronomai su iš
tobulintais teleskopais ma
to žvaigždes milijonų metų 
atstumoje.

Tai matolt. kokia didelė 
yra visata ir kiek daug jau

nuovokos mes apie jų turi
me!

1968 metų rudenį Tarybų 
S ų j u n g o s erdvėlaivis nu
skrido į Mėnulį, apskriejo 
jį, nufotografavo ir su
grįžo. Bet erdvėlaivis buvo 
be žmonių. Paskutinėmis 
1968 metų dienomis, ameri
kiečių erdvėlaivis su žmo
nėmis (su astronautais Bor
man, Lovell ir Andre) nu- 
nuskrido1 į Mėnulį, apskrie
jo jį tik 80 mylių atstumu 
net 10 kartų ir sėkmingai 
sugrįžo. Pora dienų po to 
2 Tarybų erdvėlaiviai paki
lo, susijungė ir jų kosmona
utai persėdo iš vieno laivo 
į kitų, ko amerikiečiai dar 
nėra padarę. Bet tas nema
žina amerikiečių žygio svar
bos.

Amerikiečiai matė Mėnu
lio paviršiaus plotmę, vadi
namų Ramybės jūra, kur 
numatoma pirmų žmogų iš
sodinti; jie matė daugiau 
kaip šimto myliu pilkai ru
do paviršiaus plotmes, ku
rios yra uola, smėlis, o gal 
tik vulkaninių pelenu pavir
šius; jie matė didžiausius 
kraterius — apie 40 mylių 
diametro; jie matė jo gau
ruota paviršiu, kuris, kaip 
ragaišis, išakijęs didesniais 
ir mažesniais kalnais ir 
kalneliais; jie matė Mėnulio 
nusę. i kurių Saulė visuomet 
šviečia ir kur daugiau kaip 
100 laipsnio karštis; jie ma
tė ir tų Mėnulio pusę, kuri 
visuomet nuo Saulės nusi
gręžus, kur visuomet nak
tis (kažkodėl Mėnulis ne
sisuka anie savo aši. kaip 
Žemė); iie mate virš gau
ruoto Mėnulio horizonto, 
kaip kad mes matome nuo 
Žemės naviršiaufe Mėnuli, 
mūsų planeta Žeme, skaid
ria. patekančia virš ir nu
sileidžiančių už tų gauruotų 
horizontų.

Dešimtį i kartu apskriejo 
Mėnuli, amerikiečiai leidosi 
nuo io apylinkės i erdvę 
Žemės link. Nuo Mėnulio 
apylinkės jie 
planeta Žemę 
tračia; ji atro 
kesnė, negu
Žemes, paviršiau! 
dėl, kad ji yra nepkis k 
tus didesnė už Mėnūlt

Jei jie būtu buvę Marso. 
Veneros arba kitos planetos 
gyventojai, jie būt įdomavę, 
ar ii yra apgyventa bent 
kokiais gvvvūnais. Bet ast
ronautas Borman ir io san- 
keleiviai žinojo, kad ten. 
ant Žemės, tam įvairiausiu 
gvvvių, vra ir dvikojis gy
vūnas. visos kitos gvvūniios 
viešpats, daug tūkstančiu 
metu keverzoies Žemės ka
muolio paviršiumi žmogus.

Biologai mums sako, kad 
tarp žmonių skirtumai mū-

su planetoje nežymūs. Jų 
kūno struktūra ir smegeny- 
no pajėgumas beveik vie
nodi. Tik jie yra skirtingi 
spalvomis—balti, juodi, gels
vi, pusbalčiai ir t. t. Bet jų 
gyvenimo aplinkybės ir isi- 
lavinimas labai skirtingi. 
Jų būdai irgi labai skirtin
gi.' Kai žmogus geras, tai 
jis labai geras: jis šelpia 
biedniokų, jis gydo ligonį, 
jis net ir savo gyvastį au
koja už kitų gyvybę. Ta
čiau kai jis blogas, tai blo
gesnis ir už plėšrūnų žvėrį. 
Antrojo karo metu hitleri
ninkai ta įrodė.

Borman ir jo esankelei- 
viai tų puikiai žinojo, kuo
met iš erdvės jie stebėjo tų 
mūsų Mėlynųjų planetų, jie 
žinojo, kad įvairių kalbų ir 
dialektų žmonės išmoko 
Jungtinėse Tautose vienas 
su kitu susikalbėti; bet jie 
neišmoko vienas kito galvo
senos suprasti. Viename 
pasaulio kampe Šimtai tūks
tančių miršta badu ir šim
tai milijonų gyvena didžiau
siame skurde, kitame—šim
tai bilijonų dolerių į metus 
skiriami karo pabūklams, 
šimtai tūkstančių jaunų vy
rų aukojami karo dievai
čiui ir nesuskaitomais bili
jonais žmonių turtai naiki
nami.

Čia tai jau tikrai pūkuo
ta žmogaus galvosena (fuz
zy thinking).

Bet ne višų ir nevisuo- 
met pūkuota galvosena. 
Žmogus per tūkstančius me
tų bekeverzodamas Žemės 
paviršiumi išmoko ant ark
lio joti, išmoko <ant van
dens laivu plaukioti, išmoko 
šimto myliu i valandų grei
čiu automobiliu važiuoti, iš
moko tūkstančiu mvlių į va
landų oru skristi, ir net iš
moko atsiplėšti nuo Žemės 
traukos (gravitaciios jėgos) 
ir beribe erdve skristi de
šimtim^ tūkstančiu mylių į 

 

Valanda) greičiu iki jis pa
siekė

osta i ai
ė daugirys-

nuhs nuo

as gi žino, kokios min
ty! sukosi Amerikos astro-, 
n tu vaidentuvėse, kai jie 

raioio Mėnulio padangė- 
iė\ Gal iie kada knyga apie 
tai^barųšvs. Jei jie bus lin
kę filosofuoti, iie gal mums 
pasakys, kad tie juodi taš
kai, kų jie matė mūsų pla- 
netoie. yra iuodoii žmogaus 
egoizmo, despotizmo, aro- 
ganciios, misticizmo, igno- 
mnciios migla:: tie švieses
ni debesys — tai bundanti 
žmogaus siela, menas, daile 
literatūra: tie skaidrini švie
sūs dchesvs. gaubianti mu
su mėlvnaia planeta — tai 
mokslas ir pastangos che
miku. fiziku, inžinierių. ast
ronomu. Mokslo spinduliai. 
Ivg vilvčins. varsto misti
cizmo ir ignnrnneiins mitr
ias. Jip nasipke Mėnuli ir 
siekia užkariauti erdve.

Tiesa, žmogus išmoko

daug; bet kažkodėl jis ne
išmoko vienas su kitu su
gyventi. O jis turi to iš
mokti šioje atominių karo 
pabūklų gadynėje. Šiandien 
mes sėdime lyg ant ugni
kalnio. Atominiam karui 
kilus, mes būsim nušluoti 
nuo žemės paviršiaus.!

žinoma, visata mūsų .ne
pasiges,. kadangi mūsų mė
lynoji planeta kosmose yra 
tik dulkelė, o mes patys — 
tik mikroskopiškos bakteri
jos. Bet, kiek žinome, vi
satoj nėra mums lygių. Mū
sų protas yra ne tik aukš
čiausia visatoje esybė, bet 
gal ir šviesiausia kosmose 
žvaigždė, kadangi mes barl- 
dom išmatuoti beribę erd
vę ir suskaičiuoti nesuskai
čiuojamus bilijonus žvaigž- 
tįžių. Tačiau mes esam kos
minio laiko tik vienos aki
mirkos sankeleiviai. Todėl 
mes turėtume sugyventi 
taikiai.

Erdvėlaivio kapitonas 
Borman, grįžęs nuo Mėnu
lio, pasakė (pažiūrėkime š. 
m. “Laisvės” numery tre
čiam vedamųjį “Reikšmin
gas pasakymas”): “Aš gi
liausiai suinteresuotas 
moksliniu erdvių užkariavi
mu, bet dar giliau suintere
suotas likimu mūsų šalies 
ir visos žmonijos. Užkaria
vimui erdvių ir pasiekimui 
kitų planetų mes kreipia
mės į mokslininkus ir inži
nierius. Bet šios šalies ir vi
sos žmonijos likimo mes 
žiūrime į jus, į visus žmo
nes ir jų atstovus...”

Iš tikrųjų Bormano pasa
kymas buvo reikšmingas. 
Editorialo komentūra buvo 
dar reikšmingesnė. Dar 
kartų perskaitykite.

Žmonijos likimas priklau
so nuo žmonių atstovų val
džioje. Ne rinkite pusgal
vių i valdininkus, jei norite, 
kad mėlynoji planeta būtų 
visuomet žydri ir jos žmoni
ja laiminga.
Miami, Fla.

