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KRISLAI
Taikos iš to nebus 
Jonas Biliūnas 
Kongresas apsirūpino 
Skurdo priežastis 
Šėrininkų suvažiavimas

— Rašo J. Gasiūnas —

Prez. Nixono misija Vakarų 
Europoje labai svarbi. Nixonas
nori sutvirtinti ryšius tarp 
Jungtinių Valstijų ir Vakarų

^Europos šalių.
k’et vargiai jo misija nusiseks, 

kuomet jis kalba apie taiką, 
o tuo pačiu metu nieko neda
ro, kad karas Vietname bū
tų baigtas, kad susikirtimai

Aukse. Teismas už teisę 
studentams protestuoti

AFL-CIO ragina apkarpyt pelnus, 
stabilizuoti prekių k ainas

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas 7 bal
sais prieš 2 patvarkė, kad 
studentai turi teisę protes
tuoti, pareikšdami savo po
litines nuomones ir kad mo
kyklų viršininkai neturėtų 
sulaikinėti studentų protes
tų.

Teismas nusprendė, kad 
Des Moines, Iowa, mokyk
los viršininkai, suspenduo
dami protestuojančius stu

tarp arabų valstybių ir Izra
elio būtų pašalinti, kad naujo
ji Berlyno krizė būtų taikingai 
likviduota.

Ar gi galima ką nors naujo 
tikėtis, kai prez. Nixonas apsi
sprendė laikytis nusenusios ir 
nudėvėtos prez. Johnsono po
litikos ?

Prez. Nixonas prisidėjo prie 
išprovokavimo Berlyno krizės, 
kai jis pasižadėjo apsilankyti 
Vakarų Berlyne ir taipgi su
tiko su vokiečių revanšistų pa- 
simojimu turėti Vak. Berlyne 
Vak. Vokietijos prezidento 

4rinkimus kovo 5 d.
Jungt. Valstijų vadovo vie

nas žodis galėjo sulaikyti Ber
lyno krizę, panaikinti buvusių 
hitlerininkų ir kitų reakcionie
rių provokaciją .prięš Rytų Vo
kietiją ir Tarybų Sąjungą.

Kas kursto provokacijas, 
tas neabejotinai kelia naujo 
karo audras.

Kovo 3 d. sukanka 90 me
tu, kai gimė pasižymėjęs liau
dies rašytojas Jonas Biliūnas. 
1879 metais gimęs Niūronių 
kaime, netoli Anykščių, mirė 
vos išgyvenęs 28 metus am
žiaus (1907 m.).

Sunkus rašytojo gyvenimas 
pakerta sveikatą, suserga 
džiova ir Zakopanėje jis am-

dentus, sulaužė konstituci
jos pirmąjį priedą. Jie buvo 
suspenduoti už nešiojimą 
juodų raiščių ant rankovių, 
kaip protestą Vietnamo ka
rui.

Tokiu būdu Aukščiausia
sis Teismas suteikia teisę 
studentams protestuoti, pa
reikšti savo politines nuo
mones įvairiais visuomeni
niais klausimais.

AFL-CIO pasitraukė iš Tarpt. 
Darbo Unijų Konfederacijos

Washingtonas. — AFL- 
CIO nusitarė pasitraukti iš 
Tarptautinės Laisvųjų Uni
jų Konfederacijos, kuri bu
vo sukurta AFL-CIO inicia
tyva ir parama.

Dabar, kai pasirodė, kad 
toji konfederacija atsisako 
užgirti Jungtinių Valstijų 
unijų biurokratijos vadovy
bę, pritarti karui Vietname 
ir tt., AFL-CIO vadovybė

boikotuoja konfederaciją.
AFL-CIO vadovybė dabar 

jau turi savo užsieninę or
ganizaciją, kuri praveda J- 
AV politiką. Jai vadovauja 
renegatas Lovestonas. Ji 
kooperuoja' su JAV Centra- 
linės Žvalgybos agentūra. 
Nuo 1962 m. iki 1968 metų 
buvo išleista apie 21 milijo
ną dolerių vien tik Lotynų 
Amerikoje.

Bal Harbour, Fla.—AFL- 
CIO pildomoji.- taryba savo 
pareiškime ragina naują 
Nixono administraciją ap
karpyti didžiulius korpora
cijų pelnus, stabilizuoti pre
kių kainas. Tuomet ir algų 
klausimas lengviau bus išly
gintas.

Pareiškime nurodyta, kad 
tarp I960 ir 19*68 metų tak- 
suojami pelnai pakilo 91 
orocentu, šėrininkams divi- 
dentų mokėjimas pakilo 84 
oroc., o algos tepakilo tik 
31 proc. Tai reiškia, kad al
gų mokėjimas yra atsilikęs 
nuo bendrojo biznio apy
vartos.

1969 metai, atrodo, pasi
liks debesuoti, nepastovūs, 
jeigu nebus sudaryta tinka
ma federalinė programa

pelnų ir prekių kainų stabi
lizacijos klausimu. Stabili- 
zacjia ir infliacijos sulaiky
mas galima oasiekti visai 
nepadidinant bedarbių skai
čiaus.

Belgradas. — Jugoslavi
jos prekybos delegacija iš
vyko į Kinijos sostinę Pe
kiną tartis prekybos reika
lais, kurie buvo per...pasta- 
ruosius 10 metų nutraukti.

Damaskas. — Sirijos ir 
Tarybų Sąjungos prekybos 
atstovai susitarė ekonomiš
kai ir techniškai kooperuo
ti.

Havana.— Kubos mokyk
lose dabar yra daugiau kaip 
du milijonai studentų. 27, 
000 mokosi mokytojais būti.

Generalinį streiką paskelbė 
Anglijos darbo unijos

Tarybų Sąjungos militarinių jėgų 
..manevrai Rytų Vokietijoje

Maskva.— Spaudos agen
tūra Tass praneša:

Sutinkamai su Varšuvos 
Sutarties šalių jungtinių 
ginkluotųjų pajėgų štabo 
kovinio parengimo priemo
nių planu š. m. kovo pra
džioje Vokietijos Demokra
tinės Respublikos centri
niuose ir vakariniuose ra
jonuose įvyks tarybinės ka
riuomenės Vokietijoje gru

pės ir VDR Nacionalinės 
liaudies armijos dalių ma
nevrai, kuriems vadovaus 
Varšuvos Sutarties valsty- 
bių jungtinių ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiasis vadas 
Tarybų Sąjungos maršalas 
drg. I. Jakubovskis.

Manevrų metu numato
ma tobulinti kariuomenės 
sąveikos, vykdant įvairius 
kovos veiksmus, klausimus.

Dvasiškiai reikalauja 
baigti karą Vietname

New Yorkas. — Čia įvy
kusi įvairių religijų dvasiš
kiu konferencija pasiuntė 
laišką Nixono administraci
jai. Dvasiškiai reikalauja 
nieko nelaukiant baigti ka
rą Vietname. Laiškas pri
duotas prezidentui ruošian
tis kelionėn į Europą.

Konf erenci j ą sušaukė
tarp - religinė organizacija,

turinti 25,000 narių įvairių 
religinių įsitikinimų. Kon
ferencijoje -nurodyta, kad 
prez. Nixonas prieš rinki
mus žadėjo skubiai baigti 
karą Vietname, o dabar jis 
nieko nedaro, kad karas bū
tų ten baigtas, šimtai ir 
tūkstančiai amerikiečių ir 
vietnamiečių kare be jokio 
reikalo žūsta.

Amerikos studentai galės vasarą 
mokytis Tarybų Sąjungoje

Londonas. — Anglijos di- 
žiosios unijos paskelbė vie
nos dienos generalinį strei
ką vasario 27 d. Streikavo 
prieš ;valdžios pasimojimą 
pažaboti unijai,.. sulaikyti 
streikus ir kitas kovas. ;

Streiką, užgyrė Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso ge
neralinė taryba. 250,000 
elektros darbininkų pasisa
kė už streiką. 250,000 trans-

porto darbininkų irgi už 
streiką.

Daugelis darbininkų nuo 
pirmiau tebestreikuoja, rei
kalaudami didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų.

Paryžius. — Prancūzijos 
Kompartija nuo sausio 1 d. 
jau įrašė 15,000 naujų na
rių, daugiausia darbininkų 
ir studentų.

Mount Herman, Mass.— 
Vietos mokyklų direktorius 
Joseph R. Curry paskelbė, 
kad yra susitarta su Tary
bų Sąjunga sekamą vasarą 
Amerikos studentams at
vykti į Tarybų Sąjungą, ten 
mokytis ir su savo.amžiaus 
tarybiniais studentais gy
venti vasarinėse stovyklose.

Už kelionę ir ten vasaros 
metu studijas ir gyvenimą 
reikia pasimokėti $1,500. 
Tariamasi ateityje apgy

vendinti studentus pas ta
rybines šeimas.

Atėnai, Graikija. — Čia 
mirė buvęs Saudi Arabijos 
karalius Saud, turtingoje 
aliejaus valstybėje viešpa
tavęs nuo 1953 iki 1964 m.

Washingtonas. — Apskai
čiuojama, kad 1968 metais 
nuo žemės drebėjimo žuvo 
12,401 asmuo trylikoje už
sienio valstybių.

Indėnų konfederacija mojasi 
apjungti visus JAV indėnus

žinai užmerkia akis. 1953 m. 
jo palaikai buvo atvežti į 
Anykščius ir palaidoti Liūdiš
kių niliakalnyje.

Prieš pat mirti talentinga
sis lietuviu rašytojas pasakė: 
“Kai aš mirsiu, man’ pakaskit 
ant šventosios upės kranto.” 
J. Biliūno valia buvo įvykdyta.

M. Hunter iš Washingtono 
parašė savo laikraščiui “N. Y. 
Times.” kad “91-asis Kongre
sas tikrenybėje dar nieko ne
padarė. apart pasikėlimo sau 
algų (nuo $30,000 iki $42,- 
000).”

20,000 darbininkų 
tebestreikuoja

Bilbao, Ispanija.—20,000 
metalo dar b i n i n k ų tebe
streikuoja nuo sausio 31 d. 
Jie reikalauja didesnių algų 
ir geresnių darbo sąlygų, 
taipgi atšaukti apgulos sto
vį.

Pereitą savaitę policija 
areštavo 216 streikierių. 
Nepaisant policijos teroro, 
darbininkai laikosi vienin
gai.

Vėliausios Žinios
Jeruzalė.— Nuo širdies 

smūgio mirė Izraelio prem
jeras Levi Eškol 73 metų 
amžiaus.

Prieš rinkimus daug žadė
ta. o dabar nieko neištesėta, 
žadėta pensininkams atlygini
mas pakelti, o dabar nieko ne
besigirdi. rodos, kad jiems vi
sai pensininkai neapeina.

Kongresmanai dabar gauna 
po $42,000 į metus ir priedą 
visokioms išlaidoms padengti, 
kuomet daugelis pensininkų 
nei po tūkstantį į metus ne
gauna.

Teisingai pasakė Princetono 
universiteto profesorius Har
ley Lutz, kad “skurdas pagrin

diniai yra turto paskirstymo 
problema.”

Mes čia bandome kariauti 
su skurdu, bet nedaug tegali- 

f ^na atsiekti, kol negalėsime 
' Išnaikinti skurdo priežasties.

Kapitalistinėje santvarkoje 
turto paskirstymas— privatus, 
ne visuomeniškas. Socialisti

nėje santvarkoje visas pagrin
dinis turtas yra visuomeniškas 
ir jo paskirstymas yra visuo
menės žinioje.

Bessie Parkins, Wapping, 
Conn., dovanojo “Laisvei” vie
ną Lietuvių Namo Bendroves 
šėrą.

Už gražią dovaną širdingai 
jai dėkui.

““““ •

Laukiame daugiau sveikini
mų ir dovanų “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavimui. N

Kaip žinia, suvažiavimas 
jau čia pat—įvyks kovo 16 d.

“Laisvės” šėrininkai yra šio 
laikraščio savininkai-leidėjai. 
Tad labai svarbu jiems vi
siems suvažiavime dalyvauti 
ir pilnai susipažinti su laik
raščio padėtimi, nutiesti jo 
ateičiai gaires.

Bonna.— Prez. Nixonas 
turėjo su Vakarų Vokieti
jos kancleriu Kiesingeriu 
pasitarimą, pasakė parla
mente kalbą, lankėsi Vak. 
Berlyne. Taikos kovotojai 
Nixoną piketavo.

Detroitas.— Apie 5 mili
jonus automobilių atšaukė, 
kaip netinkamus važinėti, 
reikalingus taisymų.

Saigonas.— Nacionalinio 
Išsilaisvinimo Fronto ofen- 
syvas toliau tęsiamas, mū
šiai eina daugelyje miestų 
ir miestelių.

Maskva. — Cen tralinėje 
sinagogoje dalyvavo 2,000 
žmonių. Minėjo vyriausio 
rabino Levino 75 metų gim
tadieni. Buvo nemažai rabi
nų ir kitų dvasiškių iš už
sienio.

Manila. — Filipinai dabar 
turi arti 40 milijonų gyven
tojų, o šio šimtmečio pabai
goje ' turės 111 milijonų. 
Kasmet gimsta apie 3.5 
visų gyventojų.

8 valstybių komunistai 
tarėsi Vengrijoje

‘ Budapeštas.— Tarybų Są
jungos, Italijos, Prancūzi
jos, Vengrijos, Belgijos In
dijos, Sudano ir Urugvajaus 
komunistų partijų atstovai 
tarėsi dėl sušaukimo pasau
linės komftmistų parti j ų 
konferencijos g e g. m ė n. 
Maskvoje.

Pasitarimas sudarė tarp
tautinei konferencijai pla
nus. Už konferencijos šau
kimą pasisakė 60 šalių ko
munistų partijos..

Sirhan: “R. F. K. 
turi mirti”

Los Angeles, Calif. Sirha- 
no dienyne rastas užrašas: 
“R. F. K. Must Die.” Už
rašas buvo teisme perskai
tytas ir Eirhan prisipažino, 
kad tai jo ranka parašytas. 
Reiškia, Sirhan buvo iš 
anksto apsisprendęs senato
rių Kenedį užmušti.

Ky grąsina Šiaurės 
Vietnamą bombarduoti
Saigonas. — Pietų Viet

namo vice prezidentas Ky 
grįžęs iš Paryžiaus derybų, 
pasakė, kad jeigu partiza
nai ir toliau vystys savo 
ofensyvą, tai Pietų Vietna
mo jėgos pradės bombar
duoti Šiaurės Vietnamą.

Ky aiškino, kad tuomet 
bombardavimas gal būti iš
plėstas per visą Šiaurės 
Vietnamo šalį. Žinoma, be 
JAV prezidento sutikimo 
Ky vargiai galės tokį žygį 
daryti.

Mirė Charles Dirba, 
pažangus kovotojas
Roxbury, Mass. — Mirė 

Charles Dirba, 82 metų am
žiaus, pažangaus, latvių 
laikraščio vedėjas, Kompar
tijos narys nuo pat jos su
sikūrimo.

Syracuse, N. Y. — Seniau 
pagarsėjusi Indėnų Iroquo
is konfederacija dabar iškė
lė svarbų indėnų genčių vie
nybės klausimą. Manoma, 
kad visų Amerikos indėnų 
vienybė galima pasiekti nuo 
Atlanto iki Pacifiko kran
tų.

Šiuo metu Jungtinėse Val
stijose priskaitoma iki 524, 
000 indėnų. Bet pas juos 
stoka vienybės. Daugelis

gyvena rezervacijose ir 
bando savo kultūrą išlaiky
ti. Kiti susimaišę su baltai
siais ir daugelis visai ištau- 
tėję.

Klausimas, ar konfedera
cijai pavyks suvienyti visus 
indėnus. Vieningai veikda
mi, jie galėtų daugiau tei
sių išsikovoti, nes ir dabar 
jie yra diskriminuojami, 
skriaudžiami. Rezervacijo
se jie gyvena vargingai.

Albany, N. Y. — 3,000 
welfare gavėjų ir studentų, 
daugiausia iš New Yorko 
miesto, sudarė protesto de
monstraciją prie guberna
toriaus Rockęfellerio rašti
nės. Protestąvo prieš pasi
mojimą mažinti welfare pa
šalpas.

—■—.m ■ I II II «

Los Angeles. — Pietinėje 
Kalifornijoje potvyniai pri
girdė 10 žmonių, padarė 
daug nuostolių. 12,500 žmo
nių turėjo apleisti namus.

