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KRISLAI
Šėrininky suvažiavimas 
Kanados studentija 
Vilniaus universitetas 
Biauri provokacija 
Būtinos taksų reformos

— Rašo J. Gasiūnas —
Laikraščio “Laisvės” šėri

ninku pareiga sekmadienį da
lyvauti suvažiavime. Šėrinin
ku atsakomybė nustatyti laik
raščio gaires ateičiai.

Tad labai svarbu suvažiavi- 
n^e dalyvauti visiems šėrinin- 
kams, kuriems tik sąlygos lei
džia. Ypač New Yorko apylin
kės šėrininkams neatleistina 
pasilikti namuose, kuomet 
svarstomi laikraščio reikalai. 
Kartą į metus juk nėra sun
ku susirinkti.

Tikimės turėti skaitlingą 
ir brandu suvažiavimą, taipgi 
didžiulį metinį “Laisvės” ban
ketą.

Prieš šėrininku suvažiavimą 
Petras Naruševičius, St. Pe
tersburg, Fla., dovanojo “Lais
vei” vieną Lietuvių Namo 
Bendrovės serą. Už tai jam 
širdingai dėkui.

Ikišiol jau šimtas kitas to
kių, kaip Petras Naruševičius, 
yra dovanoję Lietuvių Namo 

4’Bendrovės Šerus savo laikraš
čiui “Laisvei.” Tai darydami, 
jie suteikė didžiulę laikraščiui 
paramą.

Tikimės ir ateityje bus dar 
’daugiau tokių Lietuviu Namo 
Bendrovės šėrininku, kurie sa
vo šėrus dovanos “Laisvei.”

Kanadiškis “Liaudies Bal
sas” rašo apie Kanados uni
versitetu reformas:

“Studentija per pastaruosius 
kelis metus išgarsėjo savo ak- 
tvvumu. Studentai ir akademi
kai gražiai pasirodė protestuo
se prieš kara Vietname, o pa
staruoju metu studentija (da
linai ir profesoriai) daug aty- 
dos kreipia i universitetu re
formas. Reformos yra labai 
pribrendęs klausimas.”

Kanadoje, kaip ir Jungtinė
se Valstijose, studentu kovos 

reformas universitetuose 
jau duoda teigiamų pasekmių.

Kovo 13 d. sukanka 50 me
tu. kai Lietuvos Tarybinė vv- 
riausvbė atkūrė Vilniaus uni
versitetą.

Vilniaus universitetas buvo 
įkurtas 1579 metais. Lietu
vos Didžiojoje Kunigaikštvs- 

/ . tėie tai buvo vienintelė aukš-
^'toii mokykla. Pirmojo pasau

linio karo metu vokiečiams 
' valdant Vilnių, universiteto 

darbas buvo sutruk d vtas.
. 1918 metu pabaigoje susi

kūrusi Tarvbu vvriausvbė 1919 
metais atsteigė Vilniaus uni
versitetą. Tarybiniais laikai? 
universitetas išaugo j milžiniš
ka moksline ištaiga, kurioje 
netolimoje ateitvie mokysis 
daugiau kain 13,000 studentų.

Kovo 2 d. Kinijos ginkluotas 
Įsiveržimas i Tarvbu Sąjungos 
teritorija buvo visai nepateisi
namas. Tai biauri provokacija 
prieš Tarvbu Sąjungą.

Jau per keletą metu Mao 
vvriausvbė visokiais būdais 
kurstė kiniečius prieš Tarvbu 
Saiunga Suknrstvti fanatikai 
net sostinės Pekino gatvėse 

^užnuldinėdavo tarybinius ni- 
< Wečius. O dabar net ginklus 

^panaudojo prieš tarybinius ru- 
nežiaus sargus. H,

Tokie Mao žygiai tikrai pa-
!

SVEIKINAME “LAISVES” ŠERININKy SUVAŽIAVIMĄ
(■}

Generalinis streikas visą 
Prancūziją suparalyžiavo

53,357 kariai pabėgo iš karo 
tarnybos į 12 mėnesių

Washingtonas. — Senati
ms Ginkluotosios Tarnybos 
Komitetas raportuoja, kad 
per 12 mėnesių nuo 1967 m. 
liepos 1 d. iki 1968 m. liepos 
1 d. pabėgo iš karinės tar
nybos 53,357 kariai. Tai iš
eina po 1 karį į 10 minučių.

Komitetas taipgi rapor
tuoja, kad karo fronte per 
tą patį laiką “ugnyje” da
lyvavo 155,536 amerikiečiai 
kariai.

Iš pabėgusių karių,, kaip

Dr. Martino Kingo užmušėjas 
gavo 99 metą kalėjimo

Angliakasią streikas laimėjo 
sveikatos ir apsaugos biliij

Memphis, Tenn. — James 
Earl Ray pagaliau teisme 
prisipažino nužudęs dr. M. 
Luther Kingą, įžymiausi 
negrų vadovą. Su prisaikin- 
tųjų teisėjų sutikimu teisė
jas Battle paskyrė Ray 99 
metų kalėjimo bausmę.

Valdžios atstovas ir Ray 
gynėjas padarė pareiški
mus, kad :Kingo nužūdime 
nebuvę suokalbio, kad vie
nas Ray yra tame kaltas. 
Bet Ray su tuo nesutiko. 
Atrodo, kad Ray turėjo 
sandraugų ir buvo suokal
bis ir kad Ray už Kingo 
nužudymą gavo apmokėti,

Ragina duoti nemokamai maistą 
septyniems milijonams žmonių

Washingtonas — Senato
rius George McGovern ra
gina Agrikultūros departa
mentą nemokamai dalinti

deda Amerikos agresoriams 
Vietname, netiesioginiai pa
kenkia taikos deryboms Pary
žiuje.

Apskaičiuojama, kad didžio
sios korporacijos kasmet ne
sumoka apie 45 bilijonus do
lerių įvairiais taksais. O tai 
reiškia, kad mažas biznis ir 
darbininkai priversti daugiau 
taksų mokėti.

Dabar Kongrese svarstomos 
taksų reformos. Bet didžiosios 
korporacijos deda daug pa
stangų, kad tinkamos refor
mos nebūtų užgirtos.

Svarbu kongresmanams ir 
senatoriams rašyti, raginant 
atšaukti specialius 10 procen
tų taksus ir priimti naują tak
sų programą, kuri daugiau 
taksuotų korporacijas, mažiau 
mažąjį biznį ir darbo žmones.

•'

Komercinėje spaudoje ma
čiau karikatūrą, kurioje Pie
tų Vietnamo vice prezidentas 
Ky praneša nusigandusiems 
generolams, kad nelaukiama 
taikos galimybė esanti labai 
pavojinga.

Paryžiaus taikos derybose 
gen. Ky vadovauja Pietų Viet
namo valdžios delegacijai, ku
ri daugiausia trukdo taikos 
derybas.

e

senatorius D. K. Inouye sa
ko, “tik 250 buvo teisiami 
ir nubausti už pabėgimą”.

Iš karinės tarnybos pabė
gusių skaičius darosi kas
met didesnis ir didesnis. Be 
to, dar daugelis jaunuolių, 
pašauktų karinėn tarnybon, 
visai nesiraportuoja.

Roma. — Italijos konsti
tucinis teismas uždraudė iš 
darbo paleisti darbininkes, 
kai jos susituokia.

nes pas jį Londone policija 
rado nemažai pinigų.

Jeigu Ray būtų neprisi- 
pažinęs prie kaltės, tuomet 
jis būtų gavęs mirties baus
mę, bet tuomet veikiausia 
būtų iškilę ir kiti suokalbi
ninkai.

Justicijos departamentas 
pareiškė, kad ir toliau-tyri
nės, ' ar nebuvo suokalbio 
Kingo . užmušime.

New Yorkas. — Valdžios 
agentai suėmė žuvies dėžu
tėse vežamų narkotikų 8 
milijonų dolerių vertės. 
Areštavo keturis vyrus.

. . . . - L ,

maistą 7 milijonams žmo
nių, kurie badaujančiai gy
vena.

Tų 7 millijonų žmonių 
šeimos neturi nei po $1,000 
metinių pajamų, iš kurių 
jos negali niekaip pragy
venti. 1,700 šeimų neuždir
ba daugiau kaip po $350 į 
metus. Bet vistiek jos turi 
sumokėti nuo 30 iki 50 pro
centų savo mizerno uždar
bio už dalinamo maisto 
štampas. Tokios šeimos tu
rėtų gauti maistą nemoka
mai.

Mirė B. Sidaravičius
Kaunas. — Kovo 5 d. po 

ilgos ir sunkios ligos mirė 
Kauno Medicinos instituto 
odos ir veneros ligų kated
ros vedėjas, medicinos mok
slų daktaras profesorius 
Bronius Sidaravičius.

B. Sidaravičius gimė 1897 
m. balandžio 18 d. Šakių 
apskrityje Liepalotų kaime, 
valstiečių šeimoje. ’

Prancūzija ir Rytų 
Vokietija susitarė

Berlynas. — Kovo 4 d. 
tarptautinėje Leipcigo pa
vasario mugėje pasirašytas 
Vokietijos Demokratinės 
Respublikos ir Prancūzijos 
susitarimas bendradarbiau
ti, vystant spalvotąją tele
viziją. ’ .

Laukiam skaitlingai atvykstant 
į suvažiavimą ir banketą

Laikraščio “Laisvės” šėrininku suvažiavimas įvyks
ta šį sekmadienį, kovo 16, “Laisvės” salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. Pradžia 10 vai. ryto.

Svarbu visiems šėrininkams, kuriems tik sąlygos 
leidžia, sūvažiavime dalyvauti. Ypač New Yorko apylin
kėje gyvenantieji turėtų pasistengti vieną kartą į me
tus susirinkti savo laikraščio reikalus aptarti.

“Laisvė” išeidinėja ir savo skaitytojus lanko jau
per 58 metus. Ir niekad nesuklupo, visada laiku skaity
tojus pasiekia.

Nuo pat jos įsikūrimo “Laisvė” kovoja už darbo 
reikalus, kovoja prieš karus, prieš fašizmą, už taikos 
išlaikymą pasaulyje.

“Laisvė” palaiko artimus ryšius su Tarybų Lietuva, 
turi ten daug skaitytojų. .“Laisvėje” ..bendradarbiauja 
visa eilė žymiausių Lietuvos rašytojų, žurnalistų, me
nininkų.

Matote, kaip “Laisvė” yra svarbus laikraštis, ne
šantis šviesą į liaudies namus, žiūrėkime, kad ir toliau 
“Laisvė” atliktų tą pačią misiją.

Džiugu, kad finansinis vajus buvo sėkmingas, kad 
sukelta $15,000 dar ir su geru kaupu. Tai parodo, kad 
laisviečiai nori savo laikraštį išlaikyti.

šis suvažiavimas turėtų būt pravestas tokioje pat 
dvasioje, kad jis suteiktų laikraščiui daugiau materia
linės ir dvasinės paspirties sekamiems metams.

Po suvažiavimo, apie 6 vai. vakare, visi bendrai ga
lėsime pasivaišinti metiniame “Laisvės” bankete,'kuria
me tikimės turėti ne tik daug šėrininku, bet ir svečių 
iš arti ir toli.

Nuoširdžiai sveikiname šėrininku suvažiavimą^ Lin- 
kimė'jam' sėkmių sutvirtinti “Laisvę” ir nutiesti atei
čiai gaires. ' • ’ ‘

: “LAISVĖS” PERSONALAS

KABLEGRAMOS IS LIETUVOS
Keisis gastrolėmis

Vilnius. — Lietuvos Val
stybės Filharmonijos direk
cija priėmė Lenkijos Liau
dies Respublikos Poznanės 
Filharm o ni j o s vadovybės 
pasiūlymą šiais metais pa
sikeisti simfoninių orkestrų 
gastrolėmis. Susitarta, kad 
gegužės pradžioje Pozna
nės simfoninis orkestras, 
atskiri jo ansambliai suruoš 
keletą simfoninės ir kame
rinės muzikos vakarų Vil
niuje ir Kaune, supažin
dins mūsų muzikinę visuo
menę, su lenkų klasikų ir 
šiuolaikin i ų kompozitorių 
kūryba.

Lietuvos simfoninis or
kestras atsakomajam vizi
tui į Poznanę išvyks gegu
žės pabaigoje. Vilniečiai su
rengs koncertus ir kituose 
Lenkijos miestuose. Šiai iš
vykai kolektyvas numato
paruošti dvi programas, 
kuriose daug vietos bus ski
riama lietuviškai muzikai.

Eksportuoja šešios įmonės
Šiauliai. — 50 tūkstančių 

ereliukų ir krekždučių dvi
račių, trečdaliu daugiau, 
negu pernai, pateiks šiais 
metais užsienio rinkai Vai
ro gamykla, šiaulietiški 
dviračiai bus eksportuoja
mi į Vengriją, Suomiją, Ka
nadą, Nigeriją, Vietnamo 
Demokratinę Respubliką ir 
daugelį kitų užsienio šalių. 
Dideli užsakymai gauti iš 
Kubos. Ten jau iškeliavo 
siuntą—2,000 dviračių, pri
taikytų naudoti tropin^miš 
sąlygomis.

Didėja ir kitų miesto
/

17

imoniu produkcijos ekspor
tas. Baldų kombinato ko
lektyvas, jau paruošęs ne
mažas savo gaminių siun
tas Anglijai, Jemenui, Kon- 
gui, Malio Respublikai, da
bar gavo užsakymą paga
minti kėdės, kurios bus 
siunčiamos į Vengriją ir 
Prancūziją.

Į 15 užsienio šalių ket
virtaisiais penkmečio me
tais savo gaminius siūs mė
sos kombinatas. Gauti už
sakymai iš Šveicarij os, 
Prancūzijos, Vokietijos De- 
mokrat i n ė s Respublikos, 
Čekoslovaki j o s, Jungtinės 
Arabų Respublikos. Ttip 
pat mūsų gaminius perka 
Japonija, Belgija ir. Olandi
ja.

Savo gaminius į užsienį 
eksportuoja šešios Šiaulių 
įmonės.

Antanas Vaivutskas

Protesto demonstracija
Roma. — Genoa mieste 

įvyko protesto demonstra
cija prieš bekylantį fašiz
mą. Demonstracijoje daly
vavo tūkstančiai žmonių. 
Jie protestavo prieš fašistų 
pasikėsinimą užmušti Meli- 
ną Mercourį, kalbėjusią 
prieš Graikijos fašistinį re
žimą.

Policija puolė demonst
rantus, daugelį sužeidė, 118 
areštavo.

Pietų Vietnamo Moterų 
Sąjunga, Tarptautinės Mo
tors Dienos proga, dėkojo 
Amerikos moterims, jtovo- 
jančidnhs už taiką Vietna
me.

Paryžius. — Balandžio 10 
d. buvo paskelbtas visoje 
Prancū z i j o j e generalinis 
darbininkų streikas. Darbo 
unijos nusitarė streikuoti 
24 valandas. O jeigu val-
džia ir kompanijos nesis- 
kaitys su darbininkų reika
lavimais, tai streikas gali 
tęstis ir ilgiau.