Architektūros 
paslaptys

VAKARE BENDRABUTY
Tiek gaivaus čia juoko, 
Tiek jaunų širdžių — 
Bendrabučio languos 
Šimtai žiburių.

Vakarais čia verkia 
Smuikas, gitara 
Ir smagiai suskamba 
Studentų daina.

Tai laki jaunystė
Veržias iš krantų,
Skamba dainos, juokas, 
Klegesys draugų.

Gyvena studentai 
Kaip darni šeima, 
Dirba, juokias, mylį, — 
Laiminga karta.

P. Stunžėnas

PIRČIUPIO MOTINA
Atsistojo su granito rūbais 
Pelenuotoj Dzūkijos šilainėj. 
Skausmas amžinas—granito lūpos. 
Tegul niekad nepamiršta ainiai.

Neapykanta — sugniaužtoj rankoj. 
Meilė—išverktose akyse.
Bėga debesys per saulės dangų. 
Budi Ji, kad liktų čia šviesa.

Saulės žiežirbos —
ne gaisro atspindžiai— 

Perveria kraujuotų šiltų lankų. 
Motiniški — nepalenkiami pečiai. 
Neapykanta—sugniaužtoj rankoj.

Atsistojo su granito rūbais.
Meilė—išverktose akyse.
Skausmas amžinas—granito lūpos. 
Ar tu tikras vaikas Jos esi?

* ■ Janina Degutytė

Indijos mieste Achmada- 
bade yra unikalus ar hi- 
tek tūrini s sta ti n vs — mina
retas iš dvieiu kūgio fnrmos 
bokštu, sujungtu balkonu. 
Minaretai papuošti ving
riais raižiniais akmenyje, 
stebėtinai gražiais, kur vy
kusiai suderinti musulmonų 
ir induistu architektūros 
elementai. Šie bokštai turi 
įdomia savvbe: iuos salima 
įsiūbuoti. Nagingi statvbi- 
ninkai nastatė juos tain, 
log iudant vienam bokštui, 
pradeda iudėti ir antrasis. 
Minaretai primena kamer
toną, kuriame vibruojant 
vienai plokštelei, pradeda 
vibruoti tokia Dat virpesio 
amplitude ir antroji.

Minaretai iki šiol stato . 
i aklavietę Euronos archi
tektus. Per praėjusių pusę 
tūkstančio metu juos išju
dindavo nesuskaitoma skai- < 
čių kartų, bet jie lieka to- ' 
kie pat patvarūs, kaip ir sa
vo gimimo metais. Užsienio * 
specialistai ne kartų bandė 
įsiskverbti į minaretų pa
slaptį, tačiau nesėkmingai.

Išlikę istoriniai dokumen
tai liudija, jo Achmadaba- 
do minaretai buvo pastaty
ti architekto Malin Šarang 
Sachebo 1450 metais. Indi
jos valstybė paėmė šį na- 
cionalinės architektūros pa
minklų savo apsaugom
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13111OS Kcl iO.lIlllJllclS nasitarimai. kur ivvks Lie.- ka. Dainos artistai ffal

meta kojų liga,
Tik po Karo, grįžęs į Lie

tuvą, musų KaimmnKas, nors 
ir netekęs sveikatos, visos 
tautos buvo globojamas. Jis 
dirba ir toliau. Verčia kny
gas, taiso visų pasirodančių 
Knygų kalbų, sud a r i n ė j a 
naujai besikuriančiam vals
tybiniam gyvenimui ir 
mokslui reiKalingus nauja
darus. Jis valo lietuvių kal
bų nuo svetimybių, pasirem- 
dąmas liaudies kalbos dės
niais, Pvz., lietuvių kalboje 
nebuvo žodžio “mokinys/’ 
Vidurinį mokslų einųs jau
nimas buvo vadinamas “stu
dentais.” Mūsų kalbininkas 
kartų nugirdo, kad vienas 
ūkininkas, įsikinkęs į ekė-

Jono Jablonskio veikla su- leidyklose^ i)6rs tas darbas 
tampa su tuo laikotarpiu, anais ląikais buvo menkai 
kada pasirodė pirmoji Jie- apmokamas. Negalėjo šis 
tuvių periodinė spauda, kaip didelis lietuvių kalbos žino- 
viena iš stipriausių apraiš- vas pragyventi ir iš lietu
kų, vienijančių visą tautą vių kalbos pamokų gimnazi 
bendram kultūriniam gyve- jose, nes tos pamokos būda- 

• nimui. šiam žymiajam Lie- vo mankai apmokamos. Tad 
tu vos vyrui teko garbinga vėl prasideda darbas toli 
pareiga surtormuoti rašo- nuo/savųjų; Breste, vėliau 
mąją kalbą. Maža to, J. Gardine, Veliže. Kalbinin- 
Jablonskis yra didelis Lie- ko sveikata vis silpnėjo, įsi- 
tuvos patriotas, gyvenęs 
sunkų spaudos draudimo 
laikotarpį, sielojęsis visos

•* tautos rūpesčiais, įtraukęs į 
literatūrinį darbą daugelį 
tokių žmonių, be kurių mū-

k sų literatūroje būtų paliku
si gili spraga.

J. J ablonskis gimė 1860 m. 
gruodžio men. 3U dieną Ku
bilių kaime, Bubelių vals
čiuje, netoli Naumiesčio, 
Paprūsėje. Čia išgyveno su 
tėvais iKi 12 metų. Vėliau 
tėvai, pirkdami kitur ūkius, 
kilnojosi iš vietos į vietą 
ir pagaliau apsistojo Rygiš
kių Kaime ties Griškabū
džiu. is mažens mūsų busi
masis kalbininkas pasisavi
no aukštaičių vakariečių
tarmę, kuri jau tuoi metu čias jauną arklį, vadina jį 
buvo bepradedanti įsigalėti ’ mokinuku. Tokiu būdu bu- 
rašomojoje kalboje ir ture- vo 
jo ilgesnių tradicijų.

Mokėsi J. Jablonskis Ma
rijampolės (Kapsuko) gim- 
nazij oj e, pasižy m ė d a m a s 
kaip gaous senųjų kalbų 
mokinys. 1881 m. baigė 
gimnaziją ir įstojo į Mask
vos universitetą. Ten klau
sėsi garsių rusų kalbininkų 
Fortunatovo ir Koršo pa
skaitų. Šie kalbininkai at
kreipė J. Jablonskio dėme
sį į lietuvių kalbos didelę 
reikšmę kalbamoksliui.

Baigęs universitetą, J. 
Jablonskis, kaip He tuvis, 4 
metus neturi darbo ir ver
čiasi iš skurdžių atsitiktinų 
uždarbių, kol pagaliau gau
na Mintaujoje (Latvijoje) 
mokytojo vietą. Čia suspie- 
čia aplink save visus lietu
vius. Pas jį dažni svečiai 
Lietuvos busimieji rašytojai: 
A. Kriščiukaitis (“Bričkos” 
autorius), J. Tumas-Vaiž
gantas, Pr. Mašiotas ir kiti. 
J. Jablonskis atranda dar 
vieną lietuvių liaudies ta
lentą — Juliją Žymantienę. 
Jis taiso jos raštus ir “pa
krikštija” ją Žemaitės sla
pyvardžiu. Jo veikla nepa
tinka caro valdininkams, jis 
iškeliamas į Taliną (Estiją).

Taline pamažu vėl subu
ria aplink save lietuvių 
šviesuomenę. Čia J. Jab
lonskį lanko busimasis Lie
tuvos darbininkų vadas V. 
Mickevičius - Kapsukas, tuo 
metu mokęsis Talino gim
nazijoje.

Rusų Mokslų Akademijos 
pavestas, redaguoja lietuvių 
kalbos žodyną. 1901 m. iš
leidžia Lietuvių kalbos gra
matiką. Lietuvoje tuo lai
ku, siautė Liepojos žandąrų 
viršininkas Vonsiackis. Pas 
J. Jablonskį bwo rasta lie
tuvių . savišalpos draugijos 
įstatai, ir jisai buvo atlęis- 
tas iš . darbo....................

J. Jablonskis apsigyvena 
PskoVę. Po mėtų caro Val
džia leidžia jam grįžti į Lie
tuvą. Jis apsistoja Šiauliuo- 
sį/4cur jau buvo- gausiai 
priaugę^ lietiftW^ Jžtyhirito/ 
Jgfindiįas .ninkęslis Jo .ginb 
tosio* ' \ »

Atgalia spaudą,mJ 
Jt/JablėMkiš dpsi g/yąn ą 
Vilniuje ir imą dirbti laik* 
raščių redakcijose it knygų

atrastas žodis “moki
nys.”