Gimęs Latvijoje, aktyviai 
dalyvavęs 1905 metų revo
liucijoje, atvykęs Ameri
kon lankė Minnesotos uni
versitetą, ilgoką laiką dir
bo Kompartijos centre.

Charles Dirba buvo pa
žįstamas daugeliui pažan
giųjų lietuvių, kurie daly
vaudavo tarptautinėje veik
loje.

Bostonas. — Sniego pū-

Lėktuvų gamintojai 
sustreikavo

Paryžius. — Trijų fab
rikų, kuriuose lėktuvai ga
minami, darbininkai su
streikavo. Streiką remia 3 
darbo unijų konfederacijos.

Streikieriai reikalauja 
grąžinti darban 21 paleistą 
darbininką, taipgi aukštes
nių algų, trumpesnių dar
bo valandų ir didesnių pen
sijų.

Madridas. — Ispanijoje 
per 10 pastarųjų metų pra
gyveni m a s pasidvigubino. 
Madride dabar keturių šei
mai mažiausia reikia $1, 
466.

New Delhis.— Indijos gy
ventojų skaičius 1969 metų 
sausio 1 d. siekė 530,604,102 
žmones. Apie, tai pranešė 
centrinė šeimos planavimo 
valdyba. Kas mėnesį Indijos 
gyventojų skaičius padidė
ja daugiau kaip milijonu 
žmonių.

Vilnius. — Petras Norkū
nas laimingai apgynė me-
dicihos mokslų daktaro di-

gos Suparalyžiavo Naująją zertaciją Vilniaus universi- 
Angliją. žuvo 16 žmonių. Itete.

Tarptautinė Motery 
Diena Prancūzijoje
Paryžius. — Generalinė 

Darbo Konfeder a c i j a pa
skelbė, kad Prancūzijoje 
bus iškilmingai paminėta 
Tarptautinė Moters Diena, 
kurioje bus pareikšta simpa
tijos prieš okupantus kovo
jančioms Vietnamo mote
rims.

Moters Dienos minėjimas 
tęsis nuo kovo 3 iki 8 d. 
Vyriausi šūkiai: lygi alga 
už lygų darbą, darbo užtik
rinimas, darbo savaitės su
mažinimas ir t. t.

Beckley, W. Va. — Apie 
15,000 mainierių streikuo
ja. Reikalauja geresnės ap
saugos darbe, kad Kongre
sas ir valstijos legislatūra 
užkirtų plaučių apsaugos 
bilių.

Jeruzalė. — Du Izraelio 
lėktuvai bombardavo Jorda- 
no teritoriją, kurioje esą 
paslėpusių arabų partiza
nų.

New Yorko apylinkėje 
sausio mėn. produktų kai
noj pakilę 0.5 proc., o visur 
kitur — 0.3 proc.
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Konflikto išvengimas neišspręstŲ 
klausimo
ATRODO, kad Vakarų Vokietijos valdžia traukiasi 

atgal savo prezidento rinkimo Vakarų Berlyne klausi
mu. Sakoma, kad Rytų Vokietija irgi padarys tam tik
rų nuolaidų dėl susisiekimo su Vakarų Berlynu. Gali
mas daiktas, kad griežto ir greito konflikto tuo klausi
mu bus išvengta. Tai pradžiugintų visą pasaulį, tai bū
tų taikos jėgų laimėjimhs ir didelis smūgis naujo karo 
kurstytojams ir troškė jams.

Bet reikia žinoti, kad susitarimas dėl V. Vokietijos 
prezidento rinkimo vietos paties V. Berlyno klausimą 
paliktų neišspręstu. Vakarų Vokietija neatsisako idėjos, 
kad V. Berlynas priklauso jai, yra jos teritorija, ir kad 
V. Berlyno valdžia turi laikytis jos įsakymų arba pa
tvarkymų. Na, o V. Berlynas guli Rytų Vokietijos gilu
moje. Jis yra Amerikos, Anglijos, ir Prancūzijos oku
puotas miestas ir su Tarybų Sąjunga sutartyje laikomas', 
nepriklausomu miestu, nepriklausoma teritorija. Niekur 
nėra pasakyta, kad jis yra Vakarų Vokietijos dalis.

Visų buvo suprasta, kad tokia padėtis yra laikina. 
Okupacinės svetimų valstybių jėgos negali pasilikti am
žinai. Anksčiau ar vėliau Vakarų Berlynas turi pereiti 
į Rytų Vokietijos rankas.

Kaip ir kada tai įvyks, ateities klausimas. Tuo tar
pu visos pusės turi vengti ginkluoto konflikto. Todėl 
mes karščiausiai sveikiname kalbas ir gandus, ateinan
čius iš Vokietijų, kad rimtai ieškoma taikaus susitarimo.

Gražus sumanymas
IŠ Mount Herman (Mass.) pranešamu:
“Amerikos vidurinių mokyklų moksleiviai galės atei-“ 

nančią vasarą važinėti ir mokytis Tarybų Sąjungoje, 
taip pat gyventi su tarybiniais to paties amžiaus moks
leiviais kempėse, pagal Mount Herman Summer Schools 
suruoštą programą. Ta proga gali naudotis tiek viešųjų, 
tiek privatiškų mokyklų moksleiviais”.

Pranešime nepasakoma, kaip ilgai tokia viešnagė tę
sis. Kaina: $1,500 moksleiviui.. Aišku, kad šia proga ga
lės pasinaudoti tiktai pasiturinčių šeimų vaikai, bet rei
kia tikėtis, kad tokių atsiras nemažai.

Tai labai gražus ir remtinas sumanymas.

Už DVIKALBIšKUMĄ IR 
D V IK U LTŪRIšKUMĄ!

Kanadiečių “Liaudies Bal
sas" rimtai aiskusuoja san
tykius tarp prancūziškai ir 
angliškai kalbančių kana
diečių. Pasirodo, jog tai la
bai opus ir rimtas klausi
mas. Laikraščio pozicija 
išdėstoma vedamajame 
“Prancūziški getai nepa
dės.” Sakoma:

Kvebeke prancūzai naciona
listai šaukia, kad’reikia pada
ryti Kvebeką grynai prancū
zišką. Tai yra, kad oficiali 
kalba būtų tik prancūziška; 
kad mokyklose oficiali Kalba 
būtų tik prancūziška. Kiti 
kiek minkštesnį, sutinka leis
ti turėti angliškas mokyklas, 
jei atsiranda tokių. Tiems šo
vinistams atrodo, kad jie yra 
dideli prancūzų patriotai. Tik
renybėje, visai ne.

Jeigu Kvebekas pasidary
tų tik prancūziškas, tai kitos 
provincijos pasi darytų dar 
angliškesnės. DvikalbiŠKumo, 
dvikultūriškumo klausimas vi
sai atpultų už Kvebeko ribų. 
Taigi, prancūzams, gyvenan
tiems kitose provincijose, pa
sidarytų dar sunkiau išsilai
kyti.

Kvebekiečiai, kalbėdami tik 
prancūziškai, neb e t i k t ų ki
toms provincijoms. Dabar, 
mokėdami abi kalbas, jie ver
tingesni ne tik savo provin
cijoje, bet ir kitose provin
cijose.

Kas iš tikrųjų padėtų pran
cūzams/ tai įvedimas privalo- 
mo mokymo prancūzų kalbos 
visose angliškose provincijose, 
o anglių kalbos — Kvebeko 
provincijoje,, Tokiu, būdu 
nadiečiiai suartėtu.
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Pasiekė muš antrasis šių 
mėtį “Komunisto,” LTSR 
Komunistų Partijos mėnesi
nio/ žurnalo numeris. * J ame 
randame LTSR KP GK pir
mojo sekretoriaus A. Snieč
kaus išsamų raštą “Ideolo
ginio Darbo; Veiksmingu
mas”; V. Vazalinsko, LTSR 
fAinistrų Tarybos pirminin
ko pavaduotojo — “Kolūki
nės Santvarkos Pergalė”; 
'Artilerijos generolo-majoro 
P. Petronio — “V. Lenino

> mūsų šalies 
ginkluotosios pajėgos”; 
“Tarybinės Moters” redak
torės Birutės Boreišienės— 
“Nadežda Krupskaja”.

Nepamiršta Lietuvos vei
kėjai ir užsienyje gyvenan
čiųjų lietuvių. Antai P. Ule
vičius itin paląnkiai recen- 
zijuoja Jono Gašlūno kny
gą “Mano dešimtmečiai A- 
merikoje.” Kaip žinome, P. 
Ulevičius gyveno Pietų A- 
mrikoj.” /Kaip žįnome,. P, 
nanciųjų lietuvių vargai ir 
bėdos, pasisekimai ir ne
laimės gana gerai supran
tami.

k a?

■ (

Kai galima žudyti žmones 
karo lauke dar be jokio ap
čiuopiamo pateisinimo, tai blo
gai veikia į žmones namie.

Gerai, kad bent viena aki
mi pažiūrima. Bet ar bus kas 
tikslaus daroma to naikini
mui ?

Karas Vietname tęsiamas ir 
bandoma
tautos dorybę, 
vedamas šalies 
iš mažos šalies 
lių negali būti 
vojaus.

Suradus tikruosius šalies ir 
visos žmonijos priešus, reikia 
imtis tikslių priemonių jų nai
kinimui. Kol kas to nesimato.

Nuo raportų, nuo pasiūly
mų toliau neinama.

Darbe buvo sunkumų. J. 
Smuškevičiaus paveikslą teko 
atkurti pagal nuotraukas. Pa
dėjo laiškai, didvyrio giminės, 
pozavo lakūno brolis, kiek į j j 
panašus.

daryti iš to kokią 
Karas buk tai 
apsaugai, nors 
už 10,000 my- 
bet kokio pa-

daug

Nauji “nesusipratimai” 
su Prancūzija
PRANCŪZIJOS prezidentas De Gaulle vėl “nesusi

pratimų” centre. Jis priešinasi įsileidimui į Europos Ben
drąją Rinką (Common Market) Anglijos, nes jis Angli
ją laiko Jungtinių Amerikos Valstijų satelitu, per kurį 
jos valdytų tą Bendrąją Rinką. Dabar jis siūlo sudaryti 
tokią Bendrą Rinką, kurioje Anglija dalyvautų, bet 
Jungtinės Valstijos būtų neprileidžiamos, O Anglija/ 
žinoma, bijo nusidėti Amerikai. Tai vėl naujas ginčas/ priesakai ir 
naujas “nesusipratimas”. /

Prezidento DeGaulle nusistatymas visiems žinomas/, 
jis nori, kad kaip nors, kokiu nors būdu būtų Amerikos 
įtaka Europoje sumažinta. Juk nėra jokia paslaptis, k;ad 
Vakarų Europos kraštai ir Anglija šoka pagal Ameri
kos monopolistinio kapitalo muziką tiek ekonomikoje, 
tiek politikoje. Prancūzija nenori tapti Amerikos Sate
litu (pastumdėliu, įrankiu). Ji norėtų būti pripažinta 
įtakingiausia valstybe Europoje. i

Čia nemenkas vaidmuo priklauso Vakarų Vokietijai.
Iki šiol ji laikėsi proamerikinės pozicijos visais p^agrin- 

• diniais klausimais. Bet dabar kalbama, kad V. Vokietija 
ne taip jau karštai reikalauja Anglijos įsileidimo^ į Ben
drąją Rinką todėl, kad ir jai jau “įkyrėjusi” A?merikos 
įtaka Europoje. Bet jos pozicija naujuoju Dez Gaullės 
pasiūlymu dar neišryškėjusi. į

Didelis pasitikėjimas
• Kovo 16 dieną Lietuvoje 

įvyks rinkimai j vietines 
darbo žmonių deputatų ta
rybas. I miestų, apylinkių, 
gyvenviečių valdymo orga
nus bus renkami 29,253 
žmonės, kurie geru darbu, 
aktyvia visuomenine veikla 
nusipelnę visuotinę pagar
bą ir pasitikėjimą —- kolū
kiečiai ir darbininkai, ūkių 
ir įmonių vadovai, mokslo, 
kultūros darbuotojai.

Dabar kolūkiuose, įmonė- 
sę, mokyklose vyksta gau
sūs susirinkimai, kuriuose 
darbo žmonės iškelia savo 
kandidatus į deputatus.

■ ■ i

Antai, Kauno rajono Čekiš
kės apylinkės Žemdirbiai, 
mokyklos pedagc/gaį ir ligo
ninės darbuotojai savo kan
didatu į deputatus pasiūlė 
gydytoją Lecmą Merkelį, 
kuriam neseniai suteiktas 
garbingas Socialistinio Dar
bo Didvyrio / vardas. Skuo
do rajono /“Lenino keliu” 
kolūkio nariai pasiūlė kan
didatu į deputatus, agrono
mą Juozą i Budrikį, Šiaulių 
“Elnio” kombinąto kolekty
vas—darbininką Vacį Mila
ševičių, Vilniaus universite
to profesoriai, dėstytojai, 
studentai — ekonomikos 
mokslų/ daktarą profesorių 
Marijaną Gregorauską.

DAUŽO RETEŽIUS?
P *

Dienraštis “Daily World” 
yra tos nuomonės, kad Peru 
respublikos paskutiniai keli 
veiksmai parodo, jog ji nori 
sudaužyti Jungtiniu Valsti
jų imperializmo ant jos už
dėtus retežius. Ji naciona
lizavo International Petro
leum Company didžiulę 
nuosavybę. Ji valdžios kon- 
trolėn paėmė amerikiečių 
interesų valdomos Cerro de 
Pasco korporacijos valdomų 
19 didžiulių ūkių ir žemę 
išdalino bežemiams. Peru 
valdžia įsakė visiems užsie
nio interesų kontroliuoja
miems bankams 75 procen
tus savo Šerų parduoti pe- 
ruviečiams. Pagaliau ji pa- 
siPašė prekybos sutartį su 
Tarybų Sąjuiiga, kas; aiš
ku, priešinga’ Amerikos ka
pitalo'interesams. Taip pat 
panūšias; sutartis PerŪ pa
darė su Vengrija, Rumuni- 
j a ir kitomis socialistinėmis 
šalimis,., Be.Jto, ji pasiuntė 
prekybos misiją į Kiniją^

“Kitais žodžiais”, sako 
“Daily Wor|ęl”, “Peru pa
skelbia savo nepriklauso
mybę nuo Apįierikos impe
rializmo, ir tuo ji paskatina 
kitas Lotynų Amerikos ša
lis pradėti priešintis Jung
tinių Valstijų išnaudoji
mui”.

Dienraštis pastebi, kad A- 
merikos žmonės turėtų bu
dėti prieš “Wallstryto-CIA 
intrigas prieš Peru respub
liką.” Kad kaip, sako “Dai
ly World”, dar gali Peru 
susilaukti Amerikos gin
kluotų jėgų intervencijos.

“TIKRIEJI ŠALIES 
PRIEŠAI”

Tokiu pavadinimu Chica- 
gęs “Vilnies” vedamajame 
skaitome:

Net aukštieji policijos pa
reigūnai sostinėje, įskaitant ir 
p. J. E. Hooverį, jau laiko ar
šiausiu šalies priešu piktada
rystes/

Neiymo, riaušių tyrinėtojai 
Detroite ir Niujorke skelbia 
aršiausiu šalies priešu skurdą.

Dhr vienas šalies aršus prie
šas, kuris gimdo kitas blogy
bes, yra karas. Karas žudo 
jaunus žmones, naikina turtą; 
apkrauna žmones mokesčiais. 
Gadina žmonęs.

ESAMA IR KITOS 
MEDALIO PUSĖS

Komercinėje spaudoje 
kalbama apie siautėjantį ba
dą tolimoje Nigerijos provin
cijoje Biafra. Kaltinama Ni
gerijos federalinė valdžia, kad 
ji neleidžia Biafrai atsiskirti 
ir tapti nepriklausojna valsty

 

be. Komercinės spaudos sim

 

patijos aiškiai Bi4fros pusėje.