Paryžiuje ir kituose mie
stuose transportacija visai 
nesijudina, tik privatūs au
tomobiliai juda. Elektros

Charleston, W. Va. — 40, 
000 angliakasių streikas nu
tarta atšaukti, jeigu West 
Virgin i j o s gubernatorius 
Moore pasirašys angliaka
sių sveikatos ir apsaugos 
bilių, kuris buvo legislatu
res priimtas.

Legislatūros priimtas bi- 
lius nėra pilnai tobulas, bet 
jis* vistik' tiek suteikia dau
giau apsaugos kasyklose. 
Tai skaitoma daliniu ir 
svarbiu angliakasių laimėji
mu. Bet kova už sveikatos 
apsaugą bus tęsiama ir to
liau, kol ir Kongresas pri

Policija puolė streikuojančius 
studentus, 56 areštuoti

(g----------------------------------------------------------------Paterson, N. J.—Eastside 
High School negrai studen
tai buvo paskelbę sėdėjimo 
streiką. Policija puolė 
streikierius, areštavb 56, 
daugelį apdaužė. Streikie
rius išvarė iš mokyklos.

Tarp negrų streikierių 
buvo keletas ir baltųjų. Jie 
reikalavo baigti negrų dis
kriminaciją mokykloje.

Kriminalizmas auga
Tokijas.— Jungtinių Val

stijų okupuotoje Okinavoje 
kriminalizmas plečiasi. 
Trys žmogžudystės į 10 die
nų buvo papildytos JAV 
kareivių, bet niekas jų at
sakomybėn nepatraukė.

Okinawos policija rapor
tuoja, kad JAV kareiviai 
1968 m. yra papildę 905 
įvairių kriminalysčių, rašo 
laikraštis “Yomiuri”.

Motery piketas
Washingtonas. — Baltuo

sius Rūmus dabar piketuo
ja taikos kovotojos. Jos rei
kalauja Nixono administra
cijos panaikinti anti-balisti- 
nę raketų sistemą.

Piketuojanči o s moterys 
gauna spaudoje geros pub
likacijos. Kai kurie kong
resmenai ir senatoriai pa
reiškė, kad ir jie priešingi 
tai sistemai, kuri sudaro 
pavojų gyventojams.

jėgainės uždarytos. Visos 
didžiosios įmonės nedirba.

Darbininkai gatvėse de
monstruoja, vieningai laiko
si.

Roma. — Italijos unijos 
nusitarusios iššaukti strei- 
kan laiškų išnešiotojus, mo
kytojus, maisto inspekto
rius, profesorius, reikalau
jančius didesnių algų ir ge
resnių darbo sąlygų.

ims angliakasių sveikatos 
ir apsaugok bilių.

Streikuodami mainieriai 
privertė anglies kasyklų sa
vininkus ir legislatūrą skai
tytis su jų ’reikalavimais. 
Taipgi ir unijos vadovai bu
vo streikui priešingi. Da
bar ir jie mato, kad tik 
streiko pagalba mainieriai 

’laimėjo bilių.

Karačis.—Pakistane siau
čia generalinis streikas. 
Darbininkai demonstruoja. 
Įvyksta riaušių, susikirti
mų su policija.

I

i

Washingtonas. — AFL- 
CIO prezidentas Meany ne
nori padėti, kad Kongresas 
priimtų siūlomą liberalinę 
taksų reformų programą.

Vasario 25 d. 20 kongres
menų turėjo pasitarimą su 
AFL-CIO unijų atstovais. 
Tame pasitarime prieita 
bendros nuomonės padėti 
iškovoti Kongrese taksų re
formų programą. Bet kai 
vėliau buvo šauktas kitas 
susirinkimas bendram pasi
tarimui, AFL-CIO prezi
dentas Meany patvarkė, 
k a d susirinkime nedaly
vaus.

150,000 streikavo
Londonas. — Daugiau 

kaip 150,000 londoniečių 
darbininkų dalyvavo vienos 
dienos streike.

Jie protestavo prieš val
džios siūlomą legislatūrą, 
kuri trukdytų unijų veiklą, 
ypač streiku.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos moterys surinko daug 
maisto ir kitų reikmenų ir 
išsiuntė laivą j šiaurės 
Vietnamą padėti Vietnamo 
mot e r i m s, kovojančioms 
prieš agresorius.

Washingtonas^— Buvusio 
prezi d e n t o Eesenhoverio 
sveikata eina geryn.
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Karo išlaidos dar padidės
PREZIDENTAS Nixonas pasiuntė savo Apsigyni

mo sekretorių Melvin R. Laird į Vietnamą susipažinti 
su karo padėtimi ir jam raportuoti, ką jis ten surado. 
Sekretorius sugrįžo ir dar nematęs prezidento jau pa
reiškė, kad daug daugiau dolerių reikės skirti Pietų 
Vietnamo militarinei klikai. Jeigu norime, kad ji ge
riau kariautų, tai reikia padidinti jai finansinę pagal
bą. O tas padidinimas gali pasiekti keletą bilijonų do
lerių.

Vadinasi, vietoje parvežti patarimą baigti agresi
ją ir kraustytis iš Vietnamo, ponas sekretorius pataria 
karą dar labiau išplėsti. Juk didinimas Saigono val
džiai paramos reiškia karo plėtimą.

Ryšium su didinimu karo išlaidų primenamas pas
kutinėmis savo gyvenimo dienomis Johnsono adminis
tracijos apskaičiavimas, kiek militarinės išlaidos susi
mažintų, jeigu Vietname karas užsibaigtų. Buvo sako
ma, kad pasibaigus karui, mažiausia devyniolika bilijo
nų dolerių per metus būtų galima nukreipti į sociali
nius žmonių poreikius. Tiesa, šis karas per metus at- 
seina daugiau kaip 29 bilijonus dolerių, bet nebūtų ga
lima visus juos nukreipti civiliniams reikalams. Apie 
dešimt bilijonų dolerių turėtų pasilikti padidintiems mi- 
litariniams reikalams. Taigi, kurie tikisi, kad karui su
stojus visos karo lėšos pereis į socialinius reikalus, 
turės nusivilti.

Po šio karo pasikartos Korėjos karo istorija, 1950- 
1952 metais, Korėjos karui prasidėjus, apsigynimo iš
laidos pašoko nuo 14 bilijonų iki 46 bilijonų į metus. 
Karui pasibaigus jos siekė keturiasdešimt bilijonų į me
tus. Vietnamo karui prasidėjus apsigynimo išlaidos pa
kilo nuo 50 bilijonų dolerių iki 80 bilijonų. Vadinasi, 
jeigu šiam karui pasibaigus apsigynimo išlaidos susi
mažintų tiktai 19 bilijonų dolerių, tai jos vis tiek dar 
siektų 71 bilijoną dolerių į metus.

Tai parodo baisų mfilitarizmo augimą ir įsigalėjimą. 
Kasmet jis darosi vis sunkesnė ekonominė Amerikai 
našta.

karo

savo
šiuo

A. PETRIKĄ

Lietuviai tėvynėje ir emigracijoj^

Ir Jungt. Tautas apniko
“parazitai”
TARYBŲ Sąjungai ir Tanzanijai reikalaujant, 

Jungtinės Tautos sudarė komitetą tyrinėjimui taip va
dinamų “konsultativinių” organizacijų. Jų priviso labai 
daug. Jos kišasi į visokią pasaulinės organizacijos veik
lą. Jos daro spaudimą į delegacijas.

' Daugiausia tų “konsultativinių” agentūrų priklau
so amerikiečiams. Jų tarpe esama tokių kaip Salvation 
Army, Scouts, [Rotary Club, Lions Club ir tt.

Su tomis agentūromis skandalas kilo prieš porą 
metų, kai buvo paskelbta, kad beveik visas jas finan
suoja Centrinė Žvalgybos Agentūra (ČIA). Dabar, ma
tyt, Jungtinių Tautų vadovybė sumanė tais parazitais 
nusikratyti.

Jau ruošiasi rinkimams
VAKARŲ Vokietijos politinės partijos jau ruošiasi 

parlamentariniams rinkimams, kurie įvyks rugsėjo mė
nesį. Krikščionys demokratai ir jų talkininkai labai iš
sigando, kad jų kandidatas Gerhard Schroder nebuvo 
išrinktas prezidentu. Aišku, kad socialdemokratai, ku
rių kandidatas Dr. Gustav Heinemann laimėjo rinki
mus, labai pakėlė savo prestižą ir eis į parlamento rin
kimus su įsitikinimu juos laimėti.

Bet reikia žinoti, socialdemokratai rinkimus laimė
jo ne vien savo balsais. Jiems padėjo taip vadinami 
“laisvieji demokratai” su 83 balsais. Manoma, kad ir 
busimuosiuose rinkimuose socialdemokratai sieks su 
jais bendro fronto.

Sunaikinimo pavojus
“NEW York Post” (kovo 6 d.) vedamajame kalba 

apie mūsų militaristinių ratelių planuojama šuhaikinimo 
pavojų. Skaitome:

“Vieną iŠ aštriausių pasipriešinimų Sentinel (rake
tinei apsigynimo sistemai) sukėlė miestų, gyventojai, ku
rie yra išsigandę perspektyvos gyventi šalia termo
branduolinių raketų. Bet atrodo, kad daugeliui jų grū- 

> moja dar baisesnis pavojus.
Tai labai veiklios nervinės dujos, vadinamos raidė

mis G-B, kurių mažiausio kiekio užtenka gyvybės su- 
naikinimiui. Jas armija važinėja iš vienos bandymo sto
ties į kitą 300 galionų konteineriuose. Transportuoja
mos geležinkeliais. Kas atsitiktų, jeigu ištiktų trauki
nio, avarija šalia miesto, paliekame vaizdo baisumą pa
čiam skaitytojui įsivaizduoti.

Smulkmenas apie šią pasibaisėtiną padėtį slapta
me kongresmanų susirinkime atidengė cheminių-biolo- 
ginių ginklų gaminimo armijos direktorius. Jis taipgi 
pripažino, kad jis tam tikslui turi 350,000,000 dolerių

JAI REIKĖJO SAVO 
AKIMIS PAMATYTI, 
KAD PASIBAISĖTŲ

Korespondentė lietuvaitė 
Jūratė Kazickaitė sugrįžo 
iš Vietnamo ir padarius 
“New Jersey lietuvių gru
pei” (kur, y nežinia) prane
šimą apie ^Vietnamo karą. 
Apie jos pranešimą rašo 
'“Darbininkas,” pri
durdamas, kad Kazickaitė 
taip pat lankėsi Afrikos 
Kenijoje ir kad grįždama 
buvus penketui dienų užsu
kus į Vilnių. Apie jos įspū
džius Vilniuje mažai tesa
koma, — tik tiek, kad ko
respondentė buvus susiti
kusi su Vilniaus studen
tais.

Kazickaitės pasakojimas 
gi apie Vietnamo karą 
yra įdomus. Čia jis eina 
ištisai, kaip atpasakotas 
“Darbininke” (kovo 7 d.):

— Jei j u ms ši a'n d i e n reiktų 
pasirinkti vieną iš šių trijų 
vietų, į kurią noretute važiuo
ti ? — i Vietnamą, į Kenya,ar 
į Vilnių?—kun. Viktoras Du
busis paklausė Jūratės Kazic
kaitės po jos įdomaus ir nuo
taikingo pranešimo apie savo 
keliones, darbą ir įspūdžius 
minėtose vietose.

Atsakydama Jūratė pirmiau
sia užtikrino, kad daugiau jau 
nebenorėtų giązti į Vietnamą. 
Nebenori daugiau matyti 
ir visų žiaurumų.

— Lengva yra turėti 
principinį nusistatymą
Klausimu. Bet kai savo akimis 
pamatai žmogaus žiaurumą, 
tuomet iškyla pats svarbiau
sias klausimas: argi vienas 
žmogus turi būt^i toks žiaurus 
ir nežmoniškas kitam ? ’ Ar 
n e g a 1 i skirtingų’ įsitikinimų 
žihbiiėš ' gyvenai taikiai viėrii' 
šalia ■ kitų ? Ar' negalėtų ir 
skirtingos politinės sistemos 
toleruoti viena < kitos egzista
vimą ?

Reikia ieškoti žmoniškumo 
principų

Tarp Vietname dirbusių žur
nalistų ši “Lithuanian giri” 
buvo žinoma kaip viena iš va
nagų (hawk). “Atrodo, kad 
aš telikau viena iš tokių tarp 
žurnalistų,” — įprisi pažino 
prelegentė. “Bet kai čia pat 
kalbiesi su jaunu vyruku, o 
už poros valandų pamatai jo 
kūną be galvos, arba kai vieną 
dieną fotografuoji grupę svei
kų žmonių, o kitą dieną jau 
žiūri į išmėtytas jų kūnų da
lis, tuomet norisi surasti šiam 
klausimui kitokį atsakymą. 
Pamatai, kad negalima pasi
tenkinti tik “vanagų” ar “ba
landžių” teorijomis. Reikia 
ieškoti gilesnių žmoniškumo 
principų, kuriais galėtų būti 
pagrįsti žmonijos tarpusavio 
santykiai.”

Kai ji buvo paklausta iš 
publikos, kaip iš viso atrodo 
Vietnamo karo eiga, atsakė, 
kad iš arčiau pažinusiem ne 
tik visą šio karo maišatį, bet 
apskritai Vietnamo gyvenimo 
aplinkybes ir politinius bei ki
tokius nusiteikimus, kiekvie
nam yra aišku, kad “politiniu 
pagrindu paręritas laimėji
mas yra neįmanomas. Ameri
kiečiam tėra likę tik kaip nors 
su ne perdideliu gėdingumu 
iš ten pasitraukti.” Kai vėl iš 
klausytojų buvo pareikšta abe
jonių, ar amerikiečiai tikrai 
negali laimėti, ar gal tik ne
nori, J. Kazickaitė atsakė, 
kad ji pati yra girdėjusi aukš
tų kato vadų pareiškimus, ku
rie, ranka rodydami į Cambo- 
dijos ar Laos pusę, sakydavo: 
“Štai ten slepiasi d e š i m t s 
tūkstančių Vi^tkongo kareivių.

Jie mus gali pulti, kada tik 
nori. O mes jų negalim liesti.”

Reikia žinoti, kad Viet- 
kongas yra Pietų Vietnamo 
Liaudies Išsilaisvinimo ar
mija. Ir jeigu taip baisiai 
ginkluotų Amerikos pusė 
milijono vyrų ir dar dides
nė Pietų Vietnamo milita- 
rinės valdžios taip pat 
amerikiečių išlavinta ir 
Amerikos ginklais nuo kojų 
iki galvos ginkluota Saigo- 
no armija nepajėgia Viet- 
kongo nugalėti, tai juk tas 
parodo gal visoje istorijoje 
nežinomą Pietų Vietnamo 
žmonių pasiryžimą būti 
laisvais ir iš savo žemės iš
kraustyti agresorius. Gaila, 
kad savo įspūdžiuose Jūra
tė to fakto nepabrėžė. O 
gal ji tą ir padarė, ale 
“Darbininko” koresponden
tas “pamiršo” paminėti.