Dar 1892 m. nežino ta kaip 
lietuviškai pavadinti “načal- 
nikų.” J. Jablonskis suse
kė, kad rytų Lietuvoje sker
džius vadinamas viršininku. 
O viršininkas—tai žmogus, 
turintis kokių nors viršeny
bę kitų žmonių atžvilgiu. Ir 
vėl atrastas naujas žodis. 
Prieš J. Jablonskį degtukai 
buvo vadinami spičkais, za- 
palkomis, brėžtukais.

J. Jablonskis patobulino 
lietuvių kalbų, dabar jau 
daugelis anų senų pavadini
mų skamba tiesiog juokin
gai. Nuo 1922 m. gramati
kos pasirodymo beveik ne
pasikeitė ir lietuvių kalbos 
rašyba. Mūsų rašomoji kal
ba tapo tobulu įrankiu. Šį 
didelį darbų atliko J. Jab
lonskis sunkiai dirbdamas.

Mirė kalbininkas 1930 m. 
vasario 23 d. Jį laidojo nie
kada Kaune neregėtos žmo
nių minios. Jam lietuvių 
tauta dėkinga už rašomo
sios kalbos ištobulinimų.

(“Aušra”)

—Sunku pasakyti , kokia 
liga jūs sergate. Tikriau
siai čia kaltas alkoholis.

—Gerai, daktare, aš atei
siu, kai jūs būsite blaivus.

Į kirpyklų įeina gauruo
tas pilietis ir sako kirpėjui:

— Apkirpkite, prašau, 
mane lygiai taip, kaip ir 
praėjusį kartų.

—Nežinau jūsų anksty
vesnės šukuosenos. Aš čia 
dirbu tik trečius metus.
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Vilniuje ir imą dirbti laik
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pasitarimai, kur įvyks Lie
tuvių Meno Sąjungos suva
žiavimas ir festivalis — jau 
migti. Dabar seka — rū
pestis, galvojimo darbas, 
kad suvažiavimas ir festi
valis taptų pažiba mūsų 
gražaus meninio-kultūrinio 
judėjimo.

Tarp LMS Centro ir 
vietinio Komiteto susitarta 
ir nustatyta šių mietų ko
vo 22 ir 23 skirti meno iš
kilmei. Konkretiškai ta
riant: Kovo 22, šeštadienį, 
delegatai ir programos da
lyviai, apie 12 valandą die
ną, atvyksta į LSK salę, 
2610 N. W. 119th St., Mia
mi, Fla. Salėje svečiai bus 
aprūpinti užkandžiais. Apie 
1 valandą po pietų — LMS 
sesija, meno veiklos apta
rimai. Dar vėliau į vaka
rą — gal bus įvykinta ge
neralinė repeticija. Kovo 
23, sekmadienis — banketas 
ir didžioji dainų iškilmė — 
festivalis. Programa numa
toma pradėti apie 2:30 va
landą popiet. Žinoma, gal 
bus ir mažų laiko pakeiti
mų.

Mes, miamječiai, rūpina
mės, kad visi LMS delegatai 
ir programos talentai būtų 
nuoširdžiai priimti šiltoje 
Floridoje. Mes žinome, kad 
tie žmonės, kurie dalyvaus 
kaip delegatai, kaip festi
valio programos atlikėjai, 
aukoja savo laiką ir energi
ją išlaikymui to meno judė
jimo, kurį mes turime. Flo- 
ridiečiams yra garbė,- kad 
mūsų kolonijoje galima įvy
kinti gražią meno iškilmę. 
Žinoma, šiam darbui teikia 
užuojauotą ir reikiamą pa
ramą ir LLD kuopos. Kai 
kurios LLD kuopos yra 
LMS nariai, o kurios dar 
ne—gali prisidėti šia proga.

Delegatai į LMS suvažia
vimą ir festivalio progra
mą privalo užsiregistruoti 
LMS Centre — per jo sek
retorę Mildred Stensler. 
Mes jau žinome, kad suva
žiavime ir festivalyje daly
vaus stambi delegacija iŠ 
New Yorko apylinkės, iš 
Connecticut valstijos Lais
vės chorą atstovaus jo mo
kytoja ir dainininkė pran
cūzaitė Wilma Hollis ir kiti 
delegatai. O mūsų kaimy
nai, Dainos Mylėtojai, Ade
lės Pakalniškienės vadovy- 
bėje* bus visi. Jie ir savos 
publikos žada atsivežti. Tai 
didelė konkurencija mūsų 
Aidui. Neatsiliks ir Wor- 
cesteris. Ten kadaise bu
vo meno auklėjimo lopšys- 
atsimename .ten vykusias 
vasarines LMS meno mo
kyklas Olympia Parke.

Daug tikimės iš didžiojo 
lietuvių, centro — Chicagos. 
Bet kol kas jie laiko pa
slaptyje, kiek jų dalyvaus 
LMS festivalyje. Taigi, nu- 
matomja gausi festivalio 
programa. Teks gal limi

tuoti dainų numerius ir lai
ką. Dainos artistai gal ne
galės atlikti visą savo dainų 
repertuarą vienos dienos 
festivalyje. Tai ir gimsta 
nauja mintis. Reikalinga 
daugiau laiko. Kurie pro
gramos dalyviai galės apsi
ūkti visai savaitei Florido
je? Jei taip, tada, vidury 
savaitės, kai pripuola LLD 
kuopos mitingai (trečiadie
nį), galima suruošti kon
certą — būtų gražus festi
valio užbaigimas. O gale 
savaitės, dainos artistai, 
grįždami namolei, galėtų 
duoti koncertą mūsų kai
mynams St. Petersburge. 
Ką manote apie tai?

Žinome, kad LMS ir visas 
pažangus meno judėjimas 
jau nėra tas, koks jis ibuvo 
1946 metais, kai įvyko pir
mas LMS festivalis Chica- 
goje. Tada per ištisą sa
vaitę vyko chorų, solistų, 
dramo grupių spektaklių. 
Kitoje patalpoje buvo eks
ponuojami vaizdinio meno 
ir rankdarbių kūriniai. Bet 
mes ir dabar turime pa
kankamai jėgų ir artistinio, 
talento padaryti sėkmingą 
ir įspūdingą LMS suvažia
vimą ir festivalį Miamyje. 
Tik reikia gero ryžto ir 
nuoširdžios veiklos ne tik 
iš meno veikėjų, bet ir visų 
kultūrinės veiklos veikėjų 
ir rėmėjų. Tad ir sakome— 
visi keliai veda į LMS fes
tivalį Floridoje.

V. Bovinas

Egzaminuoja mašina
Tbilisio Valstybinės Leni

no vardo politechnikos in
stitute ir Gruzijos žemės 
ūkio institute abitiurientus 
iš matematikos egzaminavo 
mašina. Jos konstrukcijų 
sumanė Tbilisio politechni
kos instituto mokslininkų 
kolektyvas.

Abitiurientas, išsprendęs 
biliete nurodytus uždavi
nius ir koduotus jų atsaky
mus įdėjęs į mašinų, spau
dydamas klavišus iš eiles 
surenka gautojo atsakymo 
skaičių. Mašina. egzaminuo
ja minutę-pusantros.

TSRS Aukštojo ir specia
liojo viduriniojo mokslo mi
nisterijos tarpžinybinė pro
graminio mokymo komisi
ja “Aisi” (“Aušra”) — taip 
pavadinta mašina — reko
menduoja serijinei gamy
bai. “Aisi” laukia įdomus 
egzaminas: ji bus vyriau
siuoju viktorinos “Tarybų 
Gruzija” arbitru tradicinė
je tarptautinėje Izmiro mu
gėje.

VALGYKLOJE
Ar šalti/valgių turite?
Kiek tiktai norite. Jau 

viskas atšalo.

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

MOKSLININKŲ LABORATORIJOSE

Neuronas ^prakalbėjo”...
Žmogaus smegenys to

buliausias gamtos kūrinys. 
Nukopijuoti jų veiklą ban
do sudėtingų techninių sis
temų kūrėjai ir matemati
kai, inžinieriai ir kiberne
tikos specialistai. “Pažini
mo pažinimas” sunkus. Ne
suprasta dar daug smege
nų veiklos mechanizmų, 
nors eKsperimentais tiria
mos jau atskiros nervinės 
ląstelės—neuronai.

Įdomūs bandymai pada
ryti ir gauta viliojančių re
zultatų “medžiojant” neu
ronus Kauno Medicinos in
stitute. Kauniečių moksl- 
ninkų eksperimentų objek
tas yra elektro - encefalo- 
grama — biologinių elekt
ros srovių, kurias generuo
ja žmogaus smegenys, at
vaizdas.