Bet štai pažangioj e dien
raštyje “Daily World” skaito-1 
me iš Chicagos koresponden
ciją, kurioje kalbama apie 
viešame susirinkime išstojimą 
jaunuolio iš Nigerijos. Jis, sa
koma, atidengė kitą medalio 
pusę. Jis parodė, kad Biafros 
kova neva už nepriklausomy
bę yra niekas daugiau, kaip 
Jungtinių Valstijų ir kitų im
perialistų sumanymas padaly
ti ir susilpninti Nigeriją. Pirš
tus esančios pridėjusios V. 
Vokietija, Portugalija, Brita
nija ir Prancūzija. Biafros at
siskyrimui vadovauja militari- 
niai imperialistams parsidavė
liai.

Minėtas jaunuolis, Mr. F. A. 
Iniana, kuris mokosi North
western universitete, nurodo, 
kad Nigerija yra didžiausia 
visoje Afrikoje šalis. Ji turi 
55,000,000 gyventojų. Jos su
stiprėjimas labai pavojingas 
imperialistams. Jos suskaldy
mas padėtų imperjalistaqs il
giau išsilaikyti Afrikoje.

GRAŽIAI PAGERBTAS 
DRĄSUS ROKIŠKIETIS

Vilniaus “Tiesoje” (vas. 
20 d.) skaitome pranešimą 
apie aukštą pagerbimą Ta
rybų Sąjungos didvyrio 
drąsaus lakūno lietuvio J. 
Smuškevičiaus. Jo garbei 
Rokiškyje viena gatvė pa
vadinta jo yardu ir pasta
tytas įspūdingas pamink
las. Pamįųįdą sukūrė įžy
musis Lietuvos skulptorius 
Konstantinas Bogdanas.

Skulptorius apie savo kū
rinį papasakojo laikraščio 
korespondentui taip:

Senokai mane patraukė su
manymas perteikti skulptūro
je legendinio sakalo, narsaus 
kovotojo .ir ( labąi įdomabs 
žmogaus J.'Smuškevičiaus pa
veikslą. . Paminklui parinktas 
trečias šios skulptūros varian
tas. Tai bronzinis biustas ant 
granito pjedestalo. J. Smpške- 
vičius skulptūroje pavaizduo
tas su visais pasižymėjimo 
ženklais ir kario regalijomis. 
Veide stengiausi perteikti jo 
tvirtą valią, dinamiškumą. Be- 
Įjb/ architektūrinę paminklo 
dalį paruošė mano brolis Hen
rikas-Bogdanas.

Pastaba ir paaiškinimas >
“Keleivis” (sausio 8 d.) sėdi namie ir gauna $115./ 

straipsnyje “Korupcija ir per mėnesį senatvės pensųz 
bosizmas unijoje” ištraukęs 
iš kažin kokio “W. S. Jour
nal” tokią baisią navyną, 
kad kažin koks angliaka
sys Duffy Rainer, 68 me
tų amžiaus, ir išdirbęs 31 
metus angliakasyklose, sto
vi, laukia ir negali gauti iš 
United Mine Workers of 
America Welfare and Re
tirement Fund pensijos ir

Ir namuose, ir užsieny
17-tus metus, kas rytą j 

“Drobės” fabriką skuba 
elektros cecho meistras An
tanas Kisielius. O po darbo 
jau, 15-ka metų jis skuba į 
choro repeticijas...

Kauno miesto chore atsL 
skleidė dainininko talentas. 
Antanas Kisielius — “Savi
veiklos žymūnas” (1960 
mL), “Sidabrinių balsų” 
konkurso geriausias atlikė
jas (1966 metais), kon
kurso “Vainikas Spaliui” 
(1967 m.) nugalėtojas res
publikoje ir šalyje. Jis yra 
dainavęs įvairiuose Tarybų 
Sąjungos miestuose, kon
certavęs Suomijoje, Veng
rijoje, Rumunijoje, Bulga
rijoje.

(“Kauno Tiesa”)

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

Tai yra inkriminuojantis 
melas, kurio nė už pinigus 
nebūtų galima nupirkti.

Pagal 1950 metais pada
rytą sutartį su United Mine 
Workers of Amerca ir Coal 
Mine Operators Association 
sąkoma:

“Kiekvienas angliakasys, 
dirbęs anglies kasyklose per 
20 metų ir būdamas gera
me stovyje U M W A unijoje 
per praeitus 20 metų, sulau
kęs 60 metų amžiaus 
turi pilną teisę per savo 
UMWA unijos lokalą pa
duoti prašymą gavimui se
natvės pensijos ir kitokios 
pagalbos iš UMWA unijos 
Welfare and Retirement 
Fund’o,” ir t. t.

Kad tas nuskriaustas' 
Duffy Rainer, 68 metų, dir
bęs 31-erus metus anglies 
kasyklose, dabar negali 
gauti tos jam labai reika
lingos senatvės pensijos iš 
UMWA unijos Welfare and 
Retirement Fund’o, tai gal 
jis padarė didelę klaidą'

Pirma^ gal tas Duffy Rai
ner dirbo skebinėse anglies 
kasyklose ir savo narystės 
duokles mokėjo The South
ern Labor Unijai, tai yra 
kompaničnai unijai, . (o{ .ne 
UMWA. unijai, nes ta unija 
tokio fondo neturi, iš kurią 
galėtų savo seniems anglia
kasiams senatvės pensijas 
ir kitokią pagalbą duotL

Antra, gal tas nuskriaus
tas Duffy Rainer kurį lai- 
ką ir dirbo tokioje anglia- 
kasykloje, kur yra visi ang
liakasiai org*anizuoti į 
UMWA uniją, bet jis neiš
dirbo, pilnai 20 metų. Tai 
dėl to jis negali gauti tos 
jam labai reikalingos senat
vės pensijos iš U|MWA uni
jos Welfare and Retirement 
Fund’o.

Šiandien,, kur visi ang
liakasiai yra organizuoti į 
UMWA uniją,, nėra nė vie
no tokio seno diedo, kaip 
tas Duffy Rainer, kuris 
dirbtų anglies kasykloje, 
nes šiandien visi seni uni- 
jistai. angliakasiai, sulaukę 
•60 metų ir būdami gerame 
stovyje UMWA unijoje,

jos ir kitokią pagalbą.
O jei šiandien ir būtų nors 

vienas toks Duffy Rainer ir 
dirbtų anglakasykloję, kur 
yra visi angliakasiai orga
nizuoti į UMWA uniją, tai 
ir jis per 8 valandų darbo 
dieną uždirbtų $28. Taip 
lygiai, kaip ir kiti angliaka
siai unijistai.

Iš viso ko, matosi, kad tas 
Duffy Rainer dirbo ir da
bar dirbą skebinėse anglia- 
kasyklose už $75 per mėne
sį. Tai dėl to jis negali 
gauti senatvės pensijos iš 
UMWA unijos Welfare and 
Retirement Fund’o.

Aš žinau tokius 3 lietu
vius, kaip Duffy Raineris, 
kurie negali gauti tos jiems 
labai reikalingos senatvės 
pensijos, ir labai gerai ži
nau, dėl kokios priežasties 4 
jie negali jos gauti. V

Su pabaiga 1968 m. ber
želio 30 *d. senų .angliaka
sių, kurie gauna $115 per 
mėnesį, buvo 69,750. Jų tar
pe yra keletas tūkstančių 
lietuvių, kurie gauna senat
vės mėnesines pensijas. Tai 
kodėl tas Duffy Rainer ne
gali gauti?

A. Bačėnas

Lietuviški baldai— 
Paryžiuje

Lietuvos baldininkų ga
miniai susilaukė didelio su
sidomėjimo tarp ta u t i n ėj e 
parodoje, kuri įvyko Pary
žiuje. Čia buvo eksponuo-4 
jami “Vilniaus” baldų įmo
nių susivienijimo ir Kauno 
baldų kombinato • svetainės 
komplektas^. Vilniaus ’ eks- 
nerimentmi©' baidų1 konstra^ 
vimo biuro valgomojo 'kom
plektas, Šiaulių baldų kom
binato įvairių modelių kė
dės ir Jonavos baldų kombi
nato vaikiški baldai. '

Prancūzijos specialistai 
gerai • .įvertino lietuviškus 
baldus, ypač valgomojo 
komplektą, kuris atliktas, 
laikantis nacionalinių tradi
cijų.

Prancūzai pateikė Lie
tuvos baldžiams savo pagei
davimų ir pasiūlymų, kaip 
pritaikyti prancūzų skoniui 
lietuvišką produkciją.

----------------- Ąį

Maždaug 900 žmonių iš 
kiekvieno tūkštanči'a ser
gančių chroniška tuberku
lioze, kurie gydosi Brarilir 
jos Guanabaros miesto li
goninėse, pasmerkti mir
čiai, nes trūksta medika
mentų. •*

is

imp
ill

MARAKEŠAS (Pietų Marokas) -—antras pagal didumą šalies miestas. Jis įkurtas 
1062 metais. Praeityje Marakešas buvo viena iš Maroko sostinių, mieste- ’daug 
mauritaniškos architektūros paminklų.1 Nuotraukoje: Kutubijos aikštėje.
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JUOZAS CHLIVICKAS

SPALVOTŲ VELNIŲ ŠEŠĖLIAI
""Žingsniai Smėlyje

Iš J. Paleckio atsiminimų

V

(Tąsa)
Greitai visai kiti vėjai pradėjo šėlti 

tiek mano, tiek Hanso galvoje, nes abu 
staiga ėmėm ir pasijutom paaugę. Ir 
man ir Hansui pradėjo želti ūsai, ir abu 
vienu metu įsižiūrėjome antroje gatvės 
pusėje gyvenusią Bertą. Pradžioje vis
kas atrodė juokais, o vėliau supratau, 
kad Bertos reikalai daug rimtesni, todėl 
ir čia neapsieisim be peštynių. Man vi
są laiką atrodė vieni niekai imti ir pa
kabinti Hanso panosėje muilo burbulą. 
O jam dabar ir pats “mein Got” prisakė, 
nes vieną kartą Hansas sušvokštė:

—Berta vokietė, tau ne pora!
—Man tautybė nesvarbu!—atrėžiau.
—Berta iš lietuvių juokiasi!—nepasi

davė jis.
—Tai tu ant mūsų pamazgas pili, ne 

Berta..
turn!

Hansas taip pat buvo ne pėsčias. Jis 
jau traukė iš makšties finką, bet, pama- 
tęs pro langą žiūrinčią savo motiną, nu- 

• leido rankas. Tą kartą viskas pasibaigė 
takiai. Hansas atsitraukė. Ir man ne
bebuvo noro peštis, nes tokie dalykai tū
li vykti motinoms nematant.

Bet laikas bėgo, ir man atrodė, kad 
dabar kiekvienas mūsų nebetaip laukiam 
progos susikibti, nes Hansas lyg ir pri
vengdavo manęs.

Vieną vakarą, jau gerokai pritemus, 
parly dėjau Bertą iš miesto namo. Mes 
ilgai stovėjome prie jos durų, Hansas 
iš tolo mus matė ir... net nepriėjo. Tik 
kai Berta užbėgo laiptais į savo butą, 
atsigrįžęs pamačiu Hansą mūsų kiemo 
vartuose. Na, manau sau, dabar tai bus 
Žalgirio mūšis. Greitai apsidairiau ieš
kodamas kokio plytgalio. Tik žiūriu — 
Hansas juokiasi.

—Gali džiaugtis... man jos nerei
kia...

—Ar seniai?
4 —Jos tėvas komunistas! Surpanti? 
'Ateis Hitleris, tokiems bus va...,—per
braukė pirštu per kaklą. — Ir tokiems 
kaip tu—vieta tik kartuvėse!

— Na, o tokiems arklialūpiams kaip 
*žu? — nebeiškenčiau, u >

—Mes būsime ponai, gi jūs — mūsų 
vergai! Norėsime -

' panorėsime—mirsite, 
skersime!

Iš karto pamaniau, kad Hansas sudur- 
niavo. Kliedi jis ar bus perdaug prisi
siurbęs. Numojau ranka ir nuėjau. Bet 
jo paistalai kažkodėl mano dūšioje su
kėlė nerimą. Pasirodė, kažkaip nejauku. 
Ir nesuprantama. Jau geriau jis būtų 
smogęs man krūtinėn. Parėjau namo 
tartum ne savo kojomis. Tėvas pakėlė 
nuo laikraščio akis ir įsmeigė į mane 
žvilgsnį.

—Kas tau? Sergi?
—Tėve, kas tie komunistai?
Ne iš karto gavau atsakymą į 

klausimą.
telėjo tėvas. Bet aš nenusileidau, klau
sinėjau toliau, ir tėvas pasidavė. Nu
metęs ant lovos laikraštį, pradėjo įžangą 
beveik nuo Nojaus laikų. Ilgiausiai šne
kėjo apie žmonijos išsivystymo istoriją, 
prisiminė karus ir revoliucijas. Paskui, 

. gerokai įsikarščiavęs, pradėjo smerkti 
Hitlerį, peikti Hanso tėvą krauvinin- 
ką, kuris yra aklas nacis, ir todėl reikia 

^jo saugotis. O galų gale išsitarė, kad 
ne visi vokiečiai fašistai ir kad Bertos 
tėvas—jo draugas.

Paskutinė žinia mane apstulbino. Tai 
štai kodėl tėvas nepyksta, kai pamato 
mane su Berta. O Bertos tėvas, dabar 
aiškiai prisiminiau, aną kartą sutikęs 
pirmas mane pasveikino. Staiga aš nu
sigandau. Kai taip gerai viskas eina— 
kažkas ne taip. Man Berta patinka, 
bet kad iš karto tokia giminystė, tai ne! 
Tėvai turi bartis, mes privalom slapsty
tis, štai kada įdomu!.. Gi šitaip... Na, 
bet pažiūrėsim, kas bus toliau...

O sekančią dieną iŠ lentpiūvės kieme 
radau proklamaciją. Ji buvo padėta ant 
lentų krūvos, kraštelis prispaustas plyt
galiu. Kad vėjas nenuneštų. ^Apsidai
ręs pagriebiau drebančiomis rankomis 
ir tuojau pat užlindęs už malkų krūvos 
įsistebeilijau. Vienoje pusėje buvo lie
tuviški žodžiai, kitoje—vokiški. Bet 
kad jūs žinotumėte, kas ten buvo prira- 

^įjįrta! Man iš karto pasidarė baisu, 
V ^pakkui karšta. Ir tik viską antrą kar

atą pėrskMtęs sū^rttau, kad tai kdmjąu- 
nimb darbas. O kad koihjauilintaš, tai

Bet žiūrėk, kad nepravirk- 
pradėjau raitytis rankoves.

- paliksime gyvus, 
Kaip kiaules įš-

savo
“Pagyvensi—suprasi”—burb-

jauni komunistai, nėra koi abejoti. Iš 
karto nežinojau ką daryti: sakyti tė
vui ar ne. Pareisiu, galvoju, namo — 
tada pamatysiu.

Bet viskas apsivertė aukštyn kojomis 
dar tą pačią dieną. Pavakariop, darbui 
baigiantis, prie manęs prieina Maksas. 
Mudu esam seni pažįstami, ir aš pama
niau, kad jis pritrūko: papirosų. Bet 
Maksas atsargiai apsidairo ir paskui 
tiesiog klausia:

—Ką tu šiandien radai? Ką skaitei?
Nesu bailus, bet, teisybę pasakius, 

nuo tų Makso žodžių man aprasojo kak
ta ir sudrėko delnai. “Kas dabar bus?”— 
šmėkštelėjo galvoje.

—O tu nebijok!—supratęs mano padė
tį, pasakė Maksas.—Pats radai, perskai
tei ir kitam perduok. Tik, žinoma, ne 
kiekvienam durniui, ne šnipui ar fašistui, 
o geram draugui?

—Kam tokiam?
—Na, sakysim, kad ir man... Pasi

tiki?
—O jeigu tu rasi, tai ir manęs nepa

miršk! — pasakiau ir pats išsigandau. 
Maksui labai patiko mano šnekta. Jis 
ištiesė ranką ir mudu sumušėm delnais. 
Visai kaip rimti vyrai.

Tik daug vėliau aš sužinojau, kad 
Maksui buvo pavesta paruošti mane į 
komjaunimą. Jis neapsiriko: aš patei
sinau visus jo lūkesčius ir greitai pats 
platinau proklamacijas. Dabar man no
rėjosi, kad ir Berta suprastų viską ne
blogiau už mane.

—Tu Hanso nesigailėk, jis fašistas!— 
netrukus pasakiaii Bertai.

—Man į jį tik nusispiaut norisi... 
Bet jis kerštingas... Jis žada...