Beje, tame pačiame pra
nešime mūsų Jūratė pokal
byje su Vilniaus studentais 
bus arba padariusi dvi 
klaidas arba “D.” kores
pondentas bus jos mintį 
iškraipęs. Ji pasakius, kad 
ji “pirmą kartą apvažiavo 
visą Europą su maždaug 
dešimts dolerių kišenėje.” 
Čia tai jau daugiau negu 
bibliškas stebuklas. Kai kas 
gali išsiaiškinti, kad ji toje 
ilgoje kelionėje užsiiminėjo 
kažin kokiu bizniu. “Visą 
Europą apvažiavo su de
šimts dolerių”!

Kitas Jūratės pasakymas 
taip pat parodo jos žinių 
bagažo ribotumą. Pav., ji 
pareiškus, žinoma, “studen
tų nusistebėjimui,” “kad, 
laisvame pasaulyje gyve
nant jokių leidimų-nereikia. 
Kad žmonės, -kada tik nori 
ir kur nori,- gali keliauti,” 
Argi? Tai kam mes turi
me pasportų sistemą? Pa
bandyk išvažiuoti arba su
grįžti be pasporto, paregėsi, 
kas su tavimi atsitiks -r- 
vietoj namų, atsidursi džė- 
loje (kalėjime). Arba, argi 
Jūratei nežinoma, kad 
mums amerikiečiams už
drausta ir koją įkelti į to- 

' kius kraštus, kaip Kuba ar- 
' ba Kinija? Kurie to mūsų 
’ Valstybės departamento 
( įsakymo nesilaikė, tie susi

laukė daug nesusipratimų.
Nejaugi korespon d e n t e 

Jūratė būtų tokia nuo nū
dienio gyvenimo atsilikusi, 
kad nežinotų, jog niekas 
negali keliauti kada tik no
ri ir kur nori? Tai kam bu
vo mulkinti tą “New Jer
sey lietuvių grupę”? Bet 
ir vėl: gal, “D.” korespon
dentas bus į Jūratės burną 
įspraudęs savo žodžius.

čiau savo pasiekiamame ra
telyje informuoti apie ko
munistų kėslus, ypač su tuo 
supažindinant savo ir kitus 
studentus.”

Vadinasi, pagal “Drau
gą,” lietuviai studentai tu
ri tapti informatoriais 
(šnipais), provokatoriais ir 
streiklaužiais.

Reikia tikėtis, kad gal tik 
vienas atsiras menkadvasis, 
kuris šios piktos “Draugo” 
agitacijos paklausys ir taps 
streiklaužiu. Lietuvių tėvų 
sūnūs ir dukros aukštosio
se mokyklose eina ranka 
rankon su pabudusiu jauni
mu į naują rytojų.

REIKĖTŲ NE BARTIS, 
BET PASIAIŠKINTI

Bostono menševikų “Ke
leivis” smarkiai bara A. 
Bimbą, kam jis kalba apie 
“K.” atsivertimą prie Sme
tonos. O reikėtų ne bartis,1 
bet gražiai pasiaiškinti. Ar 
ne tiesa, kad anais laikais 
“Keleivis” Smetoną vadin
davo smurtininku ir dikta
toriumi, o dabar jau jį 
krikštija “jo eks e 1 e n c i j a 
prezidentu” (buvusiu, žino
ma) ? Ar ne tiesa, kad 
“Keleivis” sušilęs agitavo 
bostoniečius eiti į Smetonos 
pagerbimo parengimą, ku
riame buvo už Smetonos dū
šią meldžiamasi, o jis į pa
danges keliamas, beveik 
šventuoju vadinamas?

Filosofijos daktaras Juo
zas Girnius, darydamas są
vadą apžvalginio leidinio 
“Lietuvių literatūra sve
tur,” apie naujųjų emigran
tų (“egzilo-“egzodo”) lite
ratūrinius pasiekimus ir 
ateities viltį, atsidusęs re
ziumuoja:

“Natūralaus prieauglio 
beveik nėra, ir nėra ko nė 
laukti iš mažo mūsų skai
čiaus. Dėl to ir debiutuoja 
daugiau vyresnio amžiaus 
‘pavėlavę talentai,’ o nejau
nos pajėgos. Noromis ne
noromis stovime, prieš sau
lėleidį — egzodinės litera
tūros išblėsimą. Sunku nu
matyti. kiek dar jis toli, bet 
neabe j < 'amai jis artėja” 
(psl. 594).

Tai beviltiškos rezignaci
jos skundas! šitai mato ir 
daugelis ger e s n i ų j ų emi
grantų rašytojų, bet nenori 
šios tiesos pripažinti. Jie 
vis dar giriasi, kad Ame
rikoje išauklėsią “naują 
Lietuvą.” Tuščia viltis!

Nedaugiau vilties turi ir 
j kitas minėtosios knygos da
lyvis, dramos kritikas Sta
sys Santvaras. Išnagrinė
jęs lietuvių dram a t u r g ų 
darbus išeivijoje, jis klausia

B rangūs: Draugai, >•
Visų pirma noriu pasvei

kinti jus; palinkėti jums 
daug laimės ir parašyti ke
lis žodžius apie save/ :Aš 
turiu sesutę Šiaurės Ame
rikoje, kuri yra man užpre
numeravus laikraštį “Lais
vę.” Aš jau jį gaunu apie 
5 metus. Visuomet gauda
vau normaliai, o dabar jau 
nuo 1968 metų gruodžio mė
nesio negaunu. Kas atsiti
ko, nežinau. Aš gavau laiš
ką nuo savo sesutės. Ji man 
rašo, kad prenumerata at
naujinta už šiuos (1969) 
metus. Tai gal ten pas jus 
įvyko kokia klaida. Patik
rinkite.

Aš domiuosi užsienio lie
tuvių laikraščiais. Aš pats 
gyvenau užsienyje. 25 me
tus — Argentinoje. Dabar 
gyvenu savo tėvynėje Ta
rybų Lietuvoje. Tik čia 
darbo žmogus laimingas, 
čia nėra nedarbo. Nėra nė 
skurdo. Čia geri žmonės 
gerai gyvena.

Su pagarba,
Petras Kanapka 

Kaunas
Pastaba: Ne tik jūs vie

nas, bet visi “Laisvės” skai
tytojai Lietuvoje jos nega- 
vo per porą mėnesių. Mat, 
laivakroviai streikavo, tai 
laivai į. užsienį iš New Yor- 
ko uosto nekursavo, ir laik
raščiai iš čia negalėjo pa
siekti užsienio. Bet strei
kas jau baigėsi. Tikimės, 
kad nuo dabar'“Laisvė” vėl 
reguliariai lankys skaityto-

STREIKLAUŽIAIS 
LIETUVIAI NEBUS!

Chicago®. kunigų “Drau
gas” (vas. 28 d.) vedamaja
me “Studentų maištai ir 
revoliucija Amerikoje” ra
gina lietuvių tėvų vaikus 
Amerikos mokyklose tapti 
streiklaužiais. “Revoliuci
nių nuotaikų studentai,” 
šaukia kunigų organas, 
“jau veržiasi savo maiš- 
tingus sąjūdžius perkelti į jūs Lietuvoje. — Redakcija
fabrikus ir įmones.” 0 tai 
esą netoleruojama.

“Ką daryti?,” klausia 
laikraštis. “Visų pirma rei
kia kiek galima plačiau de
maskuoti, kas to viso užnu
garyje. Ir lietuviai čia turi 
savo įnašą padaryti. Pla

metinį biudžetą. Visuomenė jau labai sūsirūpinusi Sen
tinel pavojumi, ji bus dar laibiau pritrenkta: šiais nau
jais atidengimais”. ;

^Barnis
žmona šaukia vyrui:
— Kodėl nepaklausiau 

mamos ir ištekėjau už ta
vęs?!

— Gal nori pasakyti, kad 
tavo mama neleido tau už 
manes tekėti?

— Taip.
— Ak, kaip aš blogai gal

vojau apie tą gerą moterį

“Ar turime išliekančių 
draminės kūrybos verty- , 
bių?” ir ten pat' atsako: 
“Man atrodo, išliekantys 
tėra Vinco Krėvės ‘Dangaus 
ir žemės sūnūs’” (psl.394). 
Tik tiek! Šis V. Krėvės 
Mickevičiaus nebaigtas vei
kalas, remtas b i b 1 i n ė m i s 
iliuzijomis, yra daugiau fi
losofinis samprot avimas, 
begu vaidintinė drama. Ten 
veiksmo maža, žiūrovus jis 
užmigdytų. O kur dingo ki
ti naujakuriai dramaturgai, 
kiuiais taip girtasi? Ne
jaugi jie visi be vertės?
Tremtiniai ar imigrantai?

Dr. J. Girnius tame pat 
kūrinyje nagrinėja klausi
mą, kaip pavadinti naujuo
sius Lietuvos e migrantus- 
išeivius? Jie patys save va
dina “tremtiniais,” bet 
traktato autorius visai tei
singai nurodo, kad jų nie
kas netrėme, kad jie patys 
savavališkai iš tėvynės pa
sišalino, tad jie yra arba 
pabėgėliai, arba emigrantai. 
Jis sako, jog senesniųjų 
emigrantų kategorijai juos 
priskaityti negalima, nes 
j ie pasirinko emig raciją 
“sąlygų verčiami,” nenorė
dami patekti į tarybinę 
santvarką. Tačiau ir se
nieji emigrantai tėvynę ap
leido sąlygų verčiami: ne
norėjo stoti į caro kariuo
menę arba visą amžių ūki
ninkui bernauti.

Naujiesiems emigran
tams netinka nė “egzilo” ar 
“egzodo” pavadinimas, tai 
prieštarauja tų žodžių pras
mei. Egzodu vadinama 
Biblijoje aprašyta masinė 
žydų emigracija iš Egipto. 
Ten emigravo, jei tikėti 
Biblija, visa tauta, o lietu
vių — tik nedidelė mažuma: 
iš apie trijų milijonų lietu
vių, emigravo vos keli tūks
tantėliai! Tad kur čia pa
našumas žydų egzodui? 
Net patys minėtosios kny
gos autoriai nesusitaiko. 
St. Santvaras rašo: “Lietu
vių dramaturgija tremty
je,” o K. Keblys — f Lietu
vių romanas išeivijoje” 
(mano pabraukta—A. P.).

Tuoj po karo visi naujie- 
ji emigrantai dang s t ė s i 
“trelntinio” aureole, kol pa
matė, kad tokis savęs “pasi- 
aukš tinimas”'Ve atitinka

tikrovės. Dr. J. Girnius“ 
((psl. (515) visai teisingai 
pastebi:

. “Iš pradžių visi laikėme 
savo padėtį tremtimi. Jau
tėmės tremtiniais ne tik 
tuoj po karo įvairių kraštų 
D P stovyklose, bet ir jau 
išsisklaidę į tolimus užjū
rius. Tik vėliau pradėjo iš
kilti balsai, ar ne per pa
tetiškai taikome sau tą patį 
tremties žodį, tiesiog pri
klausantį tiems, kurie buvo 
prievarta išgabenti į sovie
tų Azijos plotus. Ar ati
tinka tremties žodis mūsų 
faktinę tikrovę? Ar ne per 
išdidžiai juo švaisto mės? 
Ar, iš antros pusės, ne per 
daug dangstomės papras
tu savęs gailesčiu (“self- 
pity” — A. P.? Ypač šie 
klausimai pradėjo rasti pa
grindo, kai naujuose kraš-^s 
tuose ėmėme kurtis su A>- 
kia pat aistra, kaip ir visi 
kiti emigrantai. Todėl vis 
labiau tremties žodis retėja 
ir jo vieton vis dažniau ver
žiasi tas pats išeivių ter
minas, kurį anksčiau buvo
me taikę tik seniesiems 
emigrantams.

Tremties vardas pirmine 
to žodžio reikšme iš tiesų 
netinka: tiesiog iš savo 
krašto nebuvome ištremti, 
o patys apsisprendėme ver
čiau palikti tėvynę, negu 
kęsti bolševikų prievartą.’.’ 

Dr. J. Girnius bara tuos 
naujuosius emigrantus, ku
rie, pabėgę iš tėvynės, tuo 
didžiuojasi, laiko save net 
“pranašesniais.” Psl. 519^ 
jis sakp: ' *

“Priešingai, mūsų trem
tis mus slegia tėvynės pali- 
kiipę kąįte (manų pabrauk- 
ta-yA. P.)tremtie^ sulaijW 
kerne ne kovoje, o pasitrau
kę prieš užgriūvant priešui. 
Todėl, užuot išdidžiai žvel
gę į krašte pasilikusiūosius, 
greičiau turime nuolankiai 
suprasti, kad jie tėvų žemė
je saugo tautos gyvybę.”

Dar daugiau, dr. J. Gir
nius pripažįsta, kad ir Ame
rikoj e gyvenantieji emi
grantai, ir Lietuvoje pasi
likusieji mūsų žemiečiai, — 
esame tos pačios tautos 
žmonės, tos pačios Tėvynės 
vaikai ir neturime skirsty
tis į “sūnus” ir “posūnius.” 
Reikia atminti, kad lietuviu 
tauta išliks tik Lietuvoje; 
ne Užsieniuose! J. Girniaus 
žodžiais tariant:

“Nei čia esantieji nega
lime nuneigti dabartinių 
Lietuvos rašytojų, nei ten, 
tėvynėje, likusieji nuneigti, 
kas lietuvių literatūrai lai
mima už tėvynės, ‘Čia’ ir 
‘ten’ tėra tautos nejemtyje 
geografinio išsiskyrimo . są^ > 
voką. 0 iš esmės ir tėvy
nėje, ir užsienyje esame 
ne ‘jie’ ir ‘jie,’ o tie patys 
mes—tos pačios amžių su
lydytos tautos vaikai” 
(psl. 524).

Teisingai pasakyta. Dr/ 
J. Girnius nėra tarybinės 
santvarkos draugas ar jos 
gynėjas, jis jos priešas, bet 
jis mato toliau, nei kiti nau
jakurių vadai. Būtų gera, 
kad ir eiliniai naujakuriai 
tai pamatytų ir iš Lietuvos 
pas mus atsilankančius tau
tiečius priimtų šiltai, drau
giškai, kaip brolius, o ne pa
sitiktų šmeižimu,. niekini
mu, piketavimu ir kitais ne
kultūringais gestais!

— Ketinu rašyti knygai
— Kam vargti, jeigu ga^, 

Įima ją nusipirkti už 40ka^ 
peikų..............  *. * ‘ j
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JUOZAS CHLIVICKAS APSAKYMAS

SPALVOTŲ VELNIŲ ŠEŠĖLIAI
(Pabaiga) —Guten tag, Hansai!—sakau jam.—

—Tai ar apkurtai, bukagalvi?!—šūk
telėjau.

Vis daugiau ir daugiau karių rinkosi 
apie mus, o būrio vadas net pareikalavo 
plačiau paaiškinti mano kalbos reikšmę.