Keturiolika milijardų (bi
lijonų) smegenų ląstelių 
nuolat “triukšmauja,” su
keldamos ištisas “audras”- 
būtent taip reiškiasi gy
vybė. Suprantama, “audros” 
negirdimos ir nematomos, 
bet jas puikiai užrašo elekt- 
roencefalografas. Jo už
rašuose elektriniai triukš
mai ir biologinės audros 
virsta sudėtingomis kreivė-J 
mis, kurios informuoja me
dikus ir mokslininkus apie 
žmogaus smegenų veiklą.

Viso pasaulio neurokiber- 
netikai daug metų elektro
encefalogramų kreivėse 
ieškojo atskiro neurono pėd
sakų, bet vis nesėkmingai.

O kauniečiai, atrodo, juos 
aptiko! Atradimas, jeigu jį 
pavyks galutinai įtvirtinti, 
ne pavieniui, o grupėmis. 
Taigi, užrašius elektroence
falogramoje tokios grupės 
darbą, palengvės sekti išti
sų smegenų žievės centrų 
veiklą, atpažinti ir įvertin
ti jų sutrikimus.

“Paprastas” neuronas, 
“aptiktas” Kauno moksli
ninkų, žymiai palengvino

Cranford, N. J.
Du skaitlingi susirinkimai
LLD 54 kuopos ir LDS 33 

kuopos susirinkimai buvo 
skaitlingi. Įsirašė du nauji 
nari^T—Muozas Kirslis ir 
Kirslienė. ) J. Kirslis atnau
jino dvi/“Laisvės” prenu
meratas (į Lietuvą savo mo
tinai ir seselei.

LLD 54 kubpa pasveikino 
“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimą su $25. Taipgi kai 
kurie šėrininkai pasižadėjo 
važiuoti į suvažiavimą. Na
riai gerai mokasi savo mo
kesčius.

Po susirinkimo turėjome 
Lilijos Novak - šerelieiiiės gim
tadienio minėjimą. Ji nei 
nežinojo,, kad tai bus jos 
gimtadienio minėjimas. T. 
Makutėnienė atnešė gim
tadienio tortą ir visi daly
viai užtraukė gimtadienio 
dainą. L. Vaičioniene taip 
pat atnešė skanų tortą.

Ignas Beeis pasakė kalbą 
jos gimtadienio proga. Taip
gi buvo ir daūgiau kalbų ir 
sveikinimų. Lilija padėkojo 
visiems už atsilankymą ir 
dovanas. Sakė, kad vasaros 
metu būs galima pas ją pik
niką laikyti.

Walteris ir Mylda Žukai 
pasiėmė atostdgas ir išva
žiavo į St. Petersburg, Fla. 
Laimingos jiems kelionės.

B. Makutėhiene pranešė, 
kad1 sunkiai serga LDS na
rys L. Šlančiaūskas.

A. Skairus 

darbą tų, kurie šifruoja sū
dė t i n g a s elektroencefalo
gramų kreives. Kauniečių 
pasiūlyta metodika elektro- 
encefelogram o m s skaityti, 
kuria, beje, naudojasi klini
kinėje praktikoje Kauno 
neurachirurgai, sūdo mino 
net Jungtinių Amerikos 
Valstijų kosminės, medici
nos ir biologijos tarnybas.

Pagaliau “prakalbėjęs” 
neuronas “pranešė” vertin
gų žinių apie pačią elektro- 
encef alo g r a m o s prigimtį. 
Matematikai, dirbantys 
Kauno Medicinos instituto 
laboratorijose kartu su me
dikais, fizikais, inžinieriais, 
jau bando sukurti elektrp- 
encefalo gramų matemati

\ ' ----------------------------------- ---------- ------------■ ■

Užsirašykite Dienraštį “Vilnį” 4
“Vilnis” gauna žinias iš Lietuvos skubiai-kablegra- 

momis.
“Vilnis” turi bendradarbių Amerikoje ir Lietuvoje, 

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

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

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

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

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

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

“Vilnies” administracija. A

NAUJA KNYGA

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Paraše J. GASrONAS

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 desėtkai 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

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

t

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” ‘u\

Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimų 

Amerikoje. . >
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi.

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio ’barnus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomiai 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.

Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių
* paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 

ihokslinių įstaigų.
Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00 <

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama 

“LAISVĖS0 KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

nius modelius. Tai reiškia, 
jog ateis laikas, kai jas^ 
skaitys elektroninės maši
nos. Kitaip sakant, smege^f 
nų biosvorių darbą, užrašy
tą elektroencef alogram oje, 
įvertins skaičiavimo maši
na ir tuo pačiu žaibiškai 
įvertins paciento būklę.

Taigi, neuronas “prakal
bintas.” Ir iš kart(J iškilo 
•nauji klausimai. Kaip neu
rone susidaro elektrinis po
tencialas? Kaip jame užra
šoma informacija? Kokie 
procesai vyksta nervinėje 
ląstelėje, kaip pradeda 
veikti žmogaus atminties 
mechanizmai? Minti mįs
les, gamtos sumaniai užfik
suotas, nelengva. Bet eks
perimentai, atliekami Kau
no Medicinos instituto la
boratorijose — perspekty
vūs. L. ž.

i
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VĖLIAUSIOS ŽINIOS GAMTA IR ŽMOGUS HELP MNTBMtttE-FEBttB'uiLP WIEIl-MLE-FEMLE HELP WANTED--MALE-FEMALE
Bruselis, Belgija.— Prez. 
ixonas pasimatė su Belgi

jos karalium ir tarėsi su 
NATO viršininkais. Kovo
tojai prieš karą sudarė pi
ketą, ragindami Nixoną 
grįžti namo. Keletą arešta
vo. Nixonas lankysis Angli
joje, Prancūzijoje, Vakarų 
Vokietijoje ir Italijoje.

Washingtonas.— Buvu
siam prezidentui Eisenho- 
weriui padaryta vidurių 
operacija. Sakoma, operaci
ja gerai pavyko.

New Yorkas. — Rabinas 
A. Schneler ir kunigas C. J. 
McNaspy, jėzuitų žurnalo 
“America” redaktorius, iš
vyko Maskvon minėti rabi
no Levino 75 metų sukaktį.

Orlando, Fla. — Mrs. R. 
Lucas prisipažino teisme, 
kad ji šovė savo vyrą 8 kar
tus, po kartą už kiekvieną 
meilužę. Pripažinta pirmo 
laipsnio žmogžudystę papil
džiusi.

Saigonas.—Nacionalio Iš
silaisvinimo Fronto jėgos 
pradėjo puolimą net ant 
šimto miestų ir miestelių. 
Tai esanti pradžia planuo
to ofensyvo.

Jeruzalė.— Izraelio lėk- 
' tuvai bombardavo Sirijos 
teritoriją, iš kurios, sako
mi, arabų partizanai daro 
Izraeliui nuostolius.

Washingtonas. — Darbo 
sekretorius Shultzas pareiš
kė, kad galima tikėtis be
darbių gretų padidėjimo, 
nes administracija planuo
janti pastoti kelią infliaci
jai. i

20,000 demonstravo 
prieš Ameriką

Istanbulas, Turkija. — 
Jungtinių Valstijų karo lai
vams įplaukiant į Turkijos 
uostą, daugiau kaip 20,000 
žmonių, daugiausia studen
tų, sudarė protesto demons
traciją. Reikalavo, kad ame
rikiečiai nešdintųsi iš Tur
kijos ir kad baigtų karą 
Vietname.

Demonstrantus puolė iš 
visų pusių policijos palai
komi reakcionieriai, fašisti
niai gaivalai. Įvyko mušty
nės, kuriose buvo daug su
žeistų.

Akmenų muziejus
Kiekvienas žmogus turi 

savo hobi — mėgstamiausią 
užsiėmimą laisvalaikiu. 
Skuodo rajono Mosėdžio 
miestelio gydytojo Vaclovo 
Into hobi —. akmenys... 
Jis surinko daugybę įvai
rių formų ir rūšių akmenų. 
Jo talkininkais tapo daug 
mosėdiškių, nemažą paramą 
suteikia Mosėdžio kolūkis. 
Dabar čia ruošiamasi vi
suomeniniais pagrindais 
įsteigti pirmąjį respublikoje 
akmenų muziejų!

Gamtos apsaugos komite
tas sudarė sutartį su V. 
Kapsuko universiteto Gam
tos fakultetu Mosėdžio ak
menims nuodugniai ištirti. 
Šį darbą atliks mokslinė 
ekspedicija, kuriai vadovaus 
geologijos - mineralog i j o s 
mokslų kandidatas S. Tar
vydas. Ji taip pat sustatys 
kuriamų geologinių draus- 
tinių-akmenynų ribas Skuo
do ir Kretingos rajonuose.