—Girdėjau! Mūsų daug, o jų—krau- 
tuvininkėliųL-sau j elė.

—Hansas ne tik peilį turi, jis slepia 
revolverį... ir į slaptus susirinkimus 
vaikšto...,—pasako Berta, kažkaip su
sigūžia, o akys didelės, didelės ir vis šo
kinėja. Jai, tikriausiai, šiurpas eina pa
gaugais.

Aš labai mėgstu žiūrėti žmonėms į 
akis. Visi sako, kad Hanso ąkyse ga
lima pamatyti visokių velnių šešėlius, 
nes jis pats yra velnių pririjęs, tad ki
taip ir būti negali. O štai Bertos akytės 
labai gražios, ji pradeda labai dažnai 
mikčioti ir nežino ką man sakyti. Štai 
kaip būna, kai žmogus ne komjaunuolis 
ir neturi klasinio užsigrūdinimo. Bet 
apie tai aiškintis su Berta dar anksti, 
nepribrendusi.

—Geriau pasitarkim apie meilę, — sa
kau sumišusiai merginai, nes man nieko 
kito nelieka. Man nepatinka tokia didelė 
Bertos baimė. Negi ji nepastebi, kokie 
mano muskulai, ir kad man vieni juokai 
tokį Hansą, jeigu bus rimtas reikalas, 
sutrinti. į smulkius miltus. Aš ją apka
binu, prispaudžiu prie savęs, ir Berta 
surinka “oi.” Tegul žino, koks aš vyras! 
Ir jokie Hitlerio suskiai man nebaisūs.

Matyt, Berta iš karto pradėjo šiek 
tiek sąmonėti, nes ji apsikabina mano 
petį ir prie mano krūtinės priglaudžia 
galvą. Pirmą kartą ji tokia lyg iš kino. 
Ir aš nebežinau, ką toliau daryti. Tikriau
siai dabar reikia bučiuotis, bet kaip gi 
šitaip... vos ne viduryje gatvės ir dar 
kaip reikiant nesutemus. O jeigu pa
matys draugai ir paskui juoksis? Aš da
bar jau beveik revoliucionierius ir man 
meilė antroj vietoj. Kad nors nuėjus į 
kiemo gilumą, po liepomis, tada... tada 
galima būtų ir vyrišką širdį šiek tiek 
išlaisvinti ir parodyti, kad ji ne iš molio.

Čia Berta atsidūsta, ir toliau viskas 
vyksta kaip tikrame romane:

(Bus daugiau)

istori- 
smėlio 
ir dar

nuo 
o už

GYVYBĖ
Kai Faumas susitiks su Nimfa, 
Jiems gims duktė žydrynė 
Ir sūnus Saulius.
Ne, pirmiausia jų lūpomis
Byrės į vienas kitą saldžios žemuogės, 
O paskui jie nusipins iš meilės 
Patį gražiausią pasaulyje lopšį.
Ir tada, tik tada jie susilauks vaikų, 
žydrynė visus dažys melsvai, 
Todėl niekada nenubluks dangus, 
Ir amžinai nuotaikinga bus giedra. 
Saulius turės kažką sauliško, 
Ir tuo sušildys mergaitę, 
Kuri ledės iš vienišumo.
Tfcip t^sis gyvbyė, be kurios 
Nejudėtų hė vienas ženiės daiktis.

Auksė V<8aitytė

Jie pavadinti “Žingsniais 
smėlyje”, jučs išleido Vil
niuje “Vagos” leidykla, jų 
iš viso 343 psl. Antraštę 
knygai autorius Justas Pa
leckis parinko todėl, kad 
1926 metais buvo tikimasi, 
jog išrinktas III Lietuvos 
seimas “atneš pergalę pa
žangiosioms jėgoms, prasi
dės Lietuvai naujas gyveni
mas. Btet išrinktasis seimas 
tų vilčių nepateisino. Vyko 
tas pats tūpčiojimas vieto
je, tas pats klaidžiojimas, 
tie patys žingsniai smėly... 
Ir pagaliau perversmo ka
tastrofa...” Fašistinį per
versmą autorius pavadino 
Lietuvos gėda. Tikrai, bur
žuazinės Lietuvos valstybės 
dviejų dešimtmečių 
joje buvo nemaža 
užpustomų žingsnių 
daugiau gėdos.

Gėdos patiems prieš save 
ir prieš Europą.

Tik apie 1926 metus
J. Paleckio atsiminimų 

knyga skirta tik 1926 me
tams. Tais metais jis iš Ry
gos persikėlė gyventi j 
Kauną. Iš mokytojo, lietu
vių jaunimo draugijos “Rū
ta” pirmininko ir žurnalo 
“Naujo žodžio” redakto
riaus Rygoje, po persikėli
mo į Kauną tapo prie Už
sienio reikalų ministerijos 
veikusios Eltos” direkto
riumi. Būdamas užsienio ir 
vidaus žinių agentūros va
dovu, žurnalistu, rašytoju 
ir visuomenės vęikėju, daug 
ką ųiatė, daug ką girdėjo 
ir su daugeliu įvairiausių 
asmenų buvo labai gerai 
pažįstamas.

Jis tik liudininkas
Gera J. Paleckio atsimi

nimų savybė yra ta, kad jis 
nesistengia žiūrėti į praeitį 
iš šių dienų aukštybių, jis 
ne prokuroras/4r ne teisė
jas, o tik liudininkas. Iš jo 
vietomis labai subtilių, gy
vai parašytų parodymų 
skaitytojas pats gali pada
ryti sprendimą apie anų 
metų politinį gyvenimą. At
siminimuose nemaža kultū
ros, buities dalykų ir net 
nuotikių egzotikos, tačiau 
labiausiai į akis krenta po
litika. Apie politiką atsilie
piama labai įvairiai. Kai 
kas net didžiuojasi neišma
nąs politikoje ir ja nesido
mįs. Atsiminimų x autorius 
yra buvęs rie tik politiku, 
bet ir paprasčiausiu agita
toriumi. Artėjant rinki
mams į tretįjį seimą, jis, 
atvykęs iš Rygos į Joniškį, 
kalbėjo nuo paaukštinimo, 
kurį tuomet buvo įprasta 
vadinti bačka, o tokius kal
bėtojus—bačkininkais. Tai
gi Justas Paleckis yra bu
vęs ir bačkininku, ir tas jam 
negarbės nedaro. Jis ir tuo
met neapkentė melo ir vi
sur aistringai ieškojo tie
sos.

Jis nepriklausė valstiečių 
-liaudininkų arba socialde
mokratų partijoms, jis ėjo 
išvien su kairiaisiais, siek
damas pašalinti krikdemų 
(krikšč i o ni ų demokratų) 
diktatūrą. Joniškiečiai jam 
paaiškino, jog krikdemai 
labiausiai mėgsta prikišti 
kairiesiems, kad jie buvę 
nusistatę prieš Lietuvos ne
priklausomybę, nes Petrapi
lio seime 1917 m. jie, girdi, 
balsavę prieš atsiskyrimą 
nuo Rusijos. Mitingas Jo
niškyje pasisekė. Mat, J. 
Paleckis priminė, kad kaip 
tik krikščiohys card laikais 
buvo griežti nepriklauso-

mybės ir atsiskyrijno 
Rusijos priešininkai, 
Lietuvos laisvę kovojo kai
rieji.

Apie krikdemus
Kitą savaitę mitingas bu- t 

vo suruoštas Meškuičiuose, 
didelėje valstiečio pirkioje. ; 
Čia atsirado ir jaunuolių, 
krikdemų pamokytų, mitin
go ardytojų, kurie rėkė: 
“Tai ką, jūs norit bažnyčias 
griauti ir kunigus karti?.. 
Visa Lietuva katalikiška, 
tai ir valdžia turi būti ka
talikų”.

Nepriklausomybė ir kata- 
likybė buvo svarbiausi 
krikščionių demokratų par
tijos ir jos agitatorių argu
mentai. Kiekvieną esantį 
opozicijoje jų vyriausybei 
žmogų jie stengėsi apšauk
ti priešvalstybiniu elemen
tu ir bedieviu. Be atodairos 
švaistantis žodžiais: prieš
valstybinis, priešvalstybinė 
veikla, valstybės priešas, 
buvo niokojamas valstybin
gumo, politinių laisvės ir 
pilietinių teisių supratimas. 
Valstybė buvo tapatinama 
su vyriausybe. Taip elgėsi 
krikdemai, juos pralenkė 
tautininkai, po fašistinio 
perversmo įsitvirtinę val
džioje. Patogu diktatūrą, 
jos žiaurumus ir politinį 
melą pridengti kalbomis 
apie valstybės reikalus ir 
tautos garbę!

Vyresnio amžiaus žmonės 
gerai atsimenamo J. Palec
kis vaizdžiai primena seimų 
rinkimo laikus, kada val
džią turėjusių buržuazinių 
partijų vadovai ne progra
mas aiškino ir ne politinius 
siekimus dėstė, bet vieni ki
tus juodino ir pamazgomis 
pilstė, o piliečius skirstė į 
gerus krikščionis ir neklau
žadas bedievius, besikėsinu
sius išduoti valstybę.

Gruodžio perversmas— 
gėda Lietuvai

1920-1940 m. Lietuva bu
vo kapitalistinė valstybė. 
Visos ’ Europos valstybės, 
išskyrus Tarybų Sąjungą, 
tuomet buvo kapitalistinės. 
Tačiau, būdamos kapitalis
tinės, jos buvo nevienodos. 
Žymi jų dalis tvarkėsi par
lament i n i a i s . pagrindais, 
stovėdamos buržuazinės de
mokratijos pozicijose. Isto
rija parodė, kurios valsty
bės patvaresnės. Lietuvos 
buržuazinės partijos nepa
liko Lietuvoje demokrati
nių ir parlamentinių tradi
cijų. Jos išjuokė pačios sa
ve, o krikdemai su1 tautinin
kais 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmu padarė Lietuvos 
valstybei gedą, kuri įrašy
ta į istoriją, ir niekam ne
pavyko jos nuplauti. Ši gė
da, dengiama akiplėšišku 
politiniu melu, J. Paleckio 
atsiminimuose paliudyta ne 
tik perversmo vykdytojų 
skelbimais, seimo stenogra
mų ištraukomis, bet ir pa
ties autoriaus, mačiusio 
įvykius, parodymais.

Pabėgėlių aiškinimas
Nemaža dalis tų politinių 

veikėjų, kurie valstybę ta
patino su vyriausybe, ku
rie koneveikė parlamentus 
ir demokratiją, atsidūrė 
emigracijoje. Dabar, žino
ma, jie dedasi tų iškone- 
veiktų dalykų gynė j ais. 
Bet ar laiko jie fašistinį 
perversmą ir jam patei
sinti skelbtą politinį melą 
Lietuvos valstybės gėda? 
Vertinant praeitį ir besi
ginčijant, visokių nuomonių

galėjo būti pasakyta, tačiau 
oficialioji pažiūra išreikš
ta jų enciklopedijos 15-ame 
tome. Ten štai kas parašy
ta: “Padėties paliestų jau
nų karininkų grupė ėmė 
planuoti perversmą. Jie pri
traukė prie sąmokslo įta
kingus dešiniųjų partijų, 
ypač tautininkų, vadus. Su 
šiųjų pritarimu ir, gal būt, 
bendradarbiavimu įvyko 19- 
26. XII. 17. perversmas, ir 
kairioji, vyriausybė liko nu
versta.” Išeitų, kad nebeži
no emigracija,v kas ir ko
kiais šūkiais vykdė pervers
mą, šaudė, į kalėjimus grū
do ir, svarbiausia, kompro
mitavo valstybę. Nebežino, 
kas bendradarbiavo.

Liaudis tos gėdos 
neužmiršo

Lietuvos gyventojai 
neužmiršo; šią gėdą vaiz
džiai aprašo savo atsimini
mų knygoje Justas Palec
kis. Smurtininkai skelbėsi 
įgyvendinsią tautos vieny
bę. Na ir įgyvendino, ruoš
dami vieną sąmokslą po ki
to. Tautininkai voldemari- 
ninkai vertė iš valdžios tau
tininkus smetonininkus, ne 
kartą piovėsi smetonininkai 
su krikdemais. Štai tokias 
gėdingas politines tradici- tai, ką pats matė ir girdė
jas paliko, bėgdami iš Lie- jo. Be šito jis nebūtų pati- 
tuvos, tie, kurie bet kokią kimas liudininkas, 
opoziciją pravardžiuodavo

šito

antivalstybine veikla. Taip 
jie suprato valstybės esmę.

Knygos “Žingsniai smėly’’ 
autorius neturėjo tikslo su 
kuo nors polemizuoti arba 
ką nors demaskuoti. Jis už
rašė savo pergyvenimus, 
sukeliančius pyktį ir juo
ką, džiaugsmą ir liūdesį. 
Iš jos puslapių matyti, kad 
autorius įstojo į antifašis
tinę kovą ne valstybei su
naikinti, o jos gėdai nuplau
ti ir tautiečių valstybinei 
sąmonei žadinti. Ši kova 
padarė jį tuo, kuo jis šian
dien yra. f

Didelis knyga 
susidomėjimas

“Žingsniai smėly” pri
klauso prie tų knygų, ku
rios išperkamos tą pačią 
dieną, kada iš spaustuvės 
atgabenamos į knygynus. 
Susidomėjimas knyga visai 
suprantamas. Iš jos ne tik 
sužinai, kas ir kada buvo, 
bet pajunti ir laiko dvasią, 
pamatai žmonių ne tik tam
siąsias, bet ir šviesiąsias 
puses. Autorius pratarmė
je sako: “Mane dažnai var
žo tai, kad viskas, apie ką 
norėčiau rašyti,z yra auto
biografinio pobūdžio.” Ge
rai, kad amžininkas sako

Juozas Jurginis

Pasakyta netiesa apie Menulį
Pastarojoje “Laisvės” lai

doje tūpusiame gražiai pa
rašytame straipsnyje “Mė
lynoji planeta” pasakyta di
delė netiesa apie Mėnulį.

Autorius sako, kad ame
rikiečiai astronautai, skrie
dami aplink Mėnulį, “matė 
Mėnulio pusę, kurią Saulė 
visuomet šviečia; jie matė 
ir tą Mėnulio pusę, kuri vi
suomet nuo Saulės nusigrę
žusi, kur visuomet naktis 
(kažkodėl Mėnulis nesisuka 
aplink savo ašį, kaip mūsų 
žemė).”

Tiesa, tačiau yra ta, kad 
viena Mėnulio pusė y?a nu
sigręžusi ne nuo Saulės, o 
nuo Žemės. Jis savo kelio
nėje aplink Žemę atsuka 
Saulei kiekviena savo pa
viršiaus dalį aplink save.

Netiesa, kad Mėnulis ap
link savo ašį nesisuka: jis 
sukasi, kaip ir Žemė, tik ne 
tokiu greičiu.

Bet jei jis aplink savo aši 
sukasi, tai kodėl niekada 
neatsuka mums antrojo sa
vo šono?, gal kas paklaus.

Ogi todėl, kad1 Mėnuliui 
vieną kartą aplink savo ašį 
apsisukti- imą' dygiai tiek 
laiko, kiek" anlihk Žemę ap
skrieti—29 dienas- su puse.

Jei Mėnulis aplink Žemę 
skriedamas aplink savo’ ašį 
nesisuktų, tai mes, stebėda
mi jį nuo Žemės, per tas 29 
dienas su puse, palaipsniui 
namatvtume visą jo pavir
šių aplink. Tai galite pa
tikrinti savo valgomajame 
kambaryje štai kaip:

Padėkite viduryje stalo 
bliūdą, kuris vaizduotų Že
mę; paimkite kavini puo
duką. kuris vaizduotų 
Mėnulį: nustatykite puodu
ko rankenuke link bliūdo 
taip, lyg kad ii būtų šniūru 
pririšta prie bliūdo centro, 
neškite jį aplink bliūdą ir 
stebėkite, kas vyksta tarp 
puoduko ir bliūdo: visa ap
skrita kelionę aplink bliūdą 
puodukas ( laikysis tuo 
pačiu šonu link bliūdo taip, 
kaip laikosi Mėnulis link 
Žemės; tai parodys, kad 
puodukas, šitaip nešamas 
aplink savo ašf sukasi ir

kad per apskritą kelionę jis 
pilnai apsisuka.