—Ogi aš tą fašistėlį seniai pažįstu, iki 
karo teko kaimynystėje gyventi! Tik 
gaila, kad ne man teko laimė jį sugauti! 
Pirmosiose linijose būčiau jį kitaip pa
vaišinęs!

Vyrai prunkščia, o Hansas mirksi pa
narinęs galvą ir nė krust. Nieko nebeli
ko iš jo karingumo. O gal jis pats ne
betiki Hitlerio pergale? Bet ar toks 
prisipažins?

Nežinau kaip toliau viskas būtų ėję, 
bet tuo metu visus belaisvius vėl suskai
čiavo ir liepė traukti pirmlyn. Ne mūsų 
dalinio grobis — nepasiginčysi. O šį 
kartą man dar nesinorėjo skirtis su 
Hansu. Dar knietėjo kažką jam pasaky
ti, dar norėjau jam, durniui, paaiškinti 
gyvenimo dialektikos dėsnius! Tik laiko 
maža, aplink karas... _
w Nuvarant belaisvius aš dar pasekiau iš 
paskos keletą žingsnių. Palydėjau. 
Taip, kaip jis mane aną kartą Klaipėdo
je. Visą laika laukiau, kad prabiltų Han
sas. O jis tyli, tartum nebylys. Ir j akis 
pažvelgti nedrįsta: susiprato katė pa- 

. liejusi pieną...
—Kad tau ir sekasi, velnio vaike! — 

pasakiau nusispiaudamas ir numojau 
ranka. Ir jeigu taip atvirai prisipažins— 
man visą popietę, iki vakaro, buvo suga
dinta nuotaika. Šį kartą ne todėl, kad 
pamačiau Hansą, o kaip tik dėl to, kad 
susitikau ne visai taip, kaip man norė
josi. Tik vėliau pagalvojau: kad ir toks 
Hanso finalas — daug geresnis negu 
nieko—ir nurimau.

5
Pokario metais, kai mlus — demobili

zuotus — pradėjo skirstyti tarnyboms. 
* liaudžiai, aš, sunrantama, pareiškiau no- 
x rą vykti tik į Klaipėda. Kiekvienas su

pras: tai mano gimtasis miestas, kuria
me neatsiras nei vieno gatvių metro, ne- 

w išmindžioto po keliasdešimt kartų. Iri 
• nors dabar miestas beveik iš pagrindų 
sugriautas, bet mūsų krašto uostamies
tis vistiek man mielas ir brangus.

Jau važiuodamas traukiniu galvojau, 
(kad pirmiausiai .eisiu prie namo, kuria
me gyvenau. Pastovėsiu toje vietoje, 
kur stovėdavau su Berta, nusidanginsiu 
ir i lentpiūvę... Šitiek metų praėjo, 
šitiek ivykių!

Atbėgu prie namo, kuriame tiek iš
gyventa. ir išskečiu rankas. Tuščia vie
ta. Tik dvi gilios duobės ir daugiau 
nieko. Aplink griuvėsiai.

Jau sekančią dieną visi kibome i dar
bus. Pusdienį įstaigoje, kita pusdienį— 
griuvėsių valvme. Taip ir kaitaliodavom 
kasdien darbo vietas. Atrodė, kad ir 

• galo nebus mūsų triūsui. Tik vieną die- 
^na pasklido gandas, kad prie plytų kro

vimo i štabelius bus atvaryti belaisviai iš 
lagerio. “Sugriauti mokėjo, tegul mbka 
išvalvti, o paskui atstatyti!” — kažkas 
pasakė.

Atvarė. Nepasakyčiau, kad jie labai 
uoliai kibo j darba. Pametė ja keletą 
plytgaliu ir stovi. Karta kitą pasilenkia 
ir vėl glosto nugarą. Karo metais visi 
atpratę nuo įgimtos tvarkos ir darbš- 

jj.tumo, net nebepanašūs j tuos tvarkingus 
ir darbščius vokiečius. Kažkas teisingai 
pastebėjo, kad fašistai — tai netikri, 
erza<* vokiečiai. Ir stebiuosi: labai jau 
individualus braižas — kiekvienas savaip 
tingi. Vienas vaidina dirbanti, kitas 
skundžiasi sveikata, o šis, dešinėje, kaip 
matau, tai visų didžiausias simluliantas. 
Vis už kitų nugarų slapstosi, vis sėdinė
ja. .

Ar tik nebus koks kanceliarijos žiurkė 
panuolcs. na^alvoiu. Prieinu arčiau ir 
noriu žvilgterėti į jo veidą, bet žmogė
nas išsiima nosinaite ir. atrodo, pasiry
žęs visa gerą pusvalandi šnypšti, kad pa
slėpus savo nosį. Tik rudi veizolai svai
do žiežirbas ir, atrodo, tuojau mane su
degins. Bet aš ne iš bailiųjų ir, be to, 
manęs neapgausi. Aš žvilgteriu — ogi 
akvs tikri velniu šešėliai juda, kaitalio
jasi vienas po kito. Šitas pykčio pri
tvinkusias akis aš išskirčiau iš daugelio, 
kad ir vidurnaktį... Ir kas per vaikiš- 

mada—vis nuo manęs slapstytis. Ke
lintas kartas? Juk aš nuo tavęs pasislė- 

▼ piau tik aną vieninteli kartą, kai visa 
šaika važiavote motociklais.

Malonu susitikti gimtajame mieste. 
Šiaip ar taip — kaimynai. Nuo čia iki 
mūsų namų — vos keliasdešimt metrų. 
Tik tavo tėvo namus Hitleris į pragarą 
nusinešė. Juk tu tikintis, kaip ten jūsų 
dogmos aiškina tuos dalykus?

Kaip prisimenu — atrodo tik vakar 
mes su Hansu mušėmės prie jo kiemo 
vartų, tik vakar lakstėme paskui Bertą. 
“Bertą taip pat jis, velnio išpera, bus 
nugalabijęs!” — dingteli mano galvoje. 
Bet apie tai man nesinori su juo kalbėti 
ir aš geriau prisimenu Hanso agitaciją 
per ruporą:

—Pasirodo, kad be. viso kito—tu dar ir 
nematytas melagis. Juk agitavai, kad 
Hitleris išlošė karą? A jajai.

Visi metė dirbę ir apstojo mus ratu. 
Visiems puikiausia proga pasisimuliuoti. 
Hansas gatavas prasmegti skradžiai že
me. bet ji padengta storu sudaužytų 
nlvtų sluoksniu. Nėra kur dingti varg
šui. Turi stovėti ir klausvtis mano iš
vedžiojimų. Ir dar kokių kalbų! Nepa
bėgsi — sargybiniai su šautuvais stovi 
greta. Ir šiuo momentu, atrodo, nėra 
iokios perspektyvos Hanso revanšui. 
Bet ar jis gerai prisimena praeiti?

—Na. Hansai, kieno viršus? Prasi- 
šilioiai!

Hansas tyli. Tuo metu iš griuvėsiu 
išlenda sena vokietė. Ji visa laika taip 
ir išgvveno Klainėdoie. Visus pažista, 
viską žino. Ji žiūri i Hansą ir, matyt, 
netiki savo senomis akimis.

—Tai iis... Hansas iskundė Bertą... 
ir jos tėvą... paskui visus sušau
dė... .—pralemena senutė.

Nebegaliu tvardytis. “Žulikas ir žmog
ėdra buvai, tokiuo ir likai!”—pasakiau 
įpvkes.

Gulinčio niekas nemuša, bet man, kaip 
ir anais kartais, pasiutusiai niežti del
nai. Kad taip pasikasius krumplius į 
to šunsnukio Hanso nosi...

—Ka jūs čia kalbate?—klausia sargy
binis. kuris lietuviškai nesupranta.

—Aiškinamės darbo našumo reikšmę 
žmogaus sąmones išsivystymui.— sakau 
sargybiniui. — Jis labai myli Klaipėdą, 
tik nežino ar ta meilė abipusė.

Sargybinis žiūri i mus traukydamas 
pečius ir tikriausiai nesupranta, kuris 
čia šiek tiek “kvankt”... Velniu šešėliu 
pilnos Hanso akvs įbestos į bato smai
galį. o rankos dreba. Ne vien rankos, 
dreba visas kūnas.

Karo belaisviu turi teisę drebėti, ir 
todėl mes ii paliekame viena. Padrebės, 
padrebės ir vėl rinks plytgalius. O kas 
jam belieka veikti?

Greitai visi pamiršo Hansą. Tik aš 
vienas pastebim kaip jis mane pamatęs 
sugniaužia kumščius. Jau . iš mažumės 
vyrukas turi toki įproti: kai tik kas 
ne taip, kaip jam norėtųsi, tuoiau 
gniaužia kumščius. Gniaužyk, gniaužyk, 
nemažai nrisigniaužęi per tuos ilgus me
tus .. Tik kas tavęs bijo, menkystą?

EPILOGAS
—Kas jis toks?—dabar man jau i au

sį sušunka Petras.—Ko jam reikia?
Motoras ūžia, mes tuojau pajudėsi

me ir paliksime Berlyną.
—Kas?—nustembu ne juokais.
—Štai!—Petras rodo į judančią žmo

nių masę ir aš ne iš karto pastebiu Han
są. Jis! Vėl jis! Pagriebiau nuo kai
mynės kelių žiūrovą ir taikau jį prie 
savo akinių. Kampuota galva, kumpa 
nosis ir tokios pažįstamos piktos akys, 
kuriose be paliovos šokinėja velnio še
šėlis. Kaip jis vėl čia atsirado? Tyčia 
ar supuolimas?

Ne, nebereikia žiūrovų. Hansas eina 
tiesiog į mus. Aš sėdžiu prie lango ir 
jis mane aiškiausiai mato. O motoras 
ūžia ir ūžia. Tuojau mūsų čia nebebus. 
Greičiau, Hansai, greičiau! Ir jis visai 
nebetoli. Mes galim vienas kitam žiū
rėti į akis, bet kodėl Hanso toks ypa
tingai piktas žvilgsnis? Dabar marga
spalviai velnių šešėliai šokinėja kaip ki
no filmo kadrai. Ruda, juoda, raudona? 
Juoda, raudona, ruda? Raudona, ruda, 
Juoda? Juoda, ruda, raudona? Kokia 
pagrindinė ir tikroji Hanso velnio spal
va? Motoras suūžia dar stipriau, ir mes 
visi vos-vos nepašokame nuo sėdynių! 
Aš mojuoju Hansui ranka, o jis... jis 
sugniaužia kumštį ir tik tada pakelia 
ranką.

— Ką tai reiškia? “Rot front”?—klau
sia manęs Petras. Tyliu. Aiškiai matau

ir suprantu, kad Hansas iškėlęs kumštį 
man pagrūmoja. “Kelintas tai kartas, 
Hansai? Kelintas?” klausiu jo mfintyse. 
O širdyje kažko aitru! Ne, Hanso at
šiaurumas ir spalvoti velniai jo akyse 
manęs nebejauclina, apsipratau. Ir vi
sai nepikta. Reikėtų gal juoktis, bet 
taip pat negaliu. Man tik gaila. Hanso, 
kuris visą gyvenimą buvo nelaimingas, 
visą laika kažkur skubėjo, o tebestovi 
vietoje pilnas tulžies, apgniaužtais kumš

čiais įr su viena dirbtine koja. Šitaip to
li nenueisi, Hansai!

Ir reikėjo gi man atvažiuoti į Berlyną, 
kad jį sutikčiau dar kartą. “Hansai, 
kur tu eini, kur tu skubi, ko tu visą gy
venimą nepatenkintas ir visada pilnas 
tulžies?” — galvoju žiūrėdamas pro 
langą, o Hansas tuo metu vėl dingsta 
man iš akiračio. Nuskubėjo... Kur?

Nejaugi susitiksim* dar kartą?
Vilnius, 1969-1-19

VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS lionės dienos. Atsiskraidė-

Per septynis Jungtinių 
Amerikos Valstijų miestus

KAM GI TAS TURIZMAS?
“Kodėl taip trumpai? Či

kagoje reikėjo ilgiau pabū
ti.”

“Na, ką, per tokį trumpą 
laiką Niujorko neapžiūrė
si.”

“Pasisvečiuokite pas mus 
ilgiau — daug ką dar tu
rėsime parodyti.”

“Per tokį trumpą laiką 
Amerikos nepažinsi.”

Maždaug tokius ir pana
šius žodžius teko ne kartą 
išgirsti kelionėje po Jung
tines Amerikos Valstijas. 
Ir jie visada skambėjo įti
kinančiai, pagrįstai, nes, 
palikdami kone kiekvieną 
miestą, žinodavome — daug 
jame dar nepamatę, ne
spėję pamatyti. Per še
šiolika dienų išilgai ap- 
apskraidę Ameriką ir ap
lankę septynis miestus, 
tarp kurių buvo visi keturi 
krašto didmiesčiai, Lietu
vos turistai atliko savotišką 
maratoną. Suprantama, to
kiu atveju nespėsi pamaty
ti ir įsigilinti į visą kas 
svarbiausia, esmingiausia, 
nepajėgsi visko suprasti, 
sužinoti.

Bet tokia jau turisto da
lia. Ir turistas keliauja po 
svetimas šalis ne todėl, kad 
siektų per vieną neilgą vieš
nagę pažinti visapusiškai 
tą ar kitą kraštą. Juk per 
dvi savaites, ar net dvigu
bai daugiau laiko, neįsigi
linsi ne tik į Amerikos, bet 
ir Suomijos arba Danijos 
dvasią, buitį, visas proble
mas. Sako, kad tokio sudė
tingo, įdomaus krašto, kaip 
JAV, galima, geriau nepa
žinti, ir išgyvenus jame 
daugelį metų, o kartais net 
visą gyvenimą... Tai ką, 
negi dėl to atsisakyti tu
rizmo ir turistinio žvilgsnio 
po pasaulio kraštus, negi 
atsisakyti galimybės pa
vaikščioti nepažintos šalies 
žeme?

Ir turistai keliauja. Kar
tais ilgiau apsistodami vie
noje vietoje, kartais pra- 
skubėdami pro kelias iš kar
to. Ir keliauja ne veltui. 
Juk tai, kad savo kojomis 
eini per naują tau miestą ar 
vietovę, savaime naudinga, 
nes tavo išvaikščiotos vie
tos išnyksta kaip taško ar 
pavadinimo žemėlapyje su
vokimas, tapdamos artimes
nėmis, pažįstamomis, gyvo
mis. Juk susitikimai, pažin
tys, vienoks ar kitoks bend
ravimas su aplankyto kraš
to žmonėmis visada gausina 
įspūdžius,' turtina žinias, 
plečia akiratį.

O ką jau besakyti, jei to
kiame krašte, kaip Ameri
koje, surandi gausybę pa
žįstamų įr artimų žmonių...