Ieškokime rato...
Gandrai, laimėję “nacio

nalinio Lietuvos paukščio” 
rinkimuose, vis labiau pa
mėgsta mūsų kraštą. O ir 
kuris valstietis nenori, kad 
prie jo sodybos rytais kle
gentų raudonkojis? Todėl 
jau žiemą kelia seną ratą į

medžio viršūnę...
Praėjusią vasarą, kaip 

parodė apskaitos rezulta
tai, Lietuvoje perėjo apie 
13 tūkstančių baltųjų ir 500 
juodųjų gandrų. Labiau
siai baltieji gandrai pamė
gę Šilutės, Kapsuko, Šakių 
rajonus. Vien Šilutės rajo
ne buvo suskaičiuota 517 
apgyventų lizdų.

Juodieji gandrai — retes
ni mūsų paukščiai, mėgstą 
drėgnus, senus miškus. Jų 
daugiausia užregis t r u o t a 
Kelmės, Kėdainių ir Taura
gės rajonuose.

Į pietų Lietuvą
Gražia tradicija tapo Pa

baltijo respublikų botanikų 
bendros ekspedicijo&k De
šimtąją tokią ekspediciją 
nutarta surengti šią vasa
rą į pietų Lietuvą.

Ekspedicijos dalyviai tirs 
retą ir įdomią žemyninių 
kopų augaliją, unikalius 
mūsų gamtos kampelius — 
Raigardo, Ūlos, Čepkelių 
raistus, Merkinės, Trakų, 
Druskininkų gamtinius 
draustinius. Pabaltijo bo
tanikai aptars aktualias 
problemas, kaip išsaugoti 
žaliąjį krašto apdarą, retus 
augalus.

Rinkinėlį paruošė
J. Budrys

MECHANICAL 
ASSEMBLER

ELECTRICAL 
ASSEMBLER

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

MACHINE OPR.
Set up and operate engine lathes 
and milling machine. Experience on 
engine lathe primary 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 on 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 offer the above ex
perience. Degree not necessary.

WE OFFER:
Good rate of pay.
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
An Equal Opportunity Employer.

(13-15)

MACHINIST 1st CLASS
MECHANIC 1st CLASS

Day shift. Modem 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)

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)

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)
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, 
arid take pride in his work.

See
Jack Hillis — Sales Manager

liebod FORD
2283 Hunt’g Pike, Hunt. Valley, Pa., 

OR 7-1242
(12-14)

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)

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)

MACHINIST
First class. High wages.

All insurance paid.
Plenty overtime.

203-658-7635
(10-16)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
Negailestinga mirtis atskyrė mano mylimą tė

velį nuo manęs dar kai visai jaunas buvau.
Jau trys metai praslinko kai mirė mano myli

ma mamytė.
Taipgi neseniai mirė mano dėdė

POVILAS KIAULĖNAS
Nepamiršime pakol gyvi būsime.

Vytautas Kiaulėnas,
1 Mano sūnus ir žmona,

taipgi teta Afenia Kodiene ir
jos vyras Jonas 

Lawrence, Mass.

Jau apie penkeri metai kai nustojo plakusi šir
dis, užgeso gyvybė mano tėveliui —

Povilui Kiaulenui
Niekados neužmiršime...........

Sūnus, žmona ir keturi
anūkai.

Salisbury, Md.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS
— SO. BOSTON, MASS.

Dr. J. F. Borisas
Mirė vasario 27, 1959 m.

Šiemet sukanka dešimtis metų kai jis mirė, o 
mano mintyje ir širdyje liūdesio skausmas tebėra 
tas pats kaip mirties (jlienoje.

Anna Borisas, jo mylima žmona

Leon P. Jones
Mirė sausio 23 d., š. m., Frackville/Pa.

Reiškiame gilią užuojautą mūsų mielai Suzannai 
Kazokytei-Jones, ilgametei N. Y. Liet. Moterų Klu
bo narei, netekus mylimo vyro.

't *

E. Feiferienė
V. V. Bunkai
A. Rainienė
O. Laukaitienė
L. Kavaliauskaitė
F. Mažilienė

N. Ventienė 
E. Šiaulienė 
J. Šimkienė 
W. W. Keršuliai 
Ieva Mizarienė 
Anne Yakstis

Mokslininkas Ignas Domeika
Dažnai mes mažai žinome 

apie savo tautiečius, kurių 
protas, valia ir energija iš
garsino Lietuvą toli už jos 
ribų. Vienu tokių buvo Ig- 
las Domeika.

Jaunystėje (1816-1822 m.) 
tvirtas demokratines pažiū
ras Ignui Domeikai skiepi
jo Vilniaus universitetas, 
garsus žymiais mokslinin
kais ir profesoriais. Tokiais, 
kaip J. Leleveliu, J. Sondec- 
kiu, B. Jundzila ir kitais. 
Be to, Vilniaus universitete 
tuo laiku studijavo A. Mic
kevičius, S. Daukantas, A. 
Odynecas, kurie pažangio
mis idėjomis veikė karštą
l. Domeikos protą. Jis, kaip 
ir kiti pažangieji universi
teto studentai, įsijungė į fi
lomatų ir filaretų draugi
jas, skaitė ten pranešimus 
ir paskaitas ne vien moks
lo, švietimo, dorovės, bet 
ir nacionalinio išsivadavimo 
klausimais. Vilniuje jis bai
gė fizikos-matematikos fa
kultetą, įgijo filosofijos ma
gistro laipsnį.

Už politinę veiklą, y pač j 
už dalyvavimą 1831 m. su-; 
kilime Lietuvoje, I. Domei
ka ne kartą buvo kalina
mas ir laikomas tremtyje. 
1832 m.. gavęs užsienio pa
są, I. Domeika Išvyko į 
Prane ū z i j ą, sėmėsi žinių 
Sorbonos .universitete, vė
liau studijavo, kalnų akade
mijoje, kur įsigijo kalnų in
žinieriaus specialybę.. .

■ Baigęs mokslus, L Domei
ka dirbo Elzase. Vėliau 
buvo pakviestas į Č i 1 ę ge- 
logij os - c h e m i j x) s profe
soriumi. Čilėje ir prasidėjo 
L Domeikos mokslinė ir vi
suomeninė veikla, plačiai 
išgarsinusi jo vardą. 1837
m. Los Serenoje L Domei
ką įkūrę aukštąją mineralo
gijos mokyklą, kuriai vado
vavę iki 1847 metų. Po to 
persikėlė dirbti profesoriu
mi į Santiago universitetą.

Iš viso Čilėje L Domeika 
praleido virš 50 metų. Sa
vo moksliniais atradimais 
plačiai išgarsėjo tuometi
niame pasaulyje. Jam 1889

metais mirus, kalnus pagal 
Argentinos sieną Čilės par
lamentas pavadino Igno 
Domeikos vardu — “Cerro 
Dometko.” Vieną uostą — 
“Ruerto Domeyko” bei aukš
tosios mokyklos geologijos- 
mineralogijos katedrą taip 
pat pavadino Igno Domei
kos vardu.

Taip senojo Vilniaus uni
versiteto auklėtinis-moksli- 
ninkas, pažangus visuome
nės veikėjas Ignas Domei
ka, neturėdamas sąlygų 
dirbti tėvynėje, vis dėlto pa
liko ryškų pėdsaką pasauli
nio mokslo istorijoje.

L. ž.

z BOROUGH of
BELLMAWR

Dept, of Highways
Helpers needed immediately for 

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 mod
ern surroundings and with well 
maintained equipment.

Į' Apply Immediately:'

ADMINISTRATION OFFICE 
2nd Level 

MUNICIPAL BUILDING
21 E. Browning Rd., Belmar, N. J.

(13-19)

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)

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. CORSON, INC., Joshua Rd. 
& Stenton Ave., Plymouth Meeting, 
Pa. 828-4300 or CH 7-5900.

(13-15)

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

(10-15)

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

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

(13-17)

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 9-5.

STEEL HEDDLE 
MANUFACTURING CO.

(11-14)

ASSEMBLERS
1st Shift

MACHINISTS
2nd Shift

HORIZONTAL BORING MILL
RADIAL DRILL PRESS

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

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

727-5008
(11-15)

Rochester, N. Y.
Gedimino Draugystė pa

gerbė, padėkodama visiems 
draugams ir draugėms už 
gražų ir draugišką koopera- 
vimą, tos kurie virš 3 metus 
dirba nemokamai visokius 
darbus. O prie svetainės ir 
baro darbų yra neapsako
mai daug. Taipgi, visiems 
senatvė žiūri į akis, artri
tas ir kitoki negalavimai 
kankina, bet vis nepasiduo
dame.