Dabar, koks santykis tarp 
Mėnulio ir Saulės būtų, jei 
Mėnulis aplink savo ašį ne
sisuktų? Puoduką aplink 
bliūdą nešdami, rankenukę 
laikykite link kurio lango, 
kuris jums vaizduotų Saulę, 
ir ^patirsite, kad Mėnulis 
savo apskritoje kelionėje 
aplink Žemę laikytųsi nuo 
Saulės vienu šonu visuo
met nusigręžęs.

Kokia gi jėga neleidžia 
Mėnuliui aplink savo ašį 
suktis nei greičiau, nei lė
čiau negu jo skriejimas ap
link Žemę?

Astrofizikai tai paaiškina 
šitaip: Tame Mėnulio šone, 
.kuriuo jis visuomet laikosi 
link Žemės, yra kaip nors 
susidaręs iškilifhas (bulge), 
persvara, kuri, Žemės ir 
Mėnulio tarpusavio traukai 
veikiant, neleidžia Mėnuliui 
savo sukimosi nei pagrei
tinti, nei sulėtinti. Tas iš
kilimas (ta persvara) tarp 
dviejų kūnų erdvėje vei- • 
kia taip, kaip veiktų ge- 
ležgalis ant medinio rutu
lio vandenyje: rutulio šonas 
su geležgaliu visuomet lai
kytųsi link vandens dugno; 
arba jei pakeltumėte auto- 
mobilo' ratą su ašimi ir prie 
padangos pritvirtintumėte 
geležį, tai žemė tuojau ra
to šoną su geležimi patrauk
tų ir laikytų link savęs.

Mėnulio fotografijos rodo, < 
kad mūsiški am e jo šone 
driekiasi virtinė tūkstančių 
kalnų; kai kurie jų siekia 
20 iki 26 tūkstančių pėdų 
aukščio. Gal gi tas kalny
nas yra sutelkęs šiame jo 
šone persvarą. Galėjo ant 
šio jo šono nukristi ir daug 
daugiau milžiniškų meteo
rų; kraterių yra labai daug - 
ir labai didelių ir net krate
rių krateriuose, o jų išvaiz
da rodo ne vulkaninę, bet'1 
meteorinę kilmę.

‘ S. V-4c-«

Amatininkai, pajlefkodami 
darbų, praneškite per Laisvų 
ir gausite pasiūlymų. Kaina ui 
paskelbimų žema.

i
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Mano atsiminimai apie fotografę 
ir piešeję Stanley Raiiduvę

WORCESTER, MASS

cl.širdies smūgio sausio 29 
Buvo 82 mėtį amžiaus.

Užuojauta Lucijai nuo 
manęs ir mano žmonos Eli- 
zabethos. 1

Y. J. Stankus 
Miami Sprįhgs, Fla.

Aš pats praktikavau fo- 
tografystę. Pasiskelbęs per 
“Laisvę,” “Vilnį” ir kitus 
laikraščius 1924 metais, kad 
važiuoju į Lietuvą ir nufo
tografuosiu bile kieno gimi
nes, trobas, kas tik priduos 
adresą, už prieinamą kai
ną, tų užsakymų aš gavau 
virš šimto. Tai 1925 me
tais nusibaladojau į Lietu
vą šešiems mėnesiams. Tas 
biznis nusisekė labai gerai. 
Ir tais laikais buvo prezi
dento rinkimai, kai dakta
ras Grinius buvo išrinktas 
demokratiškais piliečių bal
savimais Lietuvos preziden
tu. Buvo žingeidu pasi
klausyti jų rinkiminių pra
kalbų atlaiduose ir turga
vietėse, sakomų ant vežimų 
atsistojusių. Bet kas atsi
tiko už pusmečio, tą visi ži
no labai gerai.

Sugrįžus iš Lietuvos ir 
dalyvaujant “Laisvės” kon
certuose ir sueigose Brook-,
lyne ir Philadelphijoje; tarppikslui. 
skaitlingai suvažiavusių da-! Sakoma, kadaise, seniai 
lyvių susipažinau su foto- j Abraham Lincolnas turėjęs 
grafais A. Valinčium ir S. ginčus su vergų savininkais 
Rauduvė iš Pittston, Pa. A. kurie tikrino, kad vergija
Valinčius pristatė man S. esanti dievo duota, ir kad 
Rauduvę ir_ rekomendavo, niekados negalima ją panai- 
kad aš savo parvežtas fo-1 kinti. Lincolnas pasakęs: 
tografiškas nuotraukas vys-i v ra žmonių, kuriuos galima 

foto: mulkinti per visą laiką, 
Sta- taipgi yra žmonių, kuriuos 

alima mulkinti per kai ku- 
> laiką, bet negalima visų

Philadelphia, Pa.
Ajuos galės mulkinti 

\per visą laiką? 
f

Vakario mėnuo 
džiotfi . Lietuvos 
jams” 
mefus tiek daug jie 
perskaitė visokių valdinin
kėlių pažadėjimų, pareiški- 
ihtf “išlaisvinti” jiems Lie
tuvą! Prie daugelio šventų
jų‘taipgi kreiptasi paramos. 
O pasekmės: nei pėdos “iš- 
kuąvintos” Lietuvos.

Daug tūkstančių dolerių 
sudėjo lengvatikiai. Ir vis 
dar tebešaukia duoti dau
giau ir daugiau tam pačiam

tai cli- 
“laisvinto- 

medžioklė. Per 25 
čia

Iš pereito LLD 11 kuopos 
susirinkimo

Iš priežasties blogo oro 
ir susirgimų mažai narių 
atsilankė.

Kuopos valdyba išdavė ra
portą iš visų metų veikimo. 
Pasirodė, kad daug atlikta 
su geromis pasekmėmis. Su
kelta virš tūkstančio dole
rių paramai pažangios spau
dos. Didesnė dalis pasiųsta 
“Laisvei,” taipgi neužmirš
ta mūsų “Vilnis” ir “LB” 
su aukomis.

“Laisvės” vajaus va j įnin
kąs raportavo, kad vajus 
pasisekė neblogai, gauta ke
letas naujų skaitytojų, į 
Lietuvą du skaitytojai.

Kuopos finansų sekreto
rius ir iždininkas raportavo, 
kad kuopos ižde randasi virš

Oakland, Calif. .
. . TLLD 198 kuopos susirin

kimas įvyko vasario 14 d.
Tarp kitų reikalų kalbėjo

me apie Lietuvių Meno Są
jungos festivalį ir suvažia
vimą, kuris .įvyks kovo 22- 
23 Miami, Floridoje. Taipgi 
prisiminta A. Bimbos gim
tadienis. Paskirta $100 
“Laisvei”.

“Vilnies” bazarui paskir
ta $25; angliško laikraščio 
“People’s World” 31 metų 
gimtadie n i o prisiminimui 
paskirta $31; taipgi paskir
ta $10 Lietuvių* Literatūros 
Draugijos Centrui dėl ap- 
švietos.

Nutarta pasiųsti Mildred 
Freiberg užuojautos atviru
ką, palinkėti jai greitai nu
galėti nelaimę. Ji susilaužė 
koją sausio 24 d. ir dabar 
randasi pas V. Sutkienę. 
Smagu, kad jau pradeda 
vaikščioti.

Nutarta turėti parengi-^ 
mą kovo.8 d. Suomių salele, 
1810 — 10th St., Berkeley, 
Calif. Šis susirinkimas bus 
bendromis pastangomis San 
Francisco ir Oakland LLD 
kuopų, nes minėsime Mo
ters Dieną. Žinau moterys 
paruoš ką nors naujo ir, 
kaip visiems žinoma, turės 
skanaus valgio.

Chicago, Ill.
Vasario 19 d., Liet. Tau

tinėse kapinėse liko supiltas 
naujas kapas, kuriame am
žinai ilsėsis nuoširdaus pa
žangiečio, tauraus lietuvio, 
Jono Budrio palaikai.

Velionis Jonas Budris mi
rė netikėtai. Vasario 14 d. 
šeimininkė rado jį savo 
kambaryje mirusį. Pašau
kus policiją lavoną išvežė, 
kambarį užrakino. Tik va
sario 18 d. kūnas liko pa
šarvotas P. J. Ridiko šer
meninėje. Tą patį vakarą 
LKM Choras’ prie mirusio 
karsto sudainavo buvusiam 
rėmėjui kelias liūdesio dai
neles. Chorui vadovavo ir 
solo partiją dainavo moky
toja Valerija Urbikas.

Pasikalbėjus su šeiminin
ke, ji pasakojo, kad velionį 
Budrį radusi besėdintį prie 
rašomojo stalelio — mato
mai jis ir mirė skaitydamas 
ką tokio. Gyvas būdamas, 
daug skaitė.

Laidotu\4s~įvyko, vasario 
19 d. Gražus būrys velionies 
draugų-ių susirinko atiduo
ti paskutinį patarnavimą. 
Estelle Bogden, akompa
nuojant vargonais Valerijai 
Urbikas, atliko liūdesio dai
nas. S. J. Jokubka pasakė 
atitink amą atsisveikinimo 
kalbą, trumpai nušviečiant 
kokiose aplinkybėse velio
nis mirė ir jo nuopelnus gy
venant šiame pasaulyje. 
Apeigom užsibaigus, paly
dovai išsiskirstę į apie 16 
automašinų, nulydėjo velio
nį Joną Budrį į kapines.

Kapinėse trumpai kalbėjo 
laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas. Padėkojęs palydo
vams, karsto nešėjams, kal
bėtojui, dainininkei ir 
akomnanistei varde drau
gų, kuriems teko rūpintis 
laidotuvėmis; S. J. Jokub
ka ir J. Pateckas užprašė 
visus į Mildą pietums.

Grįžę į Mildą palydovai 
rado banketo stilium pa
ruoštus pietus.

Pietus visiems pavalgius, 
J. Pateckas paprašė tylos 
ir pats trumpai pakalbėjęs 
iškvietė kitus pasakyti ke
letą žodžių. ,Kalbėjo Mont
vila, Estelle Bogden, G. K. 
Budris, A. Jonikienė ir J. 
Stulgis.

Visi iškviesti tarti žodi, 
pagarbiai kalbėjo apie ve
lionį J. Budrį. Jis buvo nuo
širdus vilnietis, uoliai rėmė 
Mildos išlaikymą užsakant 
pietus kartą į metus per ke
letą pastarųjų metų ir, sa
koma, savo palikimą pasky
ręs “Vilniai”, Mildai ir Dai
ly Workeriui, kuriam stam
biausiai paliko savo san
taupų.

se? Susirinkimai būtų įdo
mesni, daugiau aglėtumėm 
darbuotis. Jeigu daugiau 
pasidarbuotume, tai ir nau
jų narių gautume. Žinoki
me, kad naujų narių prira
šymas — tai būtina narių 
pareiga, o šis neįkainuoja
mai svarbus darbas mūsų 
kuopoje neatleistinai apleis
tas.

Kaip visur, taip ir pas 
mus žmonės ant Welfare 
kovoja už didesnes pašal
pas. Nelabai seniai moti
nos su vaikais surengė pi
ketą prie šelpimo stoties ir 
keletą naktų nakvojo rašti
nėje. <

Vietos laikraščio “Tele
gram-Gazette” reporteris 
apklausinėje keletą pašalp- 
gavių motinų. Viena mote
ris turi tris mažiukus, sa
ko, ji gauna pašalpos $57 
į savaitę dėl keturių pragy
venti. Maistui išleidžia $35, 
$11.25 nuoma, žiemos metu 
$12.50 šiluma. Reiškia, jai 
daugiau kainuoja, negu 
gauna iš šalpos. Motina 
skundžiasi, jei nori ką nu
pirkti dėl vaikų, tai turi pa
ti savęs ir vaikų nedavalgy- 
clinti. Ji sako, jau nebeat
mena, kada buvo apsirengi
mo krautuvėje, pinigų ne
turi, užpirkti ant išmokes- 
čio pašalpą gauna n t i e m s 
nėra kredito.

Miesto dalyje, kur apgy
venta pašalpų gyventojais,, 
tai priviso visokių pardavė- 
jų-pedlerių ir vįską parduo
da ant išmokėjimų. Parda
vėjai žino, kurią dieną ir 
valandą laiškanešiai atneša 

i pašalpgaviams laiškus su 
čekiais. Tuojau ir barškina 
duris. Jeigu turi ką nors 
paėmus dęl vaikučių ant iš
mokėjimo,1 jie ant vietos ir 
čekius išmaino, ir negali at
siprašyti, kad palauktų ki
tos savaitės.

Viena motina norėjo dėl 
mergaitės .papirkti gimta
dienio proga dovanėlę, tai 
pardavėjas atnešė ir parei
kalavo $13 50, kuomet tos 
pačios prekės miesto krau
tuvėse parsiduoda po $2.98.

LDS 6 kp. narė 0. W.

Brockton, Mass.
Vasario 16 d. Cardinal 

Cushing Hospital mirė LDS 
67 kuopos na,rys Vincas 
Vindžiulis.

Jis yra gyvenęs Hudson, 
Mass., Montello ir Boston, 
Mass. Buvo pažangus lietu
vis. Kartu su žmona akty
viai dalyvavo parengimuo
se, piknikuose, ir koncer
tuose.

1967 m. lankėsi T. Lietu
voje, pabuvojo pas gimines. 
Atrodė gana sveikas ir visą 
savo gyvenimą nebuvo sir
gęs. Išgulėjo ligoninėje 35 
-dienas ir nuo respiratory 
infection ligos mirė. Buvo 
pašarvotas V. Jaka v o n i o 
šermeninėje.

Paskutinį kartą atsisvei
kinti su Vincu susirinko 
daug draugų ir pažįstamų. 
Po sunkios gyvenimo ke
lionės Vincas ilsėjosi gra
žiose gyvose gėlėse. Palai
dotas Melrose kapinėse žie
minėje patalpoje. Po to visi 
palydovai buvo gerai pavai
šinti.

Paliko liūdesyje žmoną 
Gertrūdą, sūnų ir jo šeimą 
Detroite, dukrą Lillian ir 
jos vyrą Ralph Lupica, 
seserį Bessie War teku s, 
Lake Worth, Fla., 5 anūkus 
ir kitus gimines Lietuvoje.

Tebūna lengva Tau, Vin
cai, ši juoda žemelė!

Geo. Shimaitis

■ Skaitytas laiškas iš Lie
tuvių Priešfašistinio Komi
teto. Prašo aukų dėl užves
tų bylų. Laiškas priimtas 
ir pasiųsta $25.

Apkalbėtas besiartinantis 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimas. Nutarta suvažia
vimą pasveikinti su auka. 
Prieš praeitus suvažiavimus 
kuopa surengdavo “Lais
vės” skaitytojų banketą ir 
kartu pasveikindavom šuva-' 
žiavimą. Šiemet tokio pa
rengimo neturėsime iš prie
žasties, kad nėra tinkamos 
vietos.

Neužilgo sniegą šilta sau- 
~moniu mulkinti visa laika! lutė sutirpins ir mes stosi- 
Kas žino, ar “laisvintojai” me darban, p r i ruošime 
galės visus dipukus mulkiu-! Olympia Parką vasaroto
ji per visą laiką? |jams. Girdėjau,

Vasario 23 dieną ir čia;
“laisvintojai” surengė pini
gu medžioklei “kermošių”. 
Diena buvo prastoka, tai ir 
dipukų nedaugiausia susi
rinko. Kita, tas jų ponišku
mas. Paniekino Muzikalio 
Klubo svetainę, į kurią su- 
seidavo žingeiduolių ir iš 
senų lietuvių. Dabar suren
gė jį Universiteto puošnio
je svetainėje tik buvusiems 
poneliams.

Programa kaip ir seniau. 
Pora angliškų republikans- 
kų politikų su senais “pa- 
tiešijima i s”, svetimtaučių 
“laisvintojų” — nei ukrai- 
nų, nei latvių, nei estų — 
jau kelinti metai nepasiro
do. Mažum jie jau “išsilais
vino?”
Ar bus didelis sukilimas?
Mūsiškiai “laisvintojai” 

susirado naują “išganyto
ją”. Kalbama per “veiks
nių” radijo valandėlę, o šiuo 
kartu ir. pirmininkaujantis 
džiaugsmingai išvirozijo če- 
kų-slovakų sukilimą. Tai ne
be už ilgo būsią ir kitų ko
munistinių šalių sukilimai, 
tai ir būsianti atsteigta, 
jiems maloni “nepriklauso
ma” Lietuva.