Ir kai po skubios, labai 
intensyvios kelionės dabar 
pradeda po truputį atmin
tyje klostytis patirti įvy
kiai, įspūdžiai, vaizdai, ma
tai, kad Jungtinės Ameri
kos Valstijos per tas šešio
lika dieną pasidarė “sa
vas” kraštas, kad jos dabar

pažįstamos ne vien iš lite
ratūros ar pasakojimų. Ir 
tegul tų įspūdžių neužteks 
nė pusei kelionių knygos, 
tegul nepajėgsi su jų pagal
ba leistis į plačius svetimos 
šalies gyvenimo apmąsty
mus, tegul daug ką turėsi 
tikslinti, papildydamas ži
nias spaudos, knygų pagal
ba, lygindamas skirtingus 
įspūdžius, — patirtis visa
da pravers.

Mes žinojome, kad Jung
tinės Amerikos Valstijos 
vra viena didžiausių ir tur
tingiausių pasaulio valsty
bių. Dėl daugelio aplinky
bių — beje, ir dėl lietuviš
kos išeivijos — jos pagrįs
tai visada kėlė ypatingą 
mūsų susidomėjimą, bet nū
dien dažnas momentas, lie
čiąs tą šalį, iš abstrakčios, 
literatūriškai pažintos są
vokos pavirto gyvu, iš ar
ti pajustu reiškiniu. Kad ir 
labai ribotas yra turistinis 
žvilgsnis, bet jis vis tiek 
daugiau duoda, negu per
skaitytos ištisos knygos ar 
matyti filmai.

Tam, man atrodo, ir yra 
turizmas. Tuo ir naudinga 
buvo ši trumpa kelionė iš
ilgai Amieriką. Žinoma, bū
tų buvę geriau, jei ilgiau 
būtume pasisvečiavę Čika
goje ar Niujorke, tačiau 
kiekviena kelionės diena 
buvo intensyvi, turininga, 
pilna įvykių, įspūdžių.

Tur būt, pirmą kartą per 
visą istoriją tokia gausi, 
autoritetinga ir įvairi Lie
tuvos turistų grupė šitokiu 
plačiu maršrutu lankėsi 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose. Ministras ir darbi
ninkė, miesto vadovas ir 
mokytoja, kolūkio pirminin
kas ir žurnalistas, daili
ninkas ir rašytojas, univer
siteto dėstytojas ir aktorius, 
mokyklos direktorius ir 
kompozitorius — visas šis 
margas būrys sudarė labai 
draugišką, susitelkusį ko
lektyvą, kuris naudojosi 
gera proga įvairiais žvilgs
niais apglėbti kito žemės 
nusrutulio krašto gyveni
mą.

Dvidešimt vienas lietu
vis — iš Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Obelių, 
Dotnuvos, Kriukų — turėjo 
puikų kelionės po JAV 
tvarkaraštį. Per Montrealį 
ir Niujorką atskridę į JAV 
nepriklausomybės lopšį — 
Filadelfiją, mes po ta lankė
me netoliese esančius kraš
to sostinę Vašingtoną ir 
kultūros centrą Bęstoną. 
Pasisvečiavę garsiojoje už
sienio lietuvių “sostinėje” 
Čikagoje, nuskridome į Ka
liforniją, kur palmėmis ir 
šiltu oru pasitiko trečias 
pagal dydį JAV' miestas —r. 
Los Anželas, o lietumi — 
gražusis San Franciskas. 
Po maždaug puspenktos va
landos skridimo išilgai visą 
Amerikos žemyną dar kar
tą nusileidome Niujorke, 
kur prabėgo paskutinės kę

me, iš tikro, lyg už keletą 
metu—lėktuvas buvo mums 
vienintelė susisiekimo tarp 
atskirų miestų priemonė, o 
iuk vien du skridimai per 
Atlantą truko beveik parą...

Be įprastų susipažinimų
su miestais pro turistinių 
autobusų langus, klausantis 
p’idų pasakojimų, mūsų pa
žintį su apkeliautais Ame
rikos miestais plėtė kelio
nės privačiomis amerikie
čiu automašinomis, kai tau
tiečiai mielai imdavosi vie
ną ar kitą pavežioti po įvai
rias miestų vietas, parodyti 
^domesnius dalykus.

Bostone teko sėdėti res
torane pastatytame prie 
pat Atlanto įlankos, 
o Niujorke mačiau šį 
vandenyną, atvykęs pasi
dairyti į Laisvės statulą. 
San Franciske fotografavo
mės ir filmavomės prie pat 
Ramiojo vandenvno bangų. 
Los Anžele vaikščiojome be 
apsiaustų, o Niujorke, ir 
šiltai apsirengus, persmelk
davo skvarbūs vandenyno 
vėjai. Vašingtone, Niujor
ke, Los Anžele ir kitur 
lankėme muziejus, Filadel
fijoje dalies turistų laukė 
Pensilvanijos universi t e t o 
bibliotekos tarnautojai, o 
Bostone susipažinome su 
garsiuoju Harvardo uni
versitetu. Vašingtone, lan
kydami ar apžiūrėdami vi
sas žymesnes vietas •—. Ka
pitolijų, Baltuosius rūmus, 
Arlingtono kapines su Dž. 
Kenedžio kapu, Linkolno 
memorialą ir kt.,—matėme, 
kaip ruošiamasi naujo pre
zidento inauguracijai, o Či- 
cagoje per televizorius jau 
stebėjome “atėjimo į sos
tą” ceremonijas. Filadelfi
joje vaikščiojome po tas 
vietas, kur gimė Amerikos 
nepriklausomybė, , Niujorke 
apžiūrėjome Suvieny tųjų 
Nacijų rūmus, Los Anžele 
turėjome galimybę aplan
kyti populiarųjį Disneilen
dą, San Franciske važinė
jome. garsiaisiais tiltais, Či
kagoje stebėjome naujas 
unikalias modernias staty
bas ir t.t.,ir t.t.

O laisvomis nuo ekskur
sijų ir susibūrimų valando
mis stengėmės savo kojo
mis “išmatuoti” Amerikos 
miestų šaligatvius, pasidai
ryti po gatves, žmones, pa
status, vitrinas,' susidaryti 
^avo įspūdį, užfiksuoti 
Amerikos miestų vaizdus 
ir save jų fone...

Tur būt, neįmanoma nie
ko naujo pasakyti mūsų 
skaitytojui apie tas vietas, 
per kurias ėjo mūsų kelio
nės maršrutas, nes apie jas 
kiti jau daug parašė ir pa
sakojo. Todėl beliktų užsi
minti tik apie bendrus tu
risto įspūdžius, kuriuos pa
pildo amerikiečių — dau
giausia tautiečių — suteik
tos žinios.

(Iš “Gimt, krašto”)

— Nepatinka man tas Jo
nas, ir viskas! Ką padaryti, 
kad- jis pas mane į namus 
daugiau nevaikščiotų?

Čia priėjo Kindziulis ir 
tarė:

— Paskolinkite jam pini
gu-••

Kauniečių 
""Saulutė”*
šelmiškai akį merkia vel

niūkštis - žvakidė, visomis 
vaivorykštės varsomis mir
ga audiniai. O tų papuoša
lų, papuošalų..- Metalo ir 
gintaro vėriniai, viena už 
kitą įmantresnės sagės, žie
dai. Kiekvienas daiktelis 
pagamintas įgudusios juve
lyro rankos.

Kaip iš gausybės rago 
meninius buities dirbinius ✓ 
pažėrė Kauno zonos liau
dies meistrai. Nė dešimto
sios dalies negalėjo sutal
pinti ekspozicijos stendai. 
O paroda šįsyk buvo su
rengta pačių liaudies meist
rų salone, kuris įsikūrė 
Kaune, Daukanto gatvėje. 
Pirmieji toki saloną įsiren
gė klaipėdiečiai, o jais da
bar pasekė ir Kauno apy
linkių liaudies meistrai.

Tiek tautosakoje, tiek 
liaudies dailėje saulė simbo- 
b’zuoia gėrį. Liaudies meist
rai taip pat kasdien neša 
p-ėri ir groži i mūsų buitį. 
Todėl ne atsitiktinai salo
nas pavadintas “Saulute ” į 
ii nraeivį (.kviečia meniška 
k a 1 i n ė t o ' metalo iškaba. 
“Saulutės” atidarvmu Kau
no zonos meistrai pažymė
jo savo veiklos dešimtmetį.

1958 metu pabaigoje ke
liolika entuziastu įkūrė liau
dies dailės būreli. Šiandien 
Kaune ir aplinkiniuose ra
jonuose 250 liaudies meist
ru. Ju kūriniais gėrisi ša
lies darbo žmonės, užsienie
čiai. Kauniečiu darbai pa
buvojo Anglijoje, Čekoslo
vakijoje, Italijoje, Kanado
je, Lenkijoje, Vengrijoje ir 
kitose šalyse.

Nagingieji kaimo ir mies
tą: į jųonės visaip mokęsi 
prakalbinti medį, nepakar-. 
tojamais ornamentais pa
puošti audinius.

Štai ką apie “Saulutės” 
salono paskirti sako Liau
dies meno draugijos Kauno 
skyriaus pirmininkas Ka
zys Bazar as:

“Salonas propaguos pa
čius išraiškingiausius ir 
gražiausius liaudies meistrų 
darbus. Ekspozicijos nuo
lat keisis. Rengsime ne tik 
progines, bet ir personali-, 
nes, žanrines parodas, kel
simės ekspozicijomis su ki
tų zonų liaudies meistrais. 
Lankytojai čia pat galės 
įsigyti jiems patikusį daik
tą arba suvenyrą. Liaudies 
meistrams bus rengiami se
minarai, susitikimai su dai
lininkais ir m e n o t yrinin- 
kais, kaupiama metodinė 
medžiaga. Numatyta su
rengti kursus audimo ir 
mezgimo mėgėjams.”

H. Labanauskas

Pirmoji moteris—gydytoja
• Senovėje daugelis moterų 

domėjosi medicina. Dar III 
amžiuje prieš mūsų erą iš
garsėjo jauna mergaitė Ag- 
nodika iš Atėnų. Ji, pirmoji 
moteris pasaulyje, siste
mingai studijavo mediciną. 
Bet tais laikais veikė įsta
tymas, draudžiąs moterims 
mokytis medicinos. Agnodi- 
ka persirengė vyru ir įsto
jo į specialią mokyklą. 
Greitai ji išgarsėjo ir tapo 
geriausia gydytoja. Tai su
kėlė gydytojų vyrų pavydą, 
ir jie apkaltino ją tuo, jog , 
ji gydydama vilioja mote
ris. Agnodika buvo privers
ta atskleisti paslaptį. Ta
čiau, tarpininkaujant įžy
mioms moterims, ji buvo 
išteisinta, o įstatymas pa
naikintas.
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Aldoną Kazanavičienę prisiminus
Liūdni žinia pasiekė ma

ne, kad Tarybų Lietuvoje, 
Vilniuje, 1968 metais,* gruo
džio 17 d. mirė rašytoja- 
revoliucionierė Aldona Di- 
džiulytė-Kazanavičienė. To
ji žinia buvo daugiau negu 
skaudi, tad negreit įsten
giau nors dalinai apie ją 
priminti Amerikos pažan
giems lietuviams, nes žinau, 
kad ji savo laiku bendra
darbiavo “Laisvėje” ir “Vil
nyje”. Jos 77 gimtadienio 
proga rašau šią žinutę.

Velionė Aldona buvo gi
musi 1892 metais, kovo 4 d., 
Griežionėlių vienkiemyje, 
Anykščių rajone, kultūrin
goje ir revoliucinėje Didžiu
lių šeimoje. Jau 1905 me
tais, jos tėvelį ir brolius ca
ro žandarams už revoliuci
nę veiklą ištrėmus į Sibirą, 
ji stojo j jų vietas ir pra
dėjo revoliucinį darbą. Tu
rėdama nepaprastą rašyto
jos gabumą, rašė tuolaiki
niai pažangiai spaudai ir 
energingai ją platino. Bai
gusi Mintaujos gimnaziją, 
artimai bendradarbiavo su 
Vincu Mickevičium - Kap
suku revoliuciniame judėji
me. Ji dalyvavo Spalio revo
liucijos įvykiuose. Kuriant 
Tarybų valdžią Lietuvoje, 
1919 metais ji dirbo Švieti
mo komisariate Vilniuje, 
redagavo komisariato orga
ną “Švietimo reikalai”. Po 
nuslopinimo Tarybų val
džios Aldona Kazanavičienė 
neatsisakė savo pažiūrų. Ji 
veikė įvairiuose komitetuo
se, rašė ir slaptai platino 
revoliucinę literatūrą.

Dar būdama mokine, gy
vendama taipgi pas revoliu
cinės minties mokytojus 
Oną ir Joną Janulionius, 
1925 m. Panevėžyje susipa
žinau su A. ir A. Kažhna- 
vičiais. Prisimenu, kai 1925 
metais Panevėžyje buvo su
ruoštos didžiulės demons
tracijos bei mitingai, kur 
reikalauta darbo arba duo
nos ir rinkti delegatai pa
siuntimui į Kauną, kad rei
kalauti iš tuolaikinės val
džios pašalpos, Aldona tuo
se mitinguose ėjo sekreto
rės pareigas.

Ji daug parašė savo ga
biąja plunksna: pjiesių, ap
sakymų, eilėraščių, scenos 
vaizdelių. Daugumoje jos 
raštai buvo skiriami vai
kams, naujajam atžalynui. 
Anuose laikuose negreit jie 
pasaulį išvydo. Dar 1930 
metais, man atvykus į Či
kagą buvo prisiuntusi gra
žiai parašytą vaikams vei- 
kaliuką. Bet deja,šio j e šaly
je siautėjant nedarbui ir 
mažėjant Ateities Vaikų 
Draug i j ė 1 ė m s , čikagiškė 
LMS apskritis nepajėgė iš
leisti, tad teko jai grąžinti. 
Tačiau smagu, kad dar jai 
gyvai esant buvo išleista 20 
rinkinių.

Velionė dar daug žadėjo, 
bet jos troškimus ir di
džiuosius siekius nelemtoji 
liga, ir mirtis sutrempė. 
Kiek yra žinoma, dar ji pa
liko parašiusi atsiminimus 
apie savo motiną ir šiaip 
iš revoliucinės veiklos. La
bai galimas daiktas, kad jie 
dar išvys dienos šviesą...

Aldona Kazanavičienė už 
šaunų darbą Didžiojo Tėvy
nės karo metais, buvo ap
dovanota “Garbės ženklo 
ordinu, medaliu”. Ji nuo' 19- 
46 metų iki 1957 metų dir
bo Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos Centrinėje bib
liotekoje. Vėliau būdama 
pe r s o n ai i n ė pensininkė 
daug rašė iki sveikata vi
sai nusilpo.

1962 metais lankantis 
Lietuvoje teko susitikti su 
Aldona ir vėl atnaujinti pa
žintis. Tik prieš jos mirtį 
gaunu žinią nuo sesučių Ei- 
dukaityčių, kad Aldonos jė
gos pakirstos ir tik per jas 
siunčia linkėjimus.

Gaila, kad T.
jaunimas ir visa liaudis ne
teko tos kilnios asmenybės, 
gabios rašytojos. Jos švie
sus atminimas pasiliks gy
vas draugų bei skaitytojų 
širdyse. O tie, kurie lanky
sis Rasų kapinėse, papuoš 
jos kapą gyvomis gėlėmis.