Pereitais metais mirė 11 
draugystės narių. Bet, ka
dangi valdybos nariai gerai 
darbuojasi, nemokamai, tai 
dėl to draugija randasi ge- 
ramfe stovyje.

Kovo 2 d. Draugija ren
gia pietus. Po pietų bus su
sirinkimas, tai visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Pra
džia 1 vai. dieną. Vieta: 
575 Joseph Ave.

Kovo 9 d. Moterų klubas 
rengia pažmonį minėjimui 
Moters Dienos. Turėsime 
pietus 1 vai., Gedimino sa
lėje. . i

Visi lietuviai prašomi da
lyvauti. Tąipįi bus pamar- 
ginimų. J"H- V

L. Bekešiene

/ CLERKS

Full time, permanent positions in 
our credit office.

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

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

(13-15)

STEEL SLITTER OPERATOR.
Experience, including 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)

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)

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas paskel
bė,kad balandžio mėn. draf- 
tuos 33,000 jaunuolių.

CLUB STEWARD

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

(13-18)

ENGINE LATHE OPERATORS.
Steady position, good working con
ditions, many fringe benefits. Equal 
Opportunity Employer. COOK MA
CHINERY, 380 Pleasantview Ave., 
Hackensack, N. J. 201-488-4336.

(13-18)

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)

CLERK TYPIST
N. E. Phila. Manufacturing.

Full time and permament. Apply:
HOTPACK CORP. .

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

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)

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

WILDER BROTHERS
Call BA 3-6800

(13-14)

BUSINESS OPPORTUNITY

Service Station, Flying ‘A’.

Available in Metropolitan Phila. 
with State inspection facilities. We 
offer paid training and financial as
sistance. Contact. JOHN DĄVĮS, SA 
7-1750 Until 5 PM. After 5, call MA 
3-7171. U145)

Paryžius.-— Šiaurės Viet
namo delegacija pasakė tai
kos derybų posėdyje, kad 
nebus galima susitarti, kol 
Amerika 'nebaigs agresijos 
Pietų Vietname.

Opportunity for

TECHNICAL SERVICE MANAGER

Vinyl Film Calendering
Stauffer’s expanding plastics Division has opening for CHE. 

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

SALARY COMMENSURATE WITH BACKGROUND. LOCATION 
SUBURB OF TRftN^ON,N./£. PLjEkSĖ RESUME AND

SALARY HISTORY IN CONFIDENCE TO D. BaUeR 1 «

STAUFFER CHEMICAL CO.,

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

r (11-15)

v
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BRUOŽAI Iš TIKRO GYV ENIMO

“Tu, tur būt, didelis 
komunistas..

Seniai išsiskyrė keliai. 
Šeši broliai ir viena sesuo 
anksti išėjo į žmones. Pet
rui Konstantinavičiui pir
moji mokykla — ūkininko 
banda. Tikrosios mokyklos 
slenkstį peržengė jau tada, 
kai vaikai buvo pradėję mo
kytis. O rakto į knygų pa
saulį pačiam teko ieškotis.
Gyvenimas toli nuo tėvynės

I

Kiekvienas kas sau kelelį 
rinkos. Ir kai po ilgų ne
simatymų metu į Panevėžį 
atėjo sesers Monikos laiš
kas iš Kolumbijos, Petras 
Konstantinavičius patikėjo, 
kad kalnas su kalnu susiei
na...

“Iš vienos pusės, čia gyve
nimas patogus, bet iš kitos 
pusės labai sunkus,”—rašo 
Mpnika. “Dirbti reikia sun
kiai, be to — karščiai.

• Turime dvi bažnyčias, mo
kyklą, vaikams golfo, teniso 
aikšteles. Bet dėl karščio 
mažai kas sportuoja.

Gyvenimas labai monoto
niškas, viena diena panaši į 
kitą. Darbas — namai, na
mai ir darbas.

Su vietiniais žmonėmis ne
galime rasti bendros kalbos. 
Mūsų vienas gyvenimo bū
das, jų — kitas. Be darbo, 
su jais nieko bendro netu
rime.

Vaikai auga. Reikia duo
ti mokslo, o čia yra mokyk
la iki trijų gimnazijos kla
sių. Šiais metais baigia. Ga
lime išsiųsti į pensioną, bet 
tai labai brangiai kainuoja.” 

. Taip pasakoja Monika 
apie savo. gyvenimą. “Vyrui 
59, o tokiame amžiuje suri
ku gauti darbo, netgi pa
prastu darbininku. O kai 
gaus pensiją, turėdami dar 
šiokį tokį uždarbį, galėsime 
gyventi nepriklausomai.”

Bet brolio laiškas...
Nenustebino Petro Moni

kos laiškai —jis pats vis
ką patyręs. Juk ir jis buvo 
laimės ieškot išvykęs. Užtat 
nustebino Moniką brolio 
laiškas.

Tarytum nieko nepapras
to P. Konstantinavičius ir 
nepapasakojo. Jis dirba 
mėsos kombinate, žmona ry
šių mazge. Dukra Nijolė 
pedagoginį institutą baigė. 
Sūnui technika galvą lau
žia. Papasakojo Petras laiš
ke, kad jau į pensiją išėjo, 
mūrinį namą pasistatė, sū
nus motociklą nu.si pirko. 
Gyvena, kaip ir tūkstančiai 
kitų darbininkų. O kai dėl 
laisvalaikio, tai kiną labai 
mėgsta ir teatro nelenkia, 
nekalbant jau apie stadioną.

“Tu, tur būt, didelis ko
munistas,” — rašė Monika. 
“Negi gali paprastas žmo
gus taip gyventi: ir vaikus 

. išmokei, ir namą pasistatei, 
o dabar iš pensijos gyveni— 
pašalinio uždarbio nerei
kia. ..”

Nepatikėjo Monika. Jei
gu prieš trisdešimt metų 
būtų kas sakęs Petrui, kad 
taip gyvens, ir pats nebūtų 
patikėjęs.

Iš praeities
Išėjęs buožės mokyklą, 

Konstantinavičius pakliuvo 
j kitą — mokiniu pas mė
sininką. Metus už pavalgy
mą dirbo, antraisiais jau al
gą gavo — 3 litus per mė
nesį. O darbo diena — 17- 
18 valandų. Liko vienas 
vienintelis noras—^pailsėti.

atrodėIr kariuomenėje 
lengviau.

Vakarienė buvo bloga — 
per daug nubyrėjo vyres
niesiems. Kareiviai maišė, 
maišė sriubą, o valgomo 
taip ir nerado.

—Neškit atgal katilan,— 
pasiūlė Petras, virtuvės bu
dintysis.

Paėmę kibirą sriubos, nu
ėjo pas budintį karininką.

—Bloga .iš tikrųjų, — pa
tvirtino pulkininkas* ir nė 
neragavęs liepė išduoti nau
ją maisto davinį.

Tai bene pirmoji pamoka 
buvo. Pirmasis tvirtesnis 
susidūrimas su valdžia.

Toliau panašūs dalykai 
vienaip ar kitaip kartojosi. 
Štai, tarnaujant pas Milei- 
ką, darbo diena buvo nuo 
aušros iki tamsos.

—Vaikai manęs nepažįs
ta, parėjęs randu miegan
čius ir rytą miegančius pa
lieku, — sudejavo darbo 
draugas Kuprinskis.

—Įstatymas dirbti 8 va
landas yra, tik niekas jo ne
paiso. Pareikalaukim,— pa
siūlė pirmiausias iš tryli
kos darbininkų Petras 
Konstantinavičius. Nutarė 
streikuoti.

Kovos lauke
Šeimininkas iškvietė polici

ją ir paprašė “išvesti ko
munistus”* Samuolį ir Kon- 
stantinav i č i ų. Nors apie 
streiką žinojo profesinė są
junga, buvo pranešta ati
tinkamoms organizacijoms, 
jie vis tiek neteko darbo.

Nuo šeimininko .pas šei
mininką, vienas' “geresnis” 
už kitą. Tik viena bendra— 
pagatavi ir gerklę darbinin
kui perkąsti,—kad tik dau
giau į jų kišenę nubyrėtų. 
Su vienu pusantrų metų 
bylinėjosi.

“Vyrai sugalvojo atsiskai
tyti už nežmonišką elgesį. 
Draugas apsivilko Petro 
rūbais, o šis tą vakarą 
pasistengė būti nemažoje 
draugėje. Sužinojo tą vaka
rą ponas, ar kieta darbinin
ko ranka. O rytojaus die
ną pareiškė Petrui:

—Tu atleistas. Kompen
sacijos gausi kalėjimą.