Buvo čia dar pirmą sykį 
iškalbus ir, kaip sakė, labai 
didelis veikėjas, tai kunigas 
J. Jutt-Jutkęvičius. Jis pa
geidavo didelės lietuvių vie
nybės palaikymui lietuvy
bės, ragino nesigailėti pini
gų ir maldų? O Lietuva “iš
laisvins tik. dievas tėvas. 
Šventieji jau pamiršti.

Jis kaipo žymus kunigas, 
pateikė ir įdomų “faktą”? 
Sakė, žinąs moterį, kuri tu
rėjusi vieną sūnų. Ir tas sū
nus miręs. Motina labai ver
kusi ir dievulį meldusi. Ir 
dievulis prikėlęs josios' sū
nų. Prašykite dievą, jis pri
kels Lietuvos nepriklauso
mybę! Net ir advokatas 
jam plojo

studijoje 1926 metais, 
sys Rauduvė su malonumu 
mane priėmė ir leido man' 
daryti lietuviškas kaimiš
kas fotografijas, pagal man 
prisiųstus užsakymus.

Stasys R a u d u v ė jau 
profesionališkas foto
grafas ir piešėjas intere
savosi tomais mano lietuviš
komis nuotraukomis, tarp 
kurių buvo nemažai ir 
gražių lietuvaičių. Ka
dangi jis , dar buvo vien
gungis kavalierius, tai už
sirašė kai kurių merginų 
adresus. Apart to, jis ma
ne daug ko pamokė, kaip 
daryti ir “printinti” foto
grafijas, kad aiškiau ir gra
žiau atrodytų, už ką aš jam 
buvau dėkingas.

Užbaigęs tą darbą ir tos 
rūšies biznį, aš i s t o j a u į 
kirpyklos biznį.

Stasys Rauduvė buvo pro- 
' gresyvus, darb i n i n k i š k o 

nusistatymo ir gabus pie
šėjas. Visos studijos sienos 
buvo nukabintos dažais nu
pieštais atvaizdais— trobe
siais ir žymesniais žmonė
mis, kurie atrodė šauniai, 
gražiai.

1928 metais S. Rauduvė 
sumanė pavąndravoti po pa
saulį, išvyko jis Paryžiun. 
Ten pastudijavęs savo 
amato kelias savaites, nuva
žiavo į savo tėviškę Lietu
vą. Pasisvečiavęs mėnesį 
kitą, susipažino su Lucija 
Kateivaite ir su ja susituo
kė ir sugrįžo į Pittstoną.

Jo žmona Lucija taipgi 
gabi piešėja ir suknelių siu
vėja.

Kai lankydavausi Pittsto- 
ne, S. Rauduvė mane gerb
davo ir visur pavežiodavo. 

T Nupiešė ir mano atvaizdą, 
pakabino ant sienos, ir kas 
tik matydavo mane Main 

.gatvėje, pasakydavo: “Hei
lo, aš tavo pieštą atvaizdą 
mačiau studijoje ant sienos 
pakabintą.” Iš to aš supras- 

• davau, kad S. Rauduvė yra 
gabus, profesionališkas pie-

i jams. Girdėjau, draugės 
i moterys ką nors ruošia 
Olympia Parko lankyto
jams. Pereitą vasarą^ mo
terys sunkiai dirbo, turėjo
me “Laisvės” ir menininkų 
du piknikus, kurie buvo pa
sekmingi. Taipgi dėl par
ko naudos buvo surengta 21 
pietūs, tos pačios draugės 
dirbo.

Abu Rauduvės; progre
syvaus nusistatymo, vi
sus “Laisvės” koncertus ir 
piknikus aplankydavo ir au
komis paremdavo.

Stasys Rauduvė mirė nuo M. Sumis

Kaip kitose lietuvių kolo
nijose, taip ir mūsų koloni
jos vietos veiksniai - sme- 
tonininkai buvo suruošę ker
mošių išvaduoti Lietuvą ir 
grąžinti ponams dvarus ir 
mūrukus. Vasario 16 d. pa
sitaikė saulėta, tai rengėjai 
manė, kad į tą jų ’kermo
šių suplauks minios žmo
nių.

Worcesterio kolonijoj yra 
virš 15, tūkstančių lietuvių, 
bet į šį ilgai bubnytą turgų 
atsilankė gal trys šimtai 
publikos. Didžiumą publi
kos sudarė vėlesniu laiku 
atvykėliai.

Susirinkimą atidarė su 
malda vietinės parapijos 
kunigas. Baigdamas savo 
maldą kvietė visus karštai 
melstis, nes tik su malda iš
vaduos “Lietuvą iš ruskių.” 
Vyriausiu kalbėto j ūmi buvo 
kunigas Yla su profesoriaus 
titulu, bet tokio mokyto kal
bos niekas nesuprato. Taip
gi buvo vietos politikierių, 
miesto manadžerius,; kon- 
gresmanas ir H. Donohue, 
kuris jau daug metų sako 
jiems kalbas, bet jos be pa
sekmių. Kasmet Lietuva 
darosi gražesnė ir nesiren
gia priimti smetonininkų.

Taipgi buvo ir meninė 
programa su dainomis ir 
šokiais. Dainų programą 
išpildė vietos menininkų ra
telis, sudainavo keletą gra
žių dainelių jauni berniukai 
ir mergaitės, pritariant vie
nam jaunuoliui su armoni
ka, pašoko “Subatos vaka
rėlį” ir kitus liaudiškus šo
kius, kurie gerai pasisekė.

J. Jaskevičius rengiasi 
važiuoti į “Laisvės” šėrinin- 
kų suvažiavimą. Kas norite 
pasveikinti suvažiavimą, jis 
gali ir jūsų auką nuvežti, 
tik pašaukite 799-9573.

J. Jaskevičius

Iš LDS 6 kp. susirinkimo
LDS 6 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyko vasario 
3 d. Sokol salėje. Nedide
lis skaičius narių teatsilan- 
kė; tikrenybėje turėjo dau
giau dalyvauti.

Kuopos pirmininkė H. 
Žukienė tuojau po atidary
mo susirinkimo paprašė vi
sus narius vienos minutės 
atsistojimu pagerbti šį mė
nesį mirusį 6 kuopos narį 
Kazimierą Staniulį.

Kuopos valdybos raportai 
buvo priimti.

Skaitytas laiškas iš LDS 
Centro; Sekretorius J. Siur- 
ba prašo, kad kuopos vai
dyba patikrintų visų narių 
antrašus ir; išlyginus klai
das, jeigu jų suras, prisiųs
tų centrui. Finansų sek
retorė Adelė Kumpan dar
buojasi tuo reikalu.

J. Vaicekauskas raporta
vo, kad vasarinei išvykai 
užregistravo vietą gražioje 
Tono Kulbio kempėje, prie 
Conklin Avė., liepos 13 d., o 
rudeniniam banketui kol 
kas vietos dar nesurado.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 3 
d. Sokol salėje, 226 Clinton 
St. Pradžia 7 vai. vakare. 
Visi kuopos nariai maloniai 
prašomi dalyvauti.
. Šia proga tenka čia pri
minti: ar nebūtų gerai, jei 
daugiau narių dalyvautų 
savo kuopos susirinkimuo-

So. Boston, Mass.
LDS 62 Kuopos Nariams
LDS 62 kuopos susirinki

mas įvyko vasario 6 d., bet 
ne visi kuopos nariai atsi
lankė.

Kitą susirinkimą turėsime 
kovo 8 d., šeštadienį, 2 vai. 
popiet. Prąšome kuopos na
rius ateiti ir. pasimokėti 
duokles už 1969 metus.

Jeigu būtų blogas ęras tą 
dieną (kovo 8), tai sekantį 
susirinkimą turėsime kovo 
15 d., šeštadienį, taip pat 2 
vai. dieną.

Prašome visus kuopos na
rius pašimokėti duokles ko
vo mėnesį. Ir labai būtų 
gerai, kad pasistengtumėte 
vienu kartu užsimokėti 
duokles už visus 1969 me
tus.

Iki šiol “Tiesoje” buvo 
skelbiama, kad mūsų kuo
pos susirinkimai įvyksta 
pirmą ketvirtadienį. Tai to 
jau ant toliaus nebus. Aš 
dirbu ir sunku anksti pribū
ti į susirinkimą. O daug na
rių nenori vaikščioti gatvė
mis vėlai vakare.

A. K., Fin. Sekr.

Už 40 kilometrų nuo Če
koslovakijos sienos vyksta 
stambūs NATO manevrai, 
kuriuose “sąlyginai panau
dojamos” atominės minos 
ir kitos branduolinio gink
lo rūšys.

1968 metais Vokietijos De
mokratinėj e Respubl i k o j e 
nuimtas didžiausias per vi
są respublikos egzistavimo 
laiką grūdinių kultūrų der
lius — po 31.8 centnerio iš 
hektaro.

Palydovas

Vasario 16 d. turėjome 
parengimą į kurį atsilankė 
gražus būrelis draugų. Visi 
nuotaikiai praleidome laiką. 
Moterys rūpinosi, kad visi 
būtų skaniai pavaišinti. 
Taipgi ir draugas Ginaitis 
daug darbo įdėjo į šio pa
rengimo pavykimą.

Nors K. Karosienė buv<y 
pasižadėjusi daug ką mums 
pasakyti, bet ji nelabai kaip 
iąutėsi ir prižadėjo kitą 
1'°rfa4pakalbėti. Visi angaSjt 
lestayo, kad draugė nesvei
kuoju.

Šis parengimas buvo su
ruoštas San Franęisco LLD 
kuopos.

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks kovo 13 d. 
29 Endicott St. Kviečiame 
narius dalyvauti, turime 
daug reikalų apkalbėti. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų.

LLD 11 kp. mėnesinis sik 
sirinkimas įvyks kovo 13 dąS 
pradžia 2:30 vai. po piety. 
Kviečiame narius dalyvauti, 
turime daug reikalų aptar
ti. “Laisvės” šėrininkų su
važiavimas įvks kovo 16 d., 
“Vilnies” bazaras įvyksta 
pabaigoj kovo mėnesio. Šia
me susirinkime turėsime 
šiuos du klausymus apkal
bėti. >4

Jaskevičius
.............................. 1 — ———

NAUJA KNYGA

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
Parašė J. GASIŪNAS

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

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

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

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

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

Užsakymus siųskite:

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

*
4
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CLEVELAND, OHIO HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
Literatūros Draugija 

a ir jos nariai
Jau daugiau kaip 50 me

tų gyvuoja ir veikia mūsų 
Literatūros Draugija. Kiek 
ji suteikė apšvietos per tą 
laikotarpį savo nariams, ne
įmanoma apskaičiuoti. Tas, 
veikiausia, priklauso nuo 
nario, kiek jis ar ji 
ėmėsi tos apšvietos-*pasi- 
sem'ti iš Draugijos lei
džiamų knygų is žurna
lo “Šviesos” bei kitų Drau
gijos apšvietos šaltinių! 
Gera dalis narių, kurie pa
sinaudojo tais apšvietos 
šaltiniais, daug ko išmoko 
ne tik apie savus, bet ir 
apie pasaulinius reikalus. 
Tokie nariai dar ir dabar, 
sulaukę senatvės ir kai ku
rie jau ir negalėdami ta 
literatūra naudotis, bet 
įvertindami apšvietą be jo
kių, išmetinėjimų užsimoka 
duokles ir jaučiasi už garbę 
tokiai draugijai priklausyti.

Nėra paslaptis, kad didelė 
mūsų LLD narių dauguma 
yra pensininkai, tai yra se
nesnio amžiaus žmonės. 
Todėl, be abejonės, dauge
liui jau ir akys daug skai
tyti nebetarnauja, bet 
tai neturėtų būti prie
žastimi pasi traukimo iš 
Draugijos. Tuo mažu mo
kesčiu — pora dolerių į me
tus — rodos, ir pensinin
kas neturėtų jaustis nu
skriaustu.

Tačiau vis tik pasitaiko, 
kad paprašius tą metinę 
duoklę užsimokėti, gauni 
atsakymą “negaliu skaityti, 
jaugiau nemokėsiu.”

' Kaip gaila ir skaudu, kad 
žmogus per desėtkus metų 
ėjęs su progresu, priklau
sys tokiai apšvietos orga
nizacijai, kaip Literatūros 
Draugija, o artinantis gy
venimo saulėleidžiui, tą vis
ką numeta, kartu numeta ir 
visas tas paslaugas, kurias 
ir kuopa suteikia jo miru
siam nariui, tai yra pagelbs
ti visu kuo liūdesio valan
doje, suteikia $10 vertės 
gėlių, arba, geriausia, pa
reiškia per abu laikraščius 
užuojautą likusiai šeimai. 
O jeigu mūsų koresponden
tų paprašo, jie su mielu 
noru parašo ir mirusio 
draugo bent trumpą bio
grafiją. (Taip daroma mū
sų Clevelando kuopoje.) O 
išSibraukęs narys negali tų 
visų paslaugų tikėtis.

O kaip mums jau gerai 
žinoma, dabar į Lietuvą ei
na po keletą šimtų “Lais
vės” ir ‘Vilnies.” Tokiu bū
du velionio giminės bei 
draugai ir Lietuvoje gali 
matyti, kad jų pažįstamas 
ėjo progreso keliu ir todėl 
Artas tikros pagarbos.

Ne kartą ir mūsų kuopo
je buvo iškilęs klausimas: 
kas vertesnis mirusiam na
riui — gėlės ar užuojauta 
per spaudą likusiai šeimai? 
Atsakymas: abudu yra ver
tingi savo vietoje. Kuomet 
numiršta pavienis narys 
arba draugas, neturintis čia 
daug artimųjų, tai gėlių 
puokštė turi savo vertę bei 
sentimentą, bet turintiems 
savas skaitlingas šeimas 
gėlių užtenka tik nuo savų
jų (žinoma, su šeimos suti
kimu). Pav., 1968 m.- mū
sų vietinėj kuopoj mirė ke
turi nariai ir jų visų šeimos 
sutiko su užuojautos pa
reiškimu per spaudą. Tai 
reiškia $40, kuriuos būtume 
sumokėję už gėles, teko 
mūsų laikraščiams.

Ne kartą tenka skaityti 
ir kitų miestų laidotuvių 
aprašymus, kur korespon
dentai su pasididžiavimu 
pažymi gėlių gausumą. Tai 
skaitant verčia pagalvoti... 
ant kiek tos vietos gėlinin
kai praturtėjo! O mūsų 
laikraščiai gal tenkinasi tik 
įdėdami ilgiausius tų laido
tuvių aprašymus.

J. žebrys

Montello, Mass
su-LLD 6 kp. mėnesinis 

sirinkimas įvyks sekmadie
nį, kovo 2. Pradžia 2 vai. 
popiet.

LDS 67-osios kuopos 
mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 9, 
Pradžia 2 vai. popiet.

Susirinkimai laikomi Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 8 
Vine St.

Dabar susirinkimai įvyks 
dienos laiku. Prašomi na
riai ateiti į susirinkimus ir 
pasimokėti savo mokesčius.

Pereitame LLD 6 kp. su
sirinkime skaitytas ^Vil
nies” Bazaro reikalu laiš
kas. Bazaras įvyks kovo 29 
ir 30 dd. Chicago je.( Tam 
tikslui kuopa paaukojo $5. 
Aukojo po $5 A. Skirmontas 
ir K. Kalvelienė; $2 —.M. 
Gutauskienė; po $1—A. Si
korskis, K. Čereškienė, A. 
Kukaitienė ir G. Shimaitis, 
viso susidaro $21. G .Shi
maitis išsiuntė “Salad Ma
ker and Food Grind” siun
tinį. Būtų gerai, kad kas 
nors daugiau atsirastų ką 
nors dovanoti.

Serga LDS 67 kp. nariai: 
John Grigas per riešą išsi
narino koją, gydosi namuo
se; Paul Vitekūnas yra ga
vęs lengvą “šoką,” gydosi 
namuose. Abu pasidavė po 
LDS pašalpa.
Bridgewater, Mass., .serga 

LDS 67 kuopos narys Ado-

DEVELOPMENT 
ENGINEER

Engineer:

A multi-division rapidly expanding 
plastics, fibre and paper company 
based in Wilmington, Del. is look
ing for an aggressive Chemical En
gineer or Chemist to work in its 
Research and Development Depart
ment.
The Ideal Candidate will have 1—3 
years’ experience preferably as a 
Process Engineer. NVF Company 
offers unlimited promotional oppor
tunities. Liberal benefits including 
stock purchase.
PLEASE REPLY IN CONFIDENCE 
WITH A RESUME INCLUDING

PRESENT SALARY TO:
G. Q. MILLER

NVF COMPANY
MARYLAND AVE. & BEECH

WILMINGTON, DEL. 19899
An Equal Opportunity Employer.