Lai būna jai ramu ilsėtis 
užmigusiai amžinu miegu.

J. Marazienė

Miami, Fla.
Vasario 26 d. įvyko LLDi 

75 kuopos susirinkimas. 
Nariai dalyvavo gausiai. 
Kuopos valdybos darbui 
priekaištų nebuvo. Kuopos 
sekretorius J. Paukštaitis 
yra gana veiklus ir laiku 
surenka nario mokestį. Iž
dininkė Kanserienė kiek
vieną mėnesį surengia pie
tus ir gautąjį pelną panau- 
dojame įvairiems kuopos 

, reikalams.
Nutarta pasveikinti laik

raščio “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimą su $50 ir pa
linkėti sėkmės jo tolimes
niame darbe.

“Vilnies” bazarui pasky- 
rėme $35. LMS suvažiavi
mą sveikiname su $25 auka. 
Linkime, kad suvažiavimas 
ir koncertas praeitų kuo 
Dulkiausiai.

Kovo 22 ir 23 d. į Mia- 
mį suplauks iš visos apylin
kės, tolimesnių miestų ir 
valstijų stipriausios daini
ninkų jėgos.

Čia solistai turės progos 
išbandyti savo galią ir pa- 
Hnksminti klausytojus.

Aido choras sutiks visus 
atvykstančius.

Progresas

Šen ir teh pasidairius
Kiek galima patikėti di-1 kovingai protestuoja. prieš 

džiųjų politikierių pažadais ? I karą, prieš segregaciją ir 
Aš prisimenu, kaįp mūsų policijos žiaurumus^ 
prezidentas R. Nixonas 
priešrinkiminėje kampani
joje kalbėdamas pareiškė, 

Lietuvos! kad didelės ir galingos vals
tybės neprivalo savo didele 
jėga bauginti arba diktuoti 
mažosioms, silpnoms ša
lims. Girdi, galingieji pri
valo elgtis su atsilikusiomis 
šalimis kaip lygus su lygiu 
ir paduoti skurstantiems sa
vo tėvišką ranką — jas pa
guosti, sušelpti...

Labai gražūs, filozofiški 
prezidento R. N. žodžiai. 
Bet kaip toji jo filozofija 
vykdoma gyveniman? Toji 
tėviškoji ranka Vietname 
svaido 500 svarų bombas. 
Tėviškoji ranka purkščia 
napalmo liepsnas ant javų, 
miškų, kaimų ir net tiesiog 
ant žmonių.

ANTANAS JUŠKA, astronomas

Nuostabūs radiosignalai iš kosmoso

Apgailestaujame Haver- 
hillio veikėjos A. Račakus- 
kienės dėl įvykusios jai ne- 
^imės su kojai

Linkime jai greitai pa
sveikti.

Ex-Lowellietis

bai tankioje atmosferoje,^ 
veikiant branduolinėms re
akcijoms viršutiniuose 
žvaigždės sluoksniuose ir 
kylant atmosferoje vadina
mosioms smūginėms ban
goms. Be to, atmosfera tu
ri būti nepaprastai karšta: 
kelių milijonų laipsnių!

Minėtoji Laputės žvaigž
dė, kuri tariama esanti pul
saras CP 1919, nėra baltoji 
nykštukė. Kadangi jos tem
peratūra 4000° ir atstumas 
apie 380 šviesmečių, tai jos 
skersmuo išeina apie 200,- 
000 km, t. y. nepalyginamai 
didesnis už baltųjų nykštu
kių skersmenį. Be to, ši hi-’ 
po tezė nepajėgia išaiškinti 
pulsarų bangų poliarizaci
jos.

Antroji hipoteze, pulsa
rai yra neutroninės žvaigž
dės. Nagrinėjant žvaigždžių^ 
evoliuciją, prieita išva$|s, 
kad daugelis žvaigždžių bai
gia savo amžių, susitrauk- 
damos į mažytį kelių dešim
čių km skersmens kamuo
lį, sudarytą iš vienų neu
tronų. Tokių žvaigždžių 
kosmose dar niekas nera
do: jos stebėjimui yra per 
mažos. Tačiau, jeigu jos 
egzistuoja, tai galėtų svy
ruoti labai trumpu periodu, 
dar daug trumpesnis kaip 
pulsarai. Taigi aiškinti pul
sarus hipotezinėmis neutro
ninėmis žvaigždėmis vargu 
ar galima.

Trečioji hipoteze: pulsa
rai yra sparčiai apie ašį 
besisukančios žvaigždės, iš 
kurių paviršiaus trykšta i 
fontanas, skleidžiąs radio)' 
signalus. Kai fontanas at
sisuka į Žemės pusę, spin
duliavimas sustiprėja ir 
mes priimame radiosign^ 
lūs. Šios hipotezės silpniau- i 
sios vietos—pernelyg grei
tas žvaigždės sukimasis 
apie ašį, tikslus jos “fon
tano” atsigęžimas į Žemę, 
neaiškios kilmės magnetinis 
]ankas, poliarizuojantis ban
gas.
Dar aukštesnė civilizacija

Ketvirtoji hipoteze: pul
sarų signalai — dirbtiniai; 
juos skleidžia civilizuotų 
planetos gyventojų pasta
tytas įrenginys. Kad Ga
laktikoje yra daugybė 
žvaigždžių, turinčių apie jas 
besisukančių planetų, ka^d .
kai kuriose jų yra išsivyk- '
čiusi gyvybė iki panašaus 

• arba dar aukštesnio civili
zacijos laipsnio kaip Žemė- 

santi kintamoji \ ir šviesos |je, tuo neabejojama. Visai 
spindulių srityje: jos švie-1 galimas dalykas, kad vie
šumas svyruoja 4% ir svy- — -1— 
ravimo periodas — dvigu
bai ilgesnis už pulsaro pe
riodą. Kintamųjų su tokiu 
trumpu šviesos svyravimo 
periodu iki šiol nežino j ojne.

Kokia galėtų būti pulsarų 
pulsavimo priežastis? Į tai 
vieningo atsakymo dar ne
turime. Yra keletas hipo
tezių, kurias trumpai pana
grinėsime. 1

Spėjimai
Pirmoji hipotezė: pulsa

rai yra pulsuojančios balto- 
■sios nykštukės. Daugumas 
mūsų skaitytojų, be abejo, 
žino, kad baltosios nykštu
kės yra mažos apimties, vi
dutiniškos masės, karštos 
žvaigždės. Jų masės tanku
mas labai didelis: dešimtys 
ir \ šimtai kilogramų viena
me kubiniame centimetre. 
Tačiau artimiausios ba?.to-‘ 
sio:^ nykštukės nepulsuoja; 
Skaičiavimai parodo, kad 
radiosignalai galėtų kiltJ.

Prieš kelis šimtus metų trumpas ir nuostabiai pa- 
visata atroue gana papras- stovus, primenantis laikro- 

juje duvo džio švytuoklės svyravimą.
Pavyzdžiui, pulsaro, pažy
mėto kataloginiu numeriu 
CP 0834, periodas lygus 
1,27379 sekundės, pulsaro 
CP 0950 — tik 0,25306467 s.

loiomecrams, spen- Ilgiausią periodą turi pulsą-

ta; oe žemes, 
bauie, ivienuiis, nurys pla
netų oei Kometų ir uaugyue 

račiau, atbira-

Šiomis dienomis Pennsyl
vanijos legislatūroje jau 
įneštas bilius, su užmoju už- zvaigz-uzių. 
drausti demonstracijas vi- dus musų pojūčius suprma- 
sose aukštojo mokslo įstai
gose, su aštriomis bausmė
mis kalėjimu ir pinigais. 
Bet studentai, pasiryžę tęsti 
kovą prieš reakcingąją kla
se, ir nenurims iki pergalės, 
nes ateitis priklauso jau
najai kartai.

Taip pasakė du studentai 
iš Pennsylvanijos universi
teto suruoštame dienraščio 
“Evening Bulletin” televizi
jos forume.

uems prietaisams (teiesKO- 
pams, :---- ---- --- -----------
trosKopams, raaioinuu-|ras CP 1919, būtent 1,33- 
vams; ir paūmėjus įvairių 730113 sek. Milijoninės ir 
tyrimų nei matavimų! tms-|net milijardinės sekundės 
iumui, kosminių oujeKtų dalys, kuriomis užrašytas 
įvairove prauejo sparčiai periodo ilgumas, parodo, 
augti, bauies sistemoje Du- kaip tiksliai kartojasi spin- 
vo rasta trys uiuziosios ir 
aru zuuū mažųjų piane tų, 
di planetų meiiuns — paly
dovas, tarpiame tines dujos

duliavimo svyravimas.
Vieno spinduliavimo tvink

snio trukmė ir pobūdis ne- 
, vienodi. Vienų pulsarų tvin- 

oei dulkes, bauies vejas ir, ksnį0 trukmė apie 0,02 sek., Irlfl 1 m <n O,TAI VA Z i I 1 11 O 1 (. * T . .

Neseniai į Philadelphiją 
buvo atvykęs didysis negrų 
vadas Ralph Abernathy. 
Miesto burmistras J. Tate 
pasikvietė svečią pietauti. 
Bepietaujant, pokalbiuose 
majoras kalbėjo apie negrų 
kylantį mieste nerimą ir 
riaušes, net planavimą 
smurtu nuversti žmonių iš
rinktą vyriausybę. O negrų 
vadas R. A. atsakė: Po
nas majore! Negrai nie
kados neplanavo ir nepla
nuoja nuversti jokios šaly
je. vyriausybės. Jie tik no
ri atversti šalį normaliai 
ant kojų, kurios jau tūlas 
laikas perverstos aukštyn... 
Ir nekaltinkite negrų ge
tuose už jų nerimą, bruzdė
jimą, nes jie nebegali tole
ruoti, pagalvoję, kad kai 
baltųjų butų grindys išklo
tos. kilimais nuo sienos iki 
sienos, tai negrų kambarių 
grindys nuklotos žiurkėmis.

fchamton. N. Y.
LDS 6 kuopos įvykęs su

sirinkimas kovo 3 d. praėjo 
sėkmingai. Susirinkime da
lyvavo nemažai narių ir 
dienotvarkė pilnai įvykdy
ta.

Nutarta pasveikinti laik
raštį “Laisvę” su šėrininkų 
suvažiavimu, palinkėti, kad 
jis pasiektų plačiausias ma
ses, sėkmingai neštų savo 
apšvietą į žmonijos širdis. 
Paaukota $10, o dar A. Že
maitienė pridėjo $1.

Ryšium su J. ir K. Vaice
kauskų išvykimu į Floridą, 
St. Petersburg, balandžio 
mėn. susirinkimas neįvks.

Liepos 13 d. Jono Kulbio 
sodyboje pagal Susquehan- 
no upę įvyks piknikas. Pie
tūs bus 12 vai. Labai pra
šome visus gausiai daly
vauti ir lauksime svečių iš 
Pennsylvanijos. Malonu 
bus susitikti su draugais ir 
pažįstamais. Bus galima 
gražiai praleisti laiką..,

Mūsų ligoniams Klevins- 
kui, Navalinskui, Julei Ka
minskienei, Johnui Stroliui 
ir Josephinai Navalinskie- 
nei linkime kantrybės, iš
tvermės jų ligose ir greitai 
pasveikti

J. K. Vaicekauskai

jau 17 valstijų sene
liams, pensininkams, yra 
suteiktos lengvatos. Se
niems panaikinti visokie 
privalomi mokesčiai (tak
sai). Pennsylvanijos vals
tijos seimely j jau pora kar
tų buvo įnešti bįliai atleis
ti pensininkus nuo įvairių 
taksų. Bet reakcingi re- 
publikonų atstovai tuos bi- 
lius išmesdavo į šiukšlyną.

Kiu Kosminiai spindimai, 
žiemes radiacines juostos.

Dar įvairesnis pasirodė 
žvaigždžių ir jų sistemų pa
saulis. žvaigždes SKinasi 
savo dyaziu, mase, sviesu- . . . _
mu, speiktru, sandara. Be bangoje, bet gana plačiame 
didėles DaiaKimos, į kurią diapazone,
įeina ir musų bauies sisce- 
ma, yra nesusKauoma dau- 
gyoe Kitų įvairios lormos 
ir visokio didumo gaiaKii- 

lyginamai prasčiau gyvena kų, jų tarpe ir tomų, is Ku- 
negu Tarybų Lie tu v o je.|riU gauname tiK radijo 
Nors socialistinė santvarka spindulius (radiogalaKti-

Gavau įdomų laišką nuo 
savo giminaitės iš Dzūkijos 
sostinės Alytaus. Be kitko, 
giminaitė rašo:

Buvau nuvykusi į Lenki
ją viešnagėn pas Savo sesu
tę Punsko miestely. Bevie
šint per porą savaičių teko 
daug pasižvalgyti ir pasi
kalbėti su Lenkijos darbo 
žmonėmis. Gavau išvadą, 
kad Lenkijoje žmonės nepa-

kitų pusantro — du kartus 
ilgesnė, vienų tvinksnis pa
prastas, kitų — dvigubas ar 
net trigubas.

Toliau, pulsavimų galima 
išmatuotu ne vieno ilgio

Pažymėtina, kad1 kuo trum
pesnė banga, tuo greičiau 
ateina signalas. Tai parodo, 
kad signalas eina ilgą kelią 
tarpžvaigždinėmis erdvė
mis, kur jį veikia elektro
nai.

Jei mes tiksliai žinotume 
pulsaro atstumą, tai pagal 

kas keien metai astrono-( signalo^ atskiromis bango- 
mams tenka susidurti darinis atėjimo skirtumą galė- 
su naujais, nematytais kos
miniais oDjeKtais, su 
jais jų reiškiniais.

Nauji atradimai
Prieš keliolika metų iški

lo kvazarų problema. Tai 
labai tolimi kosminiai kū- 

vis dar jo labai pasigendaAai arba jų telkimai, kurie 
jo žmona Helena Balsienė nepaprastai gausiai žeria 
ir artimi jo draugai ir drau-r radio spindulius ir kurių pri- 
gės. , ) gimtį tebediskutuoja astro-

Veikime Jonas buvo darbą- nomai. O štai pernai pasi- 
tus ir sumanus draugas. N a-rodė pranešimai apie nau- 
muose artimas asmuo. Kai- jus kintamo stiprumo ra- 
mynams geras priete’iius, diošaltmius, gavusius! pul- 
pagalbininkas. sarų pavadinimą. Jų skai-

Bet mirtis to nežino... čius tuo tarpu nedidelis:pa- 
Todėl jo atminčiai draugė 

Helena Balsienė aukoja $20 
“Laisvės” naudai.

Tai puiki auka ir prisimi
nimas savo draugo Jono 
Balsio.