Profesinei sąjungai pa
dedant, Petras teisėsi: jis 
lengvai įrodė nekaltas esąs. 
Tačiau teismas tęsėsi... 
pusantrų metų. O per tą 
laiką Petras niekur negavo 
darbo...

Tada ir paviliojo Brazili
ja. Sakė, ten žmonės gyve
na kaip paties pono dievo 
ausy.

Brazilijoje
Šeimininkas pasirinko 

vienuolika šeimų — reikia 
daugiau vyrų.

— O mes manėme, kad 
jūs laukiniai, — prisipaži
no šeimininko sūnus Pet
rui Konstantinavičiui, kurį 
saujelė emigrantų išsirinko 
savo vadovu. Mat, Petras 
ir lenkiškai mokėjo, ir vo
kiškai kiek graibė.

Be molinio namelio, jiems 
davė visą krautuvę.

—Ką matot — viskas jū
sų, — geraširdiškai pareiš
kė šeimininkas. — Imkite, 
kiek norite.

Kilniaširdiškumas greit 
pasibaigė: už viską reikėjo 
mokėti darbu, labai sunkiu 
darbu kavos plantacijose. 
Atvykėliai iš karto ttek pra
siskolino “gerajam” sęimi-

ninkui, bet skolos kiekvieną 
mėnesį tik didėjo. Kai žmo
nės pradėjo bruzdėti, paro
dė sąskaitas. Už viską rei
kėjo atidirbti ponui.

Petras ieško laimės
t

Pagaliau su fazendos sa
vininku atsiskaitė ir išėjo 
žadėtoj žemėj laimės ieško
ti. San Paulo mieste prie 
fabrikų eilės tokių pat, kaip 
ir jis.

Žinia, kad San Žuane (ne
toli San Paulo) tiesiamas 
kelias —kaip šiaudas skęs
tančiam. Čia dirbo lietuviai, 
latviai, estai. Bet darbas 
toks, kad ir nuo mažens 
idiržę delnai pūslėmis pasi
dengė. Padirbėjęs pustre
čios dienos, Petras dvi sa
vaites gydė pūsles.

Kišenėje 3 doleriai. Ir vėl 
stovėti prie fabriko vartų 
ir laukti išmaldos kaip šu
niui? Ar vėl važiuoti j ka
vos plantacijas, vėl dirbti 
už maistą ir gniūžtę šiau
dų? Ne, užteks. Petras 
nusipirko pistoletą...

Išgelbėjo draugas. Ir vėl 
prasidėjo kova už duoną. 
Dirbo skerdykloje, dirbo 
šaldytuvuose, dirbo... 
Lengviau išskaičiuoti, k u r 
nedirbo.

Pagaliau pakliuvo į Santa 
Katarina ligoninę stalium. 
Čia svarbiausia — pamaldu
mas. Ir Petras stengėsi, kad 
vyresnioji vienuolė pamaty
tų jį koplyčioj.

Dėl kelionės tėvynėn
Surašytum visus kelius— 

romanas išeitų. Ir skurdo, 
ir pažeminimo iki valiai. 
Kapitalistas —ar jis lietu
vis, ar jis brazilas, ar vo
kietis — visur toks pat. Ir 
spaudė Petras milreisus, 
taupė. kelionei tėvynėn.

Būtų galima buvę tęsti 
pasakojimą apie darbininko 
dalią, jei ne 1940-tieji. Kar
tu su tūkstančiais kitų Pet
ras sveikino' naujo gyveni
mo Ryta, tvirtai žinodamas, 
kad niekada jau neteks bu
čiuoti ponui rankos*.

Karas nesutrypė tikėjimo 
rytdiena. Ir ji atėjo. Dabar 
jo. darbininko, rankos ir ži
nios reikalingos visiems.

Augo vaikai, avp'o džiaugs
mas. Petrukui didelė laimė 
buvo, kai baaoc n n t ledo iš
bėgdavo — batai irgi buvo 
svajonė, o jo visi trys — ir

Malonus pasikalbėjimas su 
svečiu iš Vilniaus

Vasario 22 d. LDS buhal
terės Onutės Jakštienės re
zidencijoje, Richmond Hill, 
N. Y., buvo proga susitik
ti iš Vilniaus prieš porą mė
nesių atvykusį pasižymėju
sį inžinierių Muisiejų Aron- 
soną.

Prie skanių vaišių vyko 
malonus pasika 1 b ė j i m a s. 
Mielas svečias turėjo labai 
daug ką papasakoti ,o mums 
buvo įdomu jo pasikalbėji
mų pasiklausyti.

Į porą mėnesių jis pla
čiai pasižvalgė po Ameriką. 
O jam daug padėjo du bro
liai — vienas gyvena Los 
Angeles mieste, kitas — 
Stamford, Conn. Kadangi 
jis laisvai vartoja anglų 
kalbą, tai jam buvo leng
viau susitikti su daugeliu 
amerikiečių, atsakinėti į 
įvairius klausimus, išgirsti 
ių nuomones.

Svečias važinėjo po Ka- 
lifornją, Floridą, Connecti
cut valstiją. Susipažino su 
New Yorku, savaitę gyveno 
bendrabutyje su universite
to studentais Ann Arbor, 
Mich. Maloniai jis visur 
buvo priimtas. Iš to jis pa
darė išvadas, kad Amerikos 
žmonės gali būti geri kai
mynai Tarybų S ą j u n g o s 
žmonėms.

Jam teko matyti Ameri
koje turtingųjų žmonių gy
venimą, taipgi ir beturčių 
gyvenimą. Tarp abiejų kla
sių skirtumas didelis. Do
leris svarbiausia vaidmenį 
Amerikos žmonių gyevnime 
vaidina. Buvo jam nemažai 
nrogų susitikti su vidurinės 
klasės žmonėmis, kurie pa
sitenkinusiai gyvena. Pati
ko jarh aukštai išvystyta 
Amerikos technika ir darbo 
našumas, kokio nesimato 
kitose šalyse.

Savo gyvenime M. Aron- 
sonas dailėtyra matęs. Gi
męs Vilniuje 1914 metais, 
už trejeto mėnesių po gi
mimo tėvai su šeima persi
kėlė Kaunan. Paaugęs pa
siryžo būti namų statybos 
inžinieriumi, bet 2-asis pa
saulinis karas mokslą su
trukdė. Tik po karo diplo
mą apgynė.

Karo metu buvo uždary
mas Kauno gete ir su visais

rikas, didžiausias Pabaltijo 
krašte.

Naujų miestų nemaža iš
augo Lietuvoje ir dar ne
maža išaugs. Senieji mies
tai taipgi smarkiai auga, 
namų statyba eina visais ga
rais. Pamatę Vilniaus Žir
mūnus, galite įsivaizduoti, 
kaip planingai ir sparčiai 
nam!ų statyba progresuoja.

Darbštūs Lietuvos žmo
nės visose gyvenimo srity
se daro gražų progresą. 
Vieno dalvko jie bijo—nau
jo karo. Todėl taikos išlai
kymas pasaulyje — svar
biausias visam pasauliui 
klausimas.

Sužinojome, kad M. Aron- 
sonas nebe ilgai Amerikoje 
viešės. Išsiilgęs žmonos, sū
naus ir dukros, jis ruošiasi 
išvykti savo gimtinėn tre
čiadienį, vasario 26, Sabena 
lėktuvu iš Kennedy Inter
national Airporto kaip 5:30 
vai. popiet.

Maloniai su svečiu atsi
sveikindami išreiškėme vil
ti vėl kur nors susitikti. 
Palinkėjome svečiui laimin
gos kelionės.

sotūs, ir aprengti. mokyklą | kitais žvdais vėliau išvež-
lanko. Į ’žmones išėjo, sa
vo šeimas sukūrė, dirba ge
rai—argi nedžiugų tėvams?

Kas mėnesį Į Petro Kons
tantin avičįaus duris pabel
džia tas pats svečias — nen- 
sia atneša. Anūku susilau
kė — vyresnieji šeimas su
būrė.

Ne. netapo komunistu Pet
ras Konstantinavičius. Bet 
jis visa širdimi už Tarybų 
valdžia, už Komunistu par
ti ia. Bet negi išaiškinsi to
kias paprastas tiesas sesei 
už Atlanto?