(15-16)

x CAN MFG
\ EXPANSION

Adding a Third Shift Immed. open
ings for general Laborers with 
opp’ty for Skilled Jobs in near 
future. Full time permanent em
ployment. New High Wage Scale 
Good Company benefits. Contact Mr. 
J. C.

MECHANICAL 
ASSEMBLER

ELECTRICAL 
ASSEMBLER

will train persons with mecha-

ST.

mas Miškinis turėjo kojos 
operaciją. Susirgo Danie
lius Lapeika, gavo širdies 
sukrėtimą. Abu gydosi na
muose.

Vasario 19 d. mirė sena 
Montellos gyventoja Ona 
Petkūnienė (Smetonytė), 82 
metų amžiaus. Buvo pa
šarvota E. J. Waitt šerme
ninėje. Buvo daug gražių 
gyvų gėlių buketų ir daug 
lankytojų. Šermenys buvo 
religiniai pravestos. Daug 
žmonių su 30 automobilių 
palydėjo į Melrose kapines. 
Iš Worcesterio atvyko du 
jos vyro broliai Petkūnai ir 
sesuo M. Račkauskienė su 
savo šeima. Suėjau daug 
savo jaunų dienų pažįsta
mų.

Liko nuliūdę jos vyras 
Juozas, du sūnūs, dvi duk
terys, 9 anūkai.

Visi laidotuvių dalyviai 
buvo pavaišinti Liet. Pilie
čių Klubo salėje.

Geo. Shimaitis

Londonas. — Mirė James 
Larkin, 63 metų amžiaus. 
Jis buvo darbo unijų orga
nizatorius, pažangus kovo
tojas, 1967 m. vadovavo 
darbo unijų delegacijai 
Maskvoje minint 50 metų 
revoliucijos laimėjimą.

480

An

Cone.
THE COCO COLA CQ.

Food Division
Mercer St., Highstown, N. J., 

08520. 1-(609)-448-5100.
Equal Opportunity Employer.

(15-18)

ELECTRICIAN—MILLWRIGHT
MANUFACTURING PLANT. Serv

ice and Maintain Electrical Equip
ment, Motors, Starters, etc. Trouble
shot and repair. Must be able to read 
Electrical Blue Prints. Knowledge 
of 3 phase 440 “A MUST” Can Mfg. 
exp. helpful but not nec. Attractive 
wages, good Company benefits, 
tact: Mr. Maurice Bentoliff.

Con-

THE COCO COLA CO
Food Division

Mercer St., Hightstown, N. 
l-(609) 448-5100.

480
08520.

An Equal Opportunity Employer.
(15-18)

CLERK TYPIST
N. E. Phila. Manufacturing.

Full time and permanent. Apply:
HOTPACK CORP.

Cottman Ave. & Melrose, Phila., Pa.
(15-17)

CLERICAL 
SUPERVISOR

Busy Order Department for major 
textile manufacturer has opening for 
supervisor. Fine opportunity for de
tail-minded person. Supervisory abi
lity essential. Call GA 6-0300, Ext 
311. Or apply: ROBERT BRUCE, 
INC., “C’’ & Westmoreland Sts., 
Philadelphia, Pa. (15-17)

Pranešimas
Harrison, N. J.

Kovo 2 d., 2 vai. po pie
tų, Klubo svetainėje, 15 
Ann St., įvyks Labor Ly
ceum Klubo susirinkimhs. 
Bus svarstomi einamieji 
Klubo reikalai ir renkami 
narių mokesčiai.

Klubo Komitetas (15-16)

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

We 
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 

in lieu
or Vo-Tech, training 
of experience.

SPRAY
Experience on

PAINTER 
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 
perience. Degree not

the above ex
necessary.

WE OFFER:
Good rate of
Liberal fringe benefits. 
Job Security.

Apply in person or phone:
WASCON 

SYSTEMS, INC.
Subsidiary of Robbins & Myers 

210 Bonair Ave., 
Hatboro, Pa.

Phone — OS 5-6090 
Equal Opportunity Employer.

(15-17)

pay.

An
//

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)

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)

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

See
Jack Hillis — Sales Manager

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

OR 7-1242
(15-17)

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

opportunity
563-6037 or

(15-16)

CLERKS

Full time, permanent positions in 
our credit office.

Knowledge of 1(/ key adding ma
chine helpful, but not required.

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

(13-15)

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)

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)

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)

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

DR. 6-5183
GRUNINGS

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

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

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

(13-17)

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)

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)

WELDER-FITTER, exp. ARC & 
HELIARC, Stainless steel and pl- 
loys. Code qualifications required. 
Permanent job, excellent pay, fringe 
benefits. JOSEPH OAT & SONS, 
236 Quarry St., Philadelphia, Pa.

(13-17)

MACHINIST
First class. High wages.

All insurance paid.
Plenty overtime.

203-658-7635
(10-16)

PRESS BOY
Ad shop. Must be experienced. 

Apply in person at—
BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS

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

For

ASSEMBLERS
1st Shift

MACHINISTS
2nd Shift

HORIZONTAL BORING MILL
RADIALJpRILL 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)

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

JOHN WOOD COMPANY 
100 Washington Street 

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

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)

ARLINGTON, MASS.

Anna M. Wenzlow
Reiškiame širdingiausią užuojautą jos vyrui 

Michael Wenzlow, sūnui William, dukrai Nellie 
- . t .

k Fisher ir jų šeimoms, taipgi visiems artimiesiems. >

S. J. Rainardai
M, Dawn is 
Eleanora Belekevich 
Elz. Fraimontienė 
John Beleckas
N. Grigaliūnienė 
F, ir Olga Graham 
L. M. Aitutis
J. V. Daleckai 
Victor Thomas

B. Chuberkienė
K. Kazlauskienė
P. Žukauskienė
L. Plutienė
W. M, Stašiai
W. Baltushi^
G. V. Kvetkai
D. B. Keršiai 
Alex Kandraška 
John. Survila

BROCKTON, MASS.

Vincas Vindziulis
Mirė vasario 16, 1969

Reiškiame širdingiausią užuojautą jo žmonai 
Gertrude (Zalansky), sūnui William R., dukrai 
Lillian ir Ralph Lupica, seserei Bessie Waitekus 
ir giminėms T. Lietuvoje.

P. Baronas Peter Chestnut
M. Gutauskienė Anna Chestnut
Mr. ir Mrs. S. Grušas A. J. Sikorski
Mrs. K. Kalvelis A. Skirmont
Tėr. Kaminskienė Mrs. J. Skirmont
F. Markevičius Geo, Shimaitis
Mrs. A. Markevičius P. A. Vaitekūnas

PIPE AND STEAMFITTER

An expanding Company located in 
Trevose has an excellent opportunity 
for a Pipe and Steamfitter Class "A”. 
Applicant must be capable of laying 
out, installing and maintaining com
plete low and high pressure piping 
installations and maintaining sprink
ler system. Good pay, excellent be
nefits and permanent work are am
ong the advantages to be gained by 
successful applicant. Call for an ap
pointment.

BETZ LABORATORIES, INC.,

Somerton Rd., Trevose, Pa. 19047.
E. SHAW 355-3300.

((15-17)

WELDER

HUDSON, MASS.

Vincas Vindziulis
Mirė vasario 16, 1969 m.

Reiškiame širdingiausią užuojautą jo mylimai 
žmonai Gertrudę, sūnui William R., dukrai Lillian 
ir Ralph Lupica, seseriai 
minems T. Lietuvoje.-

Bessie Wai tekus ir gi-

A growing Chemical Products Ma
nufacturer located in Trevose, has 
ah attractive opportunity for a Wel
der (combination). Applicant must 
be capable of performing electric 
ARC, HELIARC, ACETYLENE Wel
ding as required on Ferrous and non 
Fęrrous metals; interprete blue 
prints, sketches and other specifica
tions; lay out and set>up work, 
direct and check work of other wel
ders of lower classification.

If your questions concern wages, 
benefits and working conditions, 
they are among the best in the area. 
Call for an appointment.

BETZ LABORATORIES, INC.
Somerton Rd., Trevose, Pa. 19047 

E. SHAW 355’3300 .2
(15-17)

Metal Fabrication.
FOREMAN 2nd SHIFT.

Supervisory exp. in metal forming, 
with automatic brakes, presses and 
shears. Permanent position with fast 
growing Non-Defense Metal Fabri
cation plant. Good salary and bonus. 
Apply or call for appointment.

< REPCO PRODUCTS 
CORPORATION

7400 State Rd. DE 8-1110.
(15-18)

BUSINESS OPPORTUNITY

Service Station. Flying ‘A’.

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

Charles Urban 
Mrs. A. Urban 
G. Bagdonavich 
S, Bagdonavich

S, Marcilionis
T. Marcilionis 
John Straus 
Anna Shay

BODY MAN
Experienced. Must have own tools. 
Excellent working conditions, Paid 
holidays, vacation, hospitalization, 
life insurance. Apply in person.

KNIGHTS AUTO BODY
781 Garfield. Ave., Jersey City, 

(201) 433-7300.“ (15-17)

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. & W. H. CORSON, INC., Joshua 
Rd. & Stenton Ave., Plymouth Meet
ing, Pa. 828-4300 or CH 7-5900.

(15-17)

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 TRENTON, N. J. PLEASE SEND RESUME AND 

SALARY HISTORY IN CONFIDENCE TO E. BAUER

STAUFFER CHEMICAL CO.,

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

(11-15)
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“Karas ir taika”
Didžiojo Rusijos rašytojo 

Levo Tolstojaus įdomųjį 
epą, 1805-1812 metų karo 
romaną, nufilmuoti ėmė 
penkis metus, atsiėjo penki 
milijonai dolerių, reikėjo 
120,000 karių ir 30 geriau
sių Tarybų Sąjungos kino 
artistų. Kovomis pavartota 
keli tūkstančiai arklių, 7,000 
kardų, 160 artilerijos bate
rijų, sprogimams įvykdinti 
23,000 tonų parako, daugiau 
kaip 105,000 tonų kerosino 
deglams, apie 7,000 bombų 
ir kitokių karinių reikmenų.

“Karas ir taika” yra mo- 
numen talus veikalas, di- 

_ džiausiąs iki šiol nufilmuo
tas kūrinys visame pasau
lyje. Filmo juostos jam už
fiksuoti suvartota daugiau, 
negu keturiem pilnaekrani- 
niam filmam. įžymusis kino 
direktorius Sergejus Bon- 
darčukas per kelis metus 
rinko ir lavino geriausius 
aktorius. Pav., Natašos 
vaidmeniui tikrinta apie 3, 
000 kandidačių, kol atrasta 
tinkama ir pasirinkta jau
na balerina Liudmila Savel- 
jeva.

Per penkis metus 47 dirb
tuvės bei įmonės dirbo ak- 

‘ toriams bei kareiviams ap
rangą, ginklus ir kitokius 
reikmenis. Iš 120,000 karei- 

- vių korpuso reikėjo padary
ti kelių kariaujančių tautų 
atstovus: rusų, lenkų, pran-

cūzų, austrų, italų, vokiečių 
ir kitų. Karių uniformos 
1805 m. buvo vienokios, o 
1812 m. kitokios. Be to, rei
kėjo išmokyti karius ir 
skirtingų šalių “muštro”, 
juos paruošti kovos žy
giams. Pav., prancūzų ka
riai eina mažais žingsniais, 
bet labai sparčiai — apie 
120 žingsnių minutei. Gi 
rusų kariai eina dideliais 
žingsniais ir lėčiau — 75 
žingsnius minutei. Mosfil- 
mo Studijos darbuotojams 
teko visa tuo pasirūpinti.

Tolstojaus filmias taiky
tas ne vien tik Tarybų Są
jungos piliečiams, bet ir ki
tų kraštų žiūrovams. Taigi 
be rusiško dialogo, įkalbė
ta ir angliškai; Be abejonės 
bus įkalbėti vokiškas, pran
cūziškas, itališkas ir kito
kie dialogai.

Filmas “Karas ir taika” 
gana ilgas: rodomas dviem 
seansais po tris valandas. 
Išsėdėti šešias valandas be 
pertraukos — būtu perdaug 
varginan t i s pasimojimas. 
Taigi reikia atsilankyti te
atre du kartu. Bet filmą 
verta pamatyti; daug įdo
maus veiksmo ir puiki spal
vota panorama. New Yorke 
bus rodoma tik keturias sa
vaites. Rodoma popiečiais 
ir vakarais (du 
dieną), Coronet 
St. ir 3rd Ave.

Mirusieji pagerbti

kartu per 
teatre, 59

Ir vėl New Yorko mokytojai 
ruošiasi streikuoti...

Dar nepamiršome ilgo 
New Yorko miesto viešųjų 
mokyklų mokytojų streiko, 
o jau kalbama apie ruoši
mąsi naujam streikui. Tūri 
prasidėti derybos tarp mo
kyklų sistemos vadovybės 
ir mokytojų ^unijos.

Mokytojų organi z a c i j a 
kalba apie naujus aukštus 
reikalavimus. Svarbiausias 
klausimas būsiąs algų klau
pias. Dabartinė mūsų 
mokytoju alffu skalė nuo 
$6,750 iki $11.150 per me
tus. Atrodo, jog tai jau ne
mažos algos. Bet mokyto
jai mano, kad jie verti gero
kai aukštesnio uždarbio už 
savo nelengvą darbą. Unija 
reikalaus, kad nauja moky
tojų algų skalė būtų nuo 
$9.000’ iki $18,000. Tai 
reikštų geroką pakėlimą.

Žinoma, unija turinti ir 
kitus reikalavimus. Ji no
ri, kad visoje mokyklų sis
temoje mokytojai turėtų 
daugiau įtakos ir teisių. 
Unijos vadai sako, kad jie 
mokytojų reikalavimus for
maliai įteiks Apšvietos Ta
rybai kada nors po kovo 1 
dienos. Tikimasi ilgų ir 
“sunkių” derybų. Vėl kils 
klausimas, kaip ir iŠ, kur

paimti pinigų mokytojų 
reikalavimams patenkinti?

Ryšium su mokytojų rei
kalavimais siejasi ir kita 
problema. Jei mokytojai 
laimės gerą algų pakėlimą, 
ka pasakys kiti valdiškų 
ištaigų tarnautojai? Jie 
irgi pradės vėl reikalauti 
algų pakėlimo.. Taip buvo 
anais metais, taip bus ir da
bar.

su-

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis 
sirinkimas įvyks trečiadie
nį, kovo 5, “Laisvės” salė
je. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi kp. nariai kviečia
mi dalyvauti. Savrbu vi
siems laiku mokėesčius pa
simokė ti. Valdyba. (15-16)

Lietuvos suvenyrai Berlyne
Berlynas.— Gegužės pra

džioje čia bus atidaryta lie
tuviškų suvenyrų paroda. 
Parodų grupės vedėjas M. 
Kaniauskas ir Kauno “Dai
lės” gamybinio kombinato 
architektas V. Šepkus at
vyko parodai paruošti.

RENGIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Kovo 16, 1969 
“LAISVES” SALĘJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

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

Banketo bilietas $3.50 asmeniui _
— “Laisvės” B-vės

Board Direktoriai

Iš Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimo

Vasario 19-os dienos va
kare “Laisves” salėje pa
žangios lietuvės turėjo Klu
bo susirinkimą. I. Mizarie- 
nė jį pravedė.

Pirma kitų Klubo reikalų, 
pirmininkė pranešė, kad 
mirė k 1 u b i e t ė Antanina 
Zdažinskienė ir buvusios il
gametės Klubo sekretorės 
Suzanos Kazokytės vyras 
Jones.
minutės tyla, o Suzanai pa
reikšta nuoširdi užuojauta.

Klubietė Agnė Jurevičie
nė, gyvenanti Floridoje, 
laiškeliu dėkojo Klubui už 
jai pareikštą užuojautą dėl 
jos vyro mirties.

Susir i n k i m a s galutinai 
aptarė Kovo 8-osios atžy- 
mėjimą, kuris įvyks kovo 
9 d. “Laisvės” salėje, 2 vai.