Nors jo ir merą jų tarpe, 
bet šiltas prisiminimas gy
vena. Mūsų organizacijos 
irgi daug nukentėjo, jo ne
tekę. Bet tai jau toks liki
mas.

abiejose šalyse, tačiau Len
kijoje pastebimas šen ir 
liaudies skurdas.

ten

Baltimore, Md.
Nors jau sukaks dveji 

tai (kovo .16 d.), kai drg. 
Jonas Balsys tapo< žiaurios 
vėžio ligos pakirstas, ir 
išskirtas iš mūsų tarpo, bet

me-

(radiogalaKti- 
Kos), bet ir daoar, matyt, 
dar visa gamta neišsemta:

nau-

Pastaruoju metu jau ip 
kai kurie “veiksniai” keičia 
savo nuomonę ir nesiginči
ja, kad nūnai Lietuvos sos
tinė Vilnius daug lietuviš
kesnė negu kada seniau bu
vo... Atsitik tinai, besi
kalbant su pora naujųjų at
eivių (dipukų), vienas iš jų 
gerai prisimena Lenkijos 
generolo šovinisto Želi
govskio okupaciją visos Vil
niaus srities. Tuomet buvo 
užduotas skaudus smūgis 
lietuvybei, ypatingai. Vil
niaus mieste. Lietuviui / 
vaikščiojant gatvėmis buvo 
pavojinga viešai tarti lietu
višką žodį, nes lenkai šovi
nistai, priputę dvarponių 
aršios propagandos, išgirdę 
lietuvį lietuviškai kalbant, 
užpuldavo/ Todėl lietuviai 
liovėsi , lietuviškai kalbėję 
viešose vietose.

Šiemet beveik visuose mū
sų šalies universitetuose 
ir kolegijose studentai pa
kartotinai ruošia reikšmin
gas demonstracijas, protes
tuodami prieš netikusią mo
kyklų vadovybę, prastą mo
kymą ir varžymą mokiniij 
akademinės ir asmeninės 
laisvės. Prie to, studentai

Vinco Duktė

Cleveland, Ohio
Svarbus LLD 22 kuopos 

susirinkimas
Viršminėtos kuopos susi

rinkimas įvyks penktadienį, 
kovo (March) 28 d., EOUV 
svetainėje, 12618 Shaw Ave., 
4 vai. po pietų. Kviečiami 
visi kuopos nariai atsilan
kyti.

Yra atėjusi puiki nauja 
knyga ir jau nariams da
lijama, tai yra drg. J. Ga
šlūno knyga “Mano dešimt
mečiai Amerikoje.” Dar 
yra gera dalis marių, kurie 
nėra jos gavę. Tai atėję į 
šį susirinkimą pasiimsite.

Taip pat yra ir su duok
lėmis. Kol kas dar tik apie 
pusę narių yra užsimokėję 
už šiiios metus. Todėl dary
kime viską, kad su šiuo su
sirinkimu būtų visų narių 
duoklės sumokėtos.

Kurie dėl kokių svarbių 
priežasčių negalėsite patys 
atsilankyti, įduokite savo 
draugams duokles atnešti. 
Atminkite, ,kad pagal mūsų

tiKimas žinias turime šiuo 
metu vos apie penkis pulsa
rus. Kur juos randame, kuo 
jie ypatingi?

Žvaigždės (jų tarpe ir ar
timiausioji žvaigždė — Sau
lė) skleidžia ne tik šviesos, 
bet ir radijo spindulius, ku
rių srauto stiprumais daž
niausiai yra pastovus. Ta
čiau yra žvaigždžių, ,kurių 
šviesumas periodiškai ar 
neperiodiškai kinta.. Tokios 
žvaigždės taip ir vadina
mos: kintamosios. Periodiš
kai kintamųjų tarpe itin 
žinomos ir reikšmingos yra 
cefeidės. Tai pulsuojančios 
žvaigždės, t. y. tokios žvaig
ždės, kurios (nuostabiai vie
nodai išsiplečia ir vėl susi
traukia. Vienas tokis pul
savimas (išsiplėtimas ir su
sitraukimas) priklausomai 
nuo žvaigždės masės, trun
ka nuo kelių valandų iki ke
liasdešimt dienų.

Yra kintamųjų, kurtų 
spinduliavimo kitimo perio
das yra dar daug ilgesnis 
ir netaisyklingas. Tuo tar
pu pulsarų spinduliavimo 
periodas yra negirdėtai

tume nustatyti elektronų 
tankumą, t. y. kiek elektro
nų yra viename kubiniame 
centimetre, ir atvirkščiai, 
žinodami iš kitų tyrimų 
bent apytiksliai elektronų 
tankumą, galime apskai
čiuoti, \ kiek laiko skrieja 
signalas,, vadinasi, ir koks 
nulsavimo. atstumas. Iš pen
kių geriausiai ištirtų pulsa
rų artimiausias (CP 0950) 
vra maždaug už 100, o to
limiausias (CP 1919) už 
380 šviesmečių.

Vadinasi, pulsarai pri
klauso mūsų Galaktikai, jie 
vra mūsų žvaigždžių siste
mos nariai.

Dar ne viskas žinoma
Su radioimtuvais (radio

teleskopais) neįmanoma vi
siškai tiksliai nustatyti taš
ką, iš kurio sklinda nuo
stabūs pulsarų radiosigna
lai, todėl juos sutapatinti su 
kuria , žvaigžde labai sun
ku. Manoma, kad pirmasis 
pagal atradimą pulsaras 
(CP 1919) yra Laputės 
žvaigždyno 18-jo ryškio 
žvaigždutė. Ji pasirodė bė

draugijos taisykles visų na
rių duoklės turi būti sumo
kėtos iki liepos 1-os dienos. 
Tai, rodos, neturėtų būti la
bai sunku tos taisyklės pri
silaikyti.

Be to, šiame susirinkime 
turėsime .apkalbėti ir apie 
tolimesnį kuopos veikimą.

J. žebrys
22 kp. sekr.

nos planetos civilizacijos 
bando užmegzti ryšį su ki
tų planetų civilizacijomis. 
Tam ryšiui tinka radijo sig
nalai. Tik kiekvienos civi4‘ 
lizacijos signalai turėtų dau
giau skirtis vieni nuo kitų 
ir turėtų būti prasmingesni, 
negu užregistruojami pul
sarų signalai. Taigi, ir ši 
hipotezė negali atsispirti 
prieš kietą kritiką.

Matyt, reikės dar ne vie- 
nerių metų laiko, per kurį, 
tikėsimės, bus rasta dar ne
maža pulsarų, .bus su
kaupta daugiau duomenų 
apie jų nuostabų spindulia
vimą, bus detaliau išnagri
nėti hipotezėse keliami 
klausimai, tada giliau su
prasime tų Galaktikos ob
jektų prigimtį. •

Antanas Juška 
astronomas

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar 

tik baltosios nykštukės la^^okaito*



Penktodiaiiaį Kovo (Mareh) 14,19«9 5 puri.

Yucaipa, Calif
Apie mūsų kuopos 

* parengimą
Kadangi LLD kuopa bu

vo nutarusi įvykinti paren
gimą vasario 23 d., tad iš 
anksto niekas nežinojo, kad 
įvyks lietaus sezonas ir bus 
nuostoliai rengėjams.

Atėjus parengimo dienai, 
lietus lijo veik be pertrau
kos, o jau viskas paruošta. 
Tai komisija nieko neatbo- 
dama suvežė į salę maistą ir 
kitus reikmenis.

Bet, matyt, žmonės buvo 
pasiilgę pramogų, tai nepai
sė lietaus, prisirinko pilna 
salė žmonių, vietinių ir iš 
tolimesnių kolonijų. Tai tik
rai verti pagarbos toli
mesnių kolonijų draugai ir 
draugės. Dalyvavo draugai 
Bernotai iš Los Angeles; 
Slėnis ir J. Petchukai pri- 

s sisodinę pilną auto atvyko; 
Rnss iš Laguna Beach; Rožyte ir Juozas Saviškai iš 
Pomona su savo svečiais 
detroitiečiais Musteikia i s ; 
Juozas ir Kristina Karveliai 
iš Beaumont. Toks energin
gas draugų pasiryžimas taip 
sustiprino rengėjų dvasią, 
kad viskas išėjo gerai. Bu
vo skanūs pietūs ir draugiš
ki pasikalbėjimai. Ne tik 
pramoga buvo puiki, bet 
dar ir liko gerokiai pelno.

Valgių prirengime sunkiai 
dirbo M. ir J. Alvinai, Ma
rytė Radienė, Rožytė Savis- 
kienė ir Marytė Dementie- 
nė. Prie stalų patarnavo 
Adelė Ziksienė, Stela Kiel- 
pinskienė. Įžangos tikėtus 

^pardavinėjo Juozas Demen
tis, Juozas Ginius. Drabu
žių tikėtus pardavinėjo Bet
ty Damušienė.

Buvo labai daug atnešta 
gražių dovanų. Kurie lai-

mėjo, visi gėrėjosi. Dėl 
aiškumo noriu pažymėti, 
kad Nora MazLveskienė, 
būdama dar serganti, auko
jo namie darytą labai gra
žų pyragą; Rožytė Savis- 
kienė — namie darytas ke
lias skanias duonas, ir taip 
daugelis puikių dovanų nuo 
14 ypatų. Visiems ir visoms 
širdingai ačiū už dovanas, o 
publikai už atsilan k y m ą į 
parengimą tokiame ore.

Širdingai visiems dėkoja
me už pasidarbavimą ir do
vanas.

Komisija:
Juozas Ginius 
Marg. Alvinienė 
Mary Radienė 
J. K. Alvinas

Rahway, N. J.
Mirė Liudvikas Slančiaus- 

kas kovo 1, sulaukęs, 85 m. 
amžiaus. Amerikoje išgy
veno 56 metus. Iš Lietuvos 
paėjo iš Rudiškių miestelio.

Jis paliko liūdesyje žmo
ną Oną ir posūnį Kęstutį.

Liudvikas palaidotas ko
vo 4 d. Rahway kapinėse. 
Palydovų skaitlingai susi
rinko atiduoti paskutinę 
pagarbą L. Slančiauskui. 
A. Skairus pasakė atsisvei
kinimo kalbą. Velionis buvo 
pažangus žmogus, skaitė 
“Laisvę” “Vilnį”, priklausė 
LDS 33 kp.ir LLD 54 kp.

Palydovai buvo paprašyti 
pas sūnų Kęstutį ir pavai
šinti skaniais pietumis.

Drauge L. Slančiauskai 
ilsėkis amžinai šioje žeme-

Mūsų ligoniai
Teko sužinoti, kad losan- 

gelietė drg. Onute Berno
tienė kovo 12 d. pasidavė į 
Redlands Community ligo
ninę operacijai. Ligoninė 
randasi 350 Terrancina 
Blvd., Redland, Calif. Ber
notienė yra sugabi laikraš
čių vajininkė ir abelnai nuo
širdi veikėja organizacijose. 
Linkiu, kad jai gerai pavyk
tų operacija ir greitai su- 
sveiktų.

Onutė Pukienė palaipsniui 
sveiksta, bet dar silpna svei
katoje.

Nora Mazloveckienė jau 8 
mėnesiai po operacijos, bet 
dar vis būna po daktaro 
priežiūra ir dar mažai gali 
vaikščioti.

Josephine Šimkienė šiuo 
laiku gyvena Van Nuys, 
Calif. Jos sveikata silpna, 
bet ji, kad ir sirgdama, pa
laiko “Vilnį” ir užsimoka į 
LLD kuopą. Progai pasitai
kius paaukoja visuomeni
niams reikalams. A.

Garbė žmonai ir posū
niui Kęstučiui, kad laisvai 
laidojo be jokių religinių 
ceremonijų. A. S.

Norwood, Mass.
Vasario 22 d. vakare tu

rėjom gražų banketą. Mi
nėjome Tarptautinę Moters 
Dienos šventę.

Šį parengimą surengė 
LLD 9-os kuopos mielos 
draugės B. Sarapienė ir M. 
Trakimavičienė. Banketas 
atsibuvo B. Sarapienės 
erdviame apartmente, 21 
George St. Šios draugės 
gražiai pasidarbavo paruoš- 
damos skanią vakarienę. 
N. Grybienė joms pagelbėjo 
prie stalo ruošos. Už tai 
joms tenka didelis ačiū.

Iš anksto buvo numatyta, 
kad turėsime nemažą skai
čių svečių, nes buvo pasi
žadėję, bet vėliau pasirodė, 
kad kai kuine draugai su
sirgo, kiti pabijojo blogo 
oro. Vienok parėfigimas 
nors ir buvo mažas, vistiek 
davė naudos.

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

Maintenance
MILLWRIGHTS
PIPE FITTERS
ELECTRICIANS

MACHINISTS -
BOILER OPERATORS

Must be journey man or have equal 
experience.

$3.65 per hour plus shift differen
tial. LEE is offering steady employ
ment plus excellent fringe benefits.

Program includes:

• Paid Hospitalization w/family
• Paid Life Insurance
• Paid Retirement Program
• Nine Paid Holidays
• Accident and Sick Benefits
• And Other Benefits

Interview conducted daily from 
9:30 AM to 2:30 PM. Saturday by 
appointment. Call or write Frank 
J. Lepore.

LEE TIRE & RUBBER CO.
Conshohocken, Pa. 19428. 828-0400.

An Equal Opportunity Employer.
(1921)

MEN

To Train As 
MACHINE OPERATORS

NIGHT SHIFT
Apply in Person 

ANCHOR THREAD CO.
Main St.

Groveville, N. J.
(17-23)

PARTS MAN
Full time.
Good pay.
PO 5-4400

WELDERS

Wanted at Once!

(18-24)

Experienced in 
the successful 
Good Starting 

fringe benefits.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
PRESS BOY

For Ad shop. Must be experienced.
Apply in person at—

BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS
1309 Noble St., Phila., Pa.

(11-20)

BOROUGH of 
BELLMAWR

Dept, of Highways
Helpers needed immediately for 

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

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

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

Apply Immediately:
ADMINISTRATION OFFICE 

2nd Level 
MUNICIPAL BUILDING

E. Browning Rd., Bellmar, N. J.
(13-21)

21

Redakcijos atsakymai
A. Bačėnui. — Atleisite, 

kad jūsų korespondencija 
nepasinaudosime. Pana š i ų 
didžiulių “self-service” 
krautuvių yra visur ir vei
kiausia visose pasitaiko pa
našių vagysčių, kokią jūs 
aprašote. Neapsimoka laik
raštyje vietą užimti. Dėkui 
už rašinėjimą.

PHILADELPHIA, PA.
Rimtai serga drg. J. Sta-Įsuvažiavimui pasveikini- 
’ ... ™ T'-“.mas,

Taipgi vienbalsiai nutar
ta surengti šį pavasarį 
draugišką sueigėlę, nes jau 
visiems nusibodo snieguose 
kapstytis. Pobūvis įvyks 
balandžio 20 d. jau visiems 
žinomoje vietoje. Parengi
mui ruošti išrinkta komisi
ja. Ši korespondentė gir
dėjo, kad parengime kai kas 
ir pačiulbes svečiams pa
linksminti.

Leonora

siukaitis (JaveShmit). Ran
dasi Hahnemann Hospital, 
Room 1523.