Atvažiuotum — pati 
pamatytum

Tada, kai jis parašė, jog 
siuntinių nereikia siųsti, te
gul nevargsta, nepatikėjo. 
Nors laiškuose jis ir daug 
pasakojo apie savoi gyveni
mą. Monika vis dar abejone 
širdy nešioja: o gal tik ją 
ramina — štai ir jos vyras 
pensininkas, bet pensijos 
užtenka tik už butą sumo
kėti, o kaip gyventi... Ir 
ieško lengvesnio darbelio. 
Gerai, kad vaikai tėvų ne
pamiršta. O Petras Kons
tantinavičius savo tvirtina:

— Atvažiuotum-— pati pa
matytum, kad ne ten. reikš

tas Vokietijon, uždarytas 
Landsbergo stovyklon, o jo 
žmona Tania atskirta ir iš
vežta kiton stovvklon, kur 
buvo rašytojas Sruoga. Iš 
stovyklos mažai kas tikėjo
si gyvi išeiti, kasdien mir
tis kaboio kaip ant siūlo. 
Tik laimė, kad hitlerininkai 

o spėjo visų išžudyti, Ame
rikos armijos daliniai ūmai 
nribuvo ir išlaisvino viso 
anie 2,000 mirties laukian
čiųjų. Žmonai pavvko iš 
stovyklos pabėgti. Daugeli 
taipgi išlaisvino tarybiniai 
kariai. Tik karui pasibai
gus Aronsoūai susitiko.

Svečias papasakojo, kad 
no karo darbo buvo labai 
daug. Reikėjo miestus at
statyti. Namų statyba — 
svarbiausias darbas. Kai 
kilo klausimas sukurti Nau
jąją Akmenę ir ten pasta
tyti cemento fabriką, 1949 
metais persikėlėm ten. Ra
dome tik trejetą apipuvusių 
balose namelių. Trejetą me
tų ten teko darbuotis. Iš
augo gražus naujas mies
tas, didžiulis cemento fab-

jo vykti geresnio gyvenimo 
ieškoti, o čia jį kurti.

Moters Dienos Parengimų Kalendoriuj 
Minėjimas

Praėjusiame Niu j o r k o 
Lietuvių Moterų klubo su
sirinkime, nors dėlei blogo 
oro jis nebuvo toks gausus, 
bet, moterys, kurios daly
vavo tyisos labai energingai 
svarstė įvyksiantį Moters 
Dienos minėjimo pobūvį. 
Vienos pasižadėjo atnešti 
namie keptų pyragų, kitos 
pasižadėjo iškepti kugelio, 
kitos košelienos. Matyti, 
kad valgio turėsime ska
naus.

Meninė programa irgi 
bus įvairi.

Visa tai įvyks sekmadie
nį, kovo 9 d., “Laisvės” sa
lėje, 2 vai. po pietų. Įėjimas 
$2, už ką išgirsime progra
mą, gausime skanių namie 
darytų valgių, ir laiką pra
leisime naudingai.

M—nė

Londonas. — 500 studen
tų padėjo vainikus prie 
Ekonomikų Mokyklos durų, 
kaip “laisvės atmintį”, ki
taip sakant, protestą prieš 
laisvės varžymą.

Londonas. — Anglija pa
skelbė, kad ji sumažins gy
nybos budžetą 10 proc.

Nenuilstantis mokslininkas
Respublikos kolūkių ir ta

rybinių ūkių laukuose kas
met subręsta vis gausesni 
derliai. Tai nulemja ne vien 
pagerėjusi agrotechnika ir 
pagausėję trąšos,bet ir mū
sų respublikos selekcininkų 
sukurtos derlingos javų veis
lės.

Daugiau kaip ketvirti mi
lijono hęktarų respublikoje 
užima rugiai. Beveik visas 
šis plotas kasmet ansėjamas 
žemdirbvstės instituto se
lekcininko. žemės ūkio moks
lų kandidato Prano Virbic
ko išvestomis veislėmis — 
“Lietuvos 3” ir “Baltija.”

Pranas Virbickas yra se
niausias instituto selekci
ninkas. Jis išvedė daug žie
miniu rugių ir pašarinių 
šakniavaisių veislių, kurios 
raionuotos musu respubli
koje. o kai kurios iš iu net 
ir kaimvninėse respublikose. 
Be dabar raionuotn rugiu 
“Lietuvos 3” ir “Baltija,” 
Pranas Virbickas yra išve
dės anksčiau augintąsias 
veisles “Dotnuvos aukštie
ji.” “Dotnuvos VII.” “Dot
nuvos VIII.” Selekcininkas 
dano* dirbo išvesdamas trum- 
našia.ude. atsnaria išguli
mui rugiu veisle “Kombai- 
ninini.” Ji derlingumu ne- 
gtsūipkn. nuo “TJetuvos 3” 
ir “Baltiis ” žvntiai atsna- 
rnc'Yie išcnilimiii, šiuo metu 
“Kombainimai” laiko “vals- 
4-vhinius egzaminus” — ti
riami žemės ūkio kultūrų 
v p i s 1 i u tvrimo komisijos 
nu n k tu o s e. Jei “Kom- 
balniniai” grūdu /d e r- 
liiimi neatsiliks nuo dabar 
raionuotu rugiu veislių —* 
artimiausiais metais iie na- 
nlis no kolūkių ir tarybiniu 
ūkiu laukus.

Plačiai sėjama Lietuvoje 
P. Virbicko išvesta pašari
nių runkelių veislė “Dotnu
vos Bares,” pašariniu sėti
nių — “Dotnuvos baltieji” 
ir puscukriniu runkelių —* 
“Puscukriniai baltieji.”

Neseniai Pranas Virbic
kas atšventė dvigubą jubi- 
lieiu šešiasdešimtąjį gim
tadieni ir selekcinio darbo 
trisdešimtmeti, šis darbš? 
tus, kuklus selekcininkas

yra kupinas jėgų,jaunatviš
kai žvalus ir sėkmingai tę
sia savo' vaisingą ir labai 
svarbų darba.

A. Mališauskas 
žemdirbystės instituM 

mokslinis bendradarbis

Berlynas. — Varšuvos 
Pakto šalių atstovai turėjo 
čia pasitarima, kaip rea
guoti i Vak. Vokietijos pro
vokacijas Vak. Berlyne.

New Yorkas.—Vieno mi
rusio žmogaus šeši- organai 
perkelti 
Vienas 
inkstus,

šešiemjs žmonėms, 
gavo širdį, kitas 
trečias kepenis ir

Kovo 9 d.
Niujorko Lietuvių Motę?' 

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

Kovo 16 d.
“Laisvės” B-vės dalinin

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

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

MIRĖ
7

Jonas Kazlauskas mirė
vasario 19 d., gyveno Mas-

vežtas iš laidotuvių koply
čios (A. Kodis, 63-06 Flush
ing Ave., Maspeth) į Šv. Jo
no kapines, penktadienį, va
sario 21 d.

Velionis paliko nuliūdime, 
tris brolius ir penkias sese
ris. Šią liūdna žinią telefo
nu pranešė velionio pusbro
lis, maspethietis Antanas 
Zurnis.

Klaidos atitaisymas
Laiškuose, praėjusiame 

numeryje “Laisvės” til
po V. Kazakevičiaus (iŠ 
Vilniaus) laiškas, kuriame, 
tarpe kitų, prisimena V..

Joną Grybą.
Atsiprašome Jono už ne

pastebėtą klaidą.
Redakcija^

Garso analizatorius
Geriau už žmogaus ausį 

dirba gaisro analizatorius, 
sukonstr uotas Vokietijos 
Demokratinėje Respubliko
je. Jis lengvai nustato auto
mašinų motorų sutrikimus. 
Šį prietaisą sėkmingai pa
naudojo Aizenacho automo
bilių gamykla.

LDS PIRMOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks antradienį kovo (March)
4 d., 7 vai. vakare, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park. Visi nariai būki
te. Pirmininkas pavaišins vi
sus. — Valdyba

(14-15)

PERKAME SENUS 
PINIGUS

Kas turite senų lietuviškų pinigų, 
arba Europos pinigų, ar seny 
amerikoniškų pinigų, mes nupirk
sime nuo jūs. Taipgi periame 
metalinius, varinius, sidabrinius, 
auksinius ir amerikoniškus kvote- 
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

Paieškau vyro brolio, Mažeikio 
Igno. Girdėjau, kad jis gyvena 
Brooklyn, N. Y. ' Labai norėčiau 
gauti jo adresą. Prašau jo paties 
arba kas apie jį žino man pranešti. 
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
gio Vedegio, iš Meškauskinės kai
mo, Višakio Rūdos; taipgi ieškau 
Vinco Bukšaičio, Kūrinės kaim^, 
Zapyškio miestelio. Tie, kurie esa
te gyvi, prašau atsiliepti sekančiu 
adresu: Antanina Lieponytė, 8 Vine 
St., Brockton, Mass. 02401.

(12-14)

RENGIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Kovo 16, 1969
“LAISVES” SALEJE

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 ąveČius dalyvauti.

Banketo bilietas $3*50 asmeniui
“Laisves” B-vės
Board Direktoriai

i