Klubo valdyba pranešė, 
kad' Jis parengimas bus 
įdomus ir kiek skirtinges- 
nio pobūdžio; kalbės mote
rys tos dienos klausimu ir 
skaitys eilėraščius. Meni
nę programą Mildred Stens- 
ler vadovybėje atliks Aido 
Choras ir jo solistai.

Užbaigę programą, visi 
pasivaišinsime klubiečių pa
gamintais skanėsiais. Kvie
čiama visus dalyavuti.

“Laisvės” dalininkų suva
žiavimas įvyks kovo 16 d. 
“Laisvės” salėje. Moterų 
Klubas nutarė pasveikinti 
suvažiavimą su $25 per H. 
Feiferienę.

Kaip jau žinoma, š. m. 
sausių 26 New Yorke vie
šėjo skaitlinga grupė sve
čių iš Lietuvos, kurių tarpe 
buvo keturios moterys. Nuo 
mūsų .Klubo joms buvo 
įteikta kukli dovanėlė. Vie
na jų — Onutė Minkevičiū- 
tė—įteikė mūsų Klubui lie
tuviškų suvenyrų. Ačiū jai.

Klubo susirinkime daly
vavo viešnia iš Lietuvos 
Aldona Kvedaraitė, vos 
prieš kelias dienas atvyku
si trumpam laikui į New 
Yorką ir apsistojusi pas 
malonius mūsų draugus Ju
lę ir Joną Lazauskus. Ji 
sakė, po keleto dienų vyks 
i Kaliforniją savo tetos ap
lankyti ir ten mano pagy
venti ilgesni laiką. O grįž
dama ji vėl sustos New 
Yorke. -

Viešniai pasitikti Klubas 
davė vaišes, kurias paruo
šė klubietės H. Siaurienė, 
N. Buknienė ir H. Feife- 
rienė.

Visoms susėdus prie vai
šių stalo, Ievą Mizarienė pa
prašė išgerti tostą už mū
sų viešnią, ir sudainuota 
“Ilgiausių Metų.”

Kiek vėliau paprašyta 
viešnia papasakojo mums 
apie Lietuvą. Kadangi Al
dona yra muzikė, baigusi 
Vilniaus konservatoriją, tai 
daugiausia ir kalbėjo apie 
muziką. Ji gyvena Klaipė
doje ir dirba kompozito
riaus St. Šimkaus vardo 
muzikos mokykloje.

Viešnia sakė, džiaugiuosi, 
kad turiu progą susipažin
ti su Amerikos lietuviais. 
Patinkate man jūs, jūsų 
įdraugiškurnas ir vašin- 
gumas. j Džiugu, kad tarp 
Lietuvos ir užsienio lie
tuvių palaikomi draugiš
ki ryšiai. Ir būtų gražu, 
jei mes vieni kitus dažniau 
aplankytume.

Paprašyta ką nors mums 
paskambinti, mielai sutiko 
ir paskambino įžymių kom
pozitorių kūrinius—Šopeno 
ir Strauso. Ji mus žavėjo sa
vo meistrišku skambinimu. 
Palinkėjome Aldonai dar 
aukščiau siektis muzikoje.

BRONIUS RAGUOTIS

35-ri žurnalo “Šviesos” metai
’’WWW1” F *»» r *- * v •• . —.*• - -»

Pagal pranešimą, skatytą 1968 m. gruodžio 11 d. Vilniaus 
universitete įvykusioje mokslinėje konferencijoje

Jungtinių Amerikos Vals
tijų liet, spaudos istorijoje 
reikšminga vieta priklauso 
“Šviesos” žurnalui, šį mėne
sį pažyminčiam 35-ąsias gy
vavimo metines.

1917 m. pabaigoje, nusto
jus eiti žurnalui “Naujoji 
gadynė,” kurį ilgiausiai re
dagavo V. Kapsukas bei K. 
Vidikas, revoliucinės kryp
ties socialistiniai sluoksniai 
liko be teoretinio pobūdžio 
leidinio. Tuo tarpu laikme
tis, kupinas ypatingos reik
šmės įvykių ir problemų, 
reikalavo teoretiškai juos 
nušviesti ir nagrinėti.

“Laisvėje” ir kituose laik
raščiuose, ypač nuo 1924 
metų, plačiai diskutuota dėl 
leidybinės veiklos krypties. 
“Pagaliau daugumos min
tys,— pažymi A. Bimba, su
sikristalizavo apie Lietuvių 
literatūros draugiją, kad ji
nai turėtų pasiimti žurnalo 
leidimo ir palaikymo atsa
komybę.”

Žurnalo poreikį taip pat 
brandino to meto sudėtin
ga situacija JAV lietuvių 
pažangiajame judėjime ir, 
beje, visas tuometinis gyve
nimas.

Tokiomis sąlygomis LLD i 
IV suvažiavimas (1933 m.) 
nutarė kas trys mėnesiai 
leisti “politikos, mokslo, me
no ir literatūros” žurnalą 
“Šviesa”; jo pirmasis nu
meris ir pasirodė 1934 m. 
vasario mėnesi. Nepaisant 
sunkių ir sudėtingų aplin
kybių, šis teorinio profilio 
leidinys eina jau 35 metai. 
Nė viena kita JAV .lietuviu 
emigracijos srovė neistengė 
toki laiką ilaisti panašaus 
pobūdžio žurnalo. ;

“Šviesos” žurnalo kryp
ties ir profilio, skyrium 
imant, jo žurnalistinės spe
cifikos klausimai yra buvę 
dažnai ir aštriai svarstomi. 
Skirtingi požiūriai pasireiš
kė nuo pat jo leidimo pra
džiom ir dargi, kaip nurodo 
A. Bimba, — “anksčiau te- 
hpnlanuoiant žurnalą leisti.” 
1938 m. bei 1958 m. kilusios 
diskusijos buvo palietusios 
žurnalo likimą iš viso, bet 
“šviesa” buvo išsaugota. 
Čia susidurta dvieiu požiū
rių: vieni žurnalą įsivaiz
davo tik k ai n teorijos ir 
mokslo leidini. kiti — reiš
kė norą matvti “Šviesa” tik
tai grožinėm literatūros žur
nalu. “Šviesos” redakcinė 
kolegija bei jos redaktoriai 
siekė, kain buvo rašoma, 
“auksinio vidurio” — patar
nauti “abieiu rūšių skaitv- 
toiams.” Tokia leidinio 
krvnti — įvairiu skaitvtoiv 
noreikiu ir interesu derini
mą — bus lėmęs būtinumas 
nenrarasti v nei vienos, nei 
kitos kategoriios skaitvto- 
iu iš antros pusės, jis tu- 
reio apimti daugeli sričių— 
nolitiką. mokslą, literatūra 
ir mena. Dėsninga, kad 
“Šviesos” raidoie vienom 
nrnble™atikos sritys atski
rais laikotarniais iškvla 
kaip vyraujančios, o kitoms 
tenka mažesnė reikšmė.

Per visą “Šviesos” gyve-

publi- 
pobū-

raidos

nimo laiką išskirtinė yra jos 
politinė - visuomeninė 
cistika bei teorinio 
džio raštai.
7 Atskirais. žurnalo

etapais, ypač antrojo pasau
linio karo metais bei vadi
namojo “šaltojo karo” pra
džioje, svarbiausiąją vietą, 
lėmusią to meto žurnalo tu
rinį, sudarė grožinė litera
tūra, pirmiausia poezija bei 
literatūrinė publicistika, iš 
dalies kritika.

Tiesa, kai kurios gyveni
mo sritys žurnale silpniau 
atspindimos. Viena šio lei
dinio spragų, A. Bimbos nu
rodymu, tai “ a b e 1 n ų j ų 
mokslų nušvietimas.”

Svarbiausioji žurnalo lei
dimo ir turinio problema — 
literatūrinių - publicistinių 
jėgų reikalai. Per visą jo 
gyvavimą tai buvo labai 
aktualu, o per pastaruosius 
15-20 metų — peraugo į le
miamą veiksnį. Jau pirmai
siais žurnalo metais buvo 
užmegzti ryšiai su Lietuvo
je bei Tarybų Sąjungoje gy
venusiais lietuvių rašytojais 
ir publicistais. Literatūri- 
nę-publicistinę talka iš Lie- 

.tuvos “Šviesos” leidėjai ver
tina kaip reikšmingą tradi
ciją ir kūrybinę bei mora
linę paramą. Jie ir sudėtin
gomis sąlygomis stengiasi 
žurnale išlaikyti deramą 
santyki tarp JAV ir Lietu
vos autorių, tarp medžiagos 
anie Jungtines Valstijas, 
Lietuvą ir pasaulį.

“Šviesa” niekad neturėjo 
ir neturį etatinio redakci
jos aparato, nekalbant apie 
šiaip apmokamus darbuoto
jus ar bendradarbius. Vi
suomeninės veiklos pagrin
dais veikusioje žurnalo re- 
dakcinėie kolegijoje yra da
lyvavę žymių veikėjų. Pas
tarąjį dešimtmeti redakci
ją besudarė tik R Mizara ir 
A. Bimba, o R. Mizarai mi
rus — vienas A. Bimba, 
einas žurnalo redaktoriaus 
pareigas nuo 1936 metu. Or
ganizacinis ir kūrybinis žur
nalo paruošimo ir išleidimo 
darbas — nuo pirmosios iki 
noskutiniosios grandies — 
dažniausiai tenka vienam 
redaktoriui.

Už žurnale paskelbta me
džiagą jų autoriai jokio at
lyginimo, išskiriant >morali- 

; ni, nėra gavę ir negauna. 
' Ir tai, kad pažangieji lietu

viai jau 35-eri metai regu
liariai leidžia “Šviesa.” rodo 
ios redaktorių ir bendra
darbiu idėjinę ir kūrybinę 
energiją bei pasiaukojimą, 
šios dvasinės savybės .ap
skritai charakterizuoja vi
sa pažangųjį JAV lietuviu 
visuomeninį-kultūrinį judė
jimą ir jo veikėjus.

Iš ‘Gimtasis kraštas”

Rojaus Mizaros 
atminimui pagerbti

Alytus. — Pagerbdama 
savo žemiečio Tarybų Lie
tuvos liaudies rašytojo R. 
Mizaros atminimą, Alytaus 
rajono laikraščio “Komuni
stinis rytojus” redakcija 
antrą kartą paskelbia lite
ratūrinį konkursą.

Pernai surengtame R. 
Mizaros konkurse dalyvavo 
daugiau kaip 30 autorių iš 
’vairių respublikos rajonų. 
Laureatu tapo poetas aly
tiškis A. Matulis. Jani ši 
oremija buvo paskirta už 
lyrinę p’oemą “Gimtosios 
^emės paminklai.”

Šiais met a i s konkurse 
kviečiami dalyvauti visi ra- 
iono darbo žmonės, respub
likos rašytojai bei žurnalis
tai, kilę iš Dzūkijos. Kon
kursui prozos ir poezijos 
kūriniai pateikiami iki šių 
metų gruodžio 1 dienos.

Numatytos premijos — 
nirmoji, antroji, trečioji ir 
ketvirtoji — paskatinamoji 
premija. Lėšas premijoms 
skiria respublikos liaudies 
rašytojo R. Mizaros gimti
nės 
nio 
bos.

Parengimų Kalendoriuj
Kovo 9 d. m-

Niujorko Lietuvių Mot? 
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

MIRĖ
Juozas Kazlauskas mirė 

vasario 19 d., gyveno Mas-

L

“Nemuno” ir “Tarvbi- 
artojo” kolūkių valdy-

S. Jakubauskas

Grįžo Vilniun
Vasario 25 d. 1 vai. 55 m. 

Vilniaus Salomėjos Nėries 
vid. mokyklos anglu kalbos 
mokytoja Tamara Firkavi- 
čienė dar kartą pažvelgė į- 
savo brolius, gimines ir 
draugus. Paskutinį kartą 
pamojavo gražiam ir tur
tingam Amerikos kraštui ir 
drąsiai nužygiavo į saulėje 
blizgantį galingą tarybinį 
lėktuvą.

Tamara ilsėjosi beveik 
pusmetį pas savo brolius ir 
kitus gimines. Gerai susi- 
nažino su New Yorku ir pa
sitobulino anglų kalboje.

Su pilnu bagažu įspūdžių 
ją sutiks mokiniai ir kole
gos. Vasario 26 d. ji jau 
pietauja Vilniuje su savo 
motina ir sūneliu.
Tamara oro uoste pake

liui į Tėvynę sutiko inži
nierių Vaclovą Palionį, ku
ris svečiavosi pas savo bro
lį. Judviejų keliai skirsis 
tik Vilniuje.

Tamara lieka dėkinga 
Bronei ir Volteriui Keršu- 
liams, kurie plačiai atveria 
duris kiekvienam svečiui. 
Dėkoja ir kitiems lietu
viams už malonią draugys-

9 žuvo gaisre, 5 sužeisti
New Yorkas. — 9 žmo

nės žuvo ir 5 apdeginti 
■^ifth Avė. granito pastate 
'šsiplėtusiame gaisre.

Rep.

Atsisveikinome ir palinkė
jome jai geriausios viešna
gės mūsų šalyje, ir iki pasi
matymo New Yorke.

Aukos Klubui
K. K. — kavos ir $2.
Gailiūnienė — $5. A

. M. Bitkus — $5.
Dėkui! V. B-^nė

. Tokijas. — Japonijos vy
riausybe sutiko įleisti Jung
tinių Valstijų investorius i 
japonų pramonę. . Ameri
kos kapitalas dabar smar
kiai veržiasi į Japonijos 
pramonę.

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema. V .

1

vežtas iš laidotuvių My- 
čios (A. Kodis), 6306 Flush
ing Ave.) į šv. Jono kapi
nes penktadienį, vasario 21 
d. Velionis paliko nuliūdi
me tris brolius ir penkias 
seseris. Šią liūdną žinią per 
telefoną pranešė Anna ir 
Anthony Zurnis, maspeth- 
iečiai. Velionio sesuo ir švo- 
geris.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 11 d. 2 
vai. po pietų, “Laisvės” sa
lėje. 102-02 Liberty Avė. 
Kiekvienas susirinkime# 
svarbus. Kaip visada, ir šis 
susirinkimas bus su vaišė
mis. Visi nariai ir narės 
prašomi dalyvauti. _

Valdyba (15-171

LDS 1-os Kuopos žinios
Kviečiame visus narius 

dalyvauti šiame susirinki- 
mte, kovo 4 d., 7 v. v., 102-02 
Liberty Avė. Anksčiau mū
sų susirinkimai įvykdavo 
kas mėnesį, bet dabar įvyks
ta kas antras mėnesis. No
rime, kad šis susirinkimas 
būtų skaitlingas. Tarsimės 
apie ateinantį kuopos ban
ketą ir kitus reikalus. Po 
susirinkimo, mūsų kuopos 
pirmininkas Valys Bunkus 
priims narius su vaišėmis. 
Kadangi nešusirenkame kas 
mėnesi, tai šiame susirinki
me turėtu būti daugiau na
riu ir įvairesnis susirinki
mas. Iki nasimatvmo susi
rinkime. Užrašų sekr.

(15-16)

Moters Dienos 
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 visos 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 programla irgi 
bus įvairi.

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

M—nė

PERKAME SENUS 
PINIGUS SI

Kas turite senų lietuviškų pinigų, 
arba Europos pinigų, ar senų 
amerikoniškų pinigų, mes nupirk
sime nuo jūs. Taipgi perkame 
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)

IEŠKOMA

Mano tėvas Vaišvila Juozas, ieš
kodamas darbo, 1924 metais išvyko 
į Argentiną. Apie pusantrų metų gy
veno Buenos Aires ir motinai rašy
davo laiškus. Paskutiniame laiške 
pranešė, kad gaunąs geresnį darbą, 
bet pavojingą. Po to nustojo rašyti 
ir dingo. Iki šio laiko apie jo likimą 
neturiu jokių žinių. Iki išvykstant į 
Argentiną, gyveno buvusiame Pa
svalio valsčiuje. Šuo metu jam bū
tų apie 76 metus amžiaus. Jei at
sirastų žinančių apie tėvo likitfą 
praneškite: advokatui Vaišvilai Ig
nui, Juozo s., Panevėžys, Gogųfcp 
gt. 55, bt. 57, Lithuania, USSR. .

v (15-16)