Drg. J. Stasiukaitis yra 
daugiametis ALDLD 10 kp. 
organizatorius. Dra u g a i, 
nepamirškit aplankyti ligo
nį.

Linkime greit pasveikti.
R. M.

Sako, neužilgo paciulbės
Kovo 8 d. įvyko LLD 10 

kuopos susirinkimas. . Ne
atsižvelgiant į keliolikos 
narių susirgimus bei susi- 
žeidimus avarijose, narių 
susirinkime dalyvavo nema
žas būrelis, ir visi pilių 
energijos rūpestingai svars

tė draugijos reikalus. Tik 
apgailėtina, kad mūsų kuo
pos organizatorius J. Sta
siukaitis rimtai susirgęs 
gydosi Hahnemann ligoni
nėje. Kambario Nr. 1528. 
Tel. LO 4-5000 E*. 1523. 
Aplankykite draugą Stasiu- 
kaitį, nes jisai vienišas, be 
savųjų, be šiltos paguodos. 
Pirmiau neleisdavo lanky
tojų, dabar leidžia.

Per eilę metų Stasiukai
tis buvo išrinktas delegatu 
j “Laisvės” Bendrovės da
lininkų suvažiavimą ir vi
suomet parveždavo įdomių 
informacijų apie laikraščio 
“L” stovį. Deja, šiame su
sirinkime nė vienas neap
siėmė delegatu. Bet kuopa 
nubalsavo pasiųsti suva

žiavimui “Laisvės” vajinin- 
~kų laimėtą čekį $80 ir pri- 
*dėjo $5 iš iždo, o Lietuvaite' 
paaukojo $10, — tai gražus

Serga Jonas Stasiukaitis. 
Randasi Hahnemann Hos
pital. Serga Anna Zalne- 
raitienė, gydoma Metropo
litan Hospital. Linkiu ligo
niams su s veik t i ir būti 
sveikais.

P. Walantiene

Dominikas Gurklys gydė
si ligoninėje 18 dienų. Kiek 
sustiprėjęs jau rengėsi 
grįžti į namus vasario 26 
d. Tuo laiku gavo liūdną 
žinią, kad vasario 25 d. Flo
ridoje nuo širdies smūgio 
mirė jo sūnus, 51 metų am
žiaus. Buvo parvežtas J 
Philadelphiją. Palaidotas 
kovo 3 Furnwood kapinė
se, šalia jo motinos, miru
sios prieš trejetą metų.

Gaila ir liūdna matyti 
jauną gulintį tarp gėlių vai
nikų, kurių buvo daug nuo 
giminių ir draugų. Laido
tuvių direktorius Kava
liauskas mandagiai patar
navo. Po laidotuvių visi 
buvo sukviesti pas direkto
rių Kavaliauską ir skaniai 
pavaišinti.

Liko didžiame liūdesyje

Pittston, Pa.
Padėka draugams

Mano nuoširdi padėka vi
siems d r a u g a ms ir drau
gėms už užuojautą pagel
bėjime ir prisidėjime mano 
nelaimės ir liūdesio užtiktoj 
valandoj, t. y. mano vyrui 
Stasiui mirus sausio 29 d.

Ačiū visiems, kurie atsi
lankė šermeninėje prie Sta
sio karsto, išreiškė man sa
vo širdingą užuojautą. 
Ačiū už gėles, už korteles 
ir suraminančius laiškus. 
Taipgi ačiū už telefonu pa
šaukimus. Ačiū ir tiems 
draugais, kurių prie 
geriausių norų liga ir kitos 
aplinkybės nedaleido daly
vauti.

Ačiū draugui Ignui Kle- 
vinskui už atsisveikinimo 
kalbą, pasakytą šermeninė
je ir krematorijoje prie Sta
sio karsto. (Žinau, neleng
va prie mirusio draugo kal
bėti.) Ačiū drg. K. Geniui 
už gražų aprašymą “Vilny
je” ir “Laisvėje.” Taipgi V. 
Stankui (iš Floridos) šir
dingas ačiū už parašymą iŠ 
prisiminimų su mane Sta
siu. (Jžinau, jis jūs laukda
vo ir abu Jus gerbdavo.) 
Ačiū ir tiems draugams, ku
rių pavardės tilpo “Vilny
je” ir “Laisvėje po užuojau
ta. Taipgi ačiū drg. L. Ka
valiauskaitei ir draugams 
Nelei ir Povilui Ventams už 
malonų atjautimą. Geri 
draugai —tai visa miela 
paguoda, su jais jautiesi ne 
viena. Ir dėkui gausiam 
būriui draugų, kurie paly
dėjo į Maple Hill kremato- 
riją Wilkes-Barre, Pa.

’ Dėkinga ir gamtai už ne- 
pamirtamai liūdną, bet gra
žią dieną.

Stanley, ąš ilgiuosi Tavęs.
Lucy Raudutė

Šiais metais žiema šalta 
ir sniego audros, kurių net 
trys nusiaubė per Naująją 
Angliją į tris savaites, pa
likdamos sniego nuo 4 ligi 
6 pėdų gylio. Kasimas snie
go apie namus daug kam 
pažeidė sveikatą. Aš pats 
tiek daug buvau privargęs 
nuo sniego valymo, kad net 
pradėjau baimintis, kad ne
gaučiau širdies smūgio. Bet 
pailsėjęs porą dienų, paju
tau, kad pavojaus nėra.

N. Grybienės namelis, 
nors ir ant aukšto kalniu
ko stovi, vistiek giliai snie
gu buvo užpustytas. Varg
šė bekasdama sniegą skau
džiai pažeidė nugarą. Da
bar nuo skausmo ir pailsė
ti ramiai negali.

M. Trakimavičienė nela
bai džiaugiasi su savo svei
kata. Ji turi nemažai svei
katos trūkumų. Jau beveik 
metai laiko, kak retkarčiais 
jai tekdavo matyti vietinius 
gydytojus. Bet vietiniai gy
dytojai mažai ką jai pagel
bėjo. Dabar pradėjo važi
nėti į Bostoną Lakey Clinic. 
Ten jai bus padarytas pil
nas sveikatos patikrinimas 
ir gal suras priežastį, kas

TRUCK MECHANIC. Expanding 
construction equipment distributor, 
Norristown area, needs experienced 
Truck Mechanic. Union shop, paid 
insurance, liberal vacation program. 
Day work. Guaranteed 40 hour week. 
$3.45 per hour to start. Call Mr. 
Griencr at 825-1600 for interview.

(19-23)

Non-defense work, 
boiler testing. For 
applicant we offer: 
wages and incentive
Permanent day work. Apply in per
son —

REPCO PRODUCTS CORP.
7400 State Road, Philadelphia, Pa. 

338-1110.
(19-22)

KEYPUNCH OPERATORS. Exper
ienced. Permanent, full time or 
part time position in air-condtioned 
office. Good working conditions. 
Pleasant environment. Liberal fringe 
benefits. Apply in person to MRS.
HILLIARD. AMERICAN FILM 
CORPORATION, 19th & Allegheny 
Ave., Philadelphia, Pa. (17-19

GENERAL FACTORY HELP 
WANTED.

Steady work, day shift. Good hours 
and fringe benefits. Apply:

MAJESTIC INDUSTRIES
10th ,& Allegheny Ave., Phila., Pa.

(19-23)

WOODWORKERS 
MACHINE HANDS

Experienced only. Good pay. Blench 
Saw, Shapers, Edge Sanders.

MORRIS GREENSPAN, INC.
N. E. Cor. A & Clearfield Sts.

(19-21)

TRUCK MECHANIC
Heavy duty tractor trailer. Prefer 

diesel experience.
Merion Ave., Philadelphia, Pa.

Call TR 7-7154
(17-19)

4824

EXPERIENCED CUTTER, 
SPREADER on cotton goods. Steady 
work, good pay, overtime, paid ho
lidays, and vacations, hospitalization 
benefits. Inquire at: LINDEN FA
SHIONS, Inc., 3rd & Marietta Pike 
Columbia, Pa. Ph. 717-684-2362 (In 
Tidy Products Bldg. (17-20)

$135 SALARY PER WEEK
To those men over 18, who desire 

to advance and grow with a large 
Int’l Corp, 
needs 
brand 
ment.

For 
between 9:30 AM and 2 PM.' !' >' 

437-2683. (19-23)

New Allentown office 
men to be trained in sales, 
identification, and manage

interview call: MR. TRACY,

MECHANIC REPAIRMEN
We are looking for full time men 

interested in steady employment for 
installation and repair on both new 
and used truck bodies and trailers. 
Excellent working conditions. Write 
or apply at: R. C. RIETHEIMER, 
5100 Umbria St., Phila., Pa.

Call 482-2500. (18-24)

SECRETARY (2)

Washingtonas. — Nixono 
administracija praneša, kad 
buvo susisiekta su Tarybų 
Sąjungos ambasadorium A. 
F. Dobryninu Vietnamo ka
ro ir taikos derybų reikalu.

jos sveikatą blogina.
Linkiu draugėms greitai 

ir pilnai pasveikti.
M. Uždavinis

Must be able to type 50 words 
per minute.

hand arid/dr Speed writing 
required.

All applicants will be tested. Liberal 
fringe benefits and pleasant working 

conditions.
Beginning Salary $4,000.00.

Applications may be obtained at the 
School District of:
BENSALEM TWP. 

District Office 
3330 Hulmeville Rd., 

Cornwells Heights, Pa.

Short

(19-21)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Jonas Balsys
Mirė Kovo 16, 1967 m.

Nors jau laikas rodo du metus, bet mūsų min
tys tokios artimos ir prielankios, tarsi Jonas ir 
dabar dirba, kalba su mumis.. Labai liūdna, kad 
tai praeitis, kuri niekados negrįšta. Jo pasigen
danti — •

COMPTOMETER OPERATOR

Experienced on three phase. 5 day, 
38 hour week. Fringe benefits.

BOND BAKING COMPANY 
300 E. Godfrey Ave. 

Cali Mr. Roman, 
Daily 9-5. Pt 5-3440.

(19-22)

GIRL FRIDAY. For chaotic ware
house office. Never a dull moment. 
Typing, filing, inventory control. 40 
hrs. Benefits. 12 paid 
challenge. 437-2600. E. 
Bayonne, N. J. (201).

Baltimore, Md.

Elena, žmona
Ida, duktė
Norris; žentas
Stevens, Norris, Jr., anūkai'

holidays. A
J. GARCIA,

(17-20)

GIRL FRIDAY. We need an in
telligent gal who can type, take 
šteno and do bookkeeping. We will 
accept and train a recent grad. Good 
starting salary. Full 
nefits. Attractive congenial office. 
Call LO 4-4130, Mr. Donovan.

(17-20)

company be-

BUSINESS OPPORTUNITY

Opportunity
MAINTENANCE MAN with know

ledge of pipefitting and welding, 
steady days. Apply J. W. MORTELL 
CO., 144 Grant St., Perth Amboy, 
N. J. (19-21)

JANITOR WANTED. Good pay 
and good benefits and good working 
conditions are offered in exchange 
for a responsible, capable, reliable 
individual. Apply in person: FILM 
CORPORATION OF AMERICA, 
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa.

(17-19)

WATCHMEN-PORTER wanted at 
once. Good company benefits and 
good salary for a fine upstanding 
transportation Co. Apply in person 
at: AERO CARRIER CORPORA
TION, Route 17 and Rochelle Park, 
N. J. Or call (201) WE 3-1700- 
-843-8080. (17-21)

PAINTERS
Full time. Experienced in spraying 

Hamertone and Wrinkle. Union be
nefits. Apply in person:

JAMES F. BURNS CO.
1601 Industrial Highway 

Pennsauken, N. J.
Equal Opportunity Employer.

(18-20)
An

We 
hospitaliza-

tėVelis, sesutė Mrs. Adele 
Zupkis su šeima, motinos 
sesutė teta Mrs. Casie Va
lentą, Ejgg Harbor, N. J., ir 
teta Gurklio sesuo Pauline 
Walantiene.

Giminaitė

Liudvikas Slančiauskas
Mirė kovo 1 d., š. in.

Reiškiame gilią užuojautą žmonai Onai, 
posūniui Kęstučiui 
artiftiiesiertis.

Ant. Račiūnas
L. Bartkienė
K. Račiūnas
A. Skaihis
Ig. A. Bachis
F. A. BUnkUs
B. Casper
B. KUshlis
Geo. Kairis .
J. Paulauskas
K. J. Churlis

(Kay), giminėms ir visiems

M. Kazlauskienė 
Lillian Novak 
B. Makutėnienė 
Al. T. Makatenas 
P. L. Vaichonis 
D. M. Barkauskas 
G. KardaUskas 
M. Užkurėnienė 
Gį H; Kudirkai 
J. Šalkauskas 
D. B. Martin

NICE
- Little

BUSINESS

—And profitable too ...... can earn 
between $200 and $2000 per mo.
'—Will not interrupt your present 

occupation.
—Get in ground floor of multi

million dollar Nat'l Corp.
$2O0-$3500 investment depending 

on the level you choose to start. 
Completely“ secured by inventory.

—Must' see to believe.
—Commercial Bldg. - Maintenance 

products.
INTERESTED??
Phone MO 4-5406 x

ASK FOR MR. IKEDA
(17-19)

GIRL FRIDAY
Good typing required. Salary com

mensurate with experience.
offer: Profit sharing;
tion; paid holidays; excellent working 
conditions. Apply or call: Mrs. Mc
Carty—CA 4-1900.

MOTOROLA
1601 Church Rd., Glenside, Pa.

An Equal Opportunity Employer.
(18-24)

BUSINESS OPPORTUNITY

Service Station

SUNOCO

Northeast Phila.
—Low Overhead
—High profit
—Pa. Staite inspection
—2 Bay with 2 lifts
Main traffic artery.

For mode information visit the 
SUN OIL CO. Leasing office. 6601 
N. Broad Ši. MON THRU’ THUft. 
7 PM to 9 PM of call MR. 
STRUNK, CA 4-0175 WEEKDAYS 
9 AM to 5 PM. (17-19)

i
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Sekmadienį; kovo 16d., “La išves” šerininky su važia vima s ir banketas

“Laisvės” Bendrovės suvažiavimui sveikinimai
Gražiai plaukia sveikinimai. Prašome pasiskaityti: 

St. Petersburg, Fla. 1
Draugės ir draugai! Sveikiname “Laisvės” B-vės 

suvažiavimą, dalininkus, “Laisvės” štabą ir visus rėmė
jus. Džiaugiamės, kad laikraštis tokiuose, brangenybės 
laikuose gerai gyvuoja, žinoma, dėka laikraščio geriems 
rėmėjams. Mūsų linkėjimas, kad dalininkai užgirtų laik
raščio vedamą pakraipą ir kad dar ilgai pasilaikytų.

“Sveikinimo sauso niekas neklauso,” dėlto LLD1 45 kp. 
su sevikinimu nutarė pasiųsti laikraščiui paspirties tris 
šimtus dolerių. Norime palinkėti tvirtos sveikatos re
daktoriams, darbininkams ir visiems laikraščio rėmė
jams. Tikime, kol visi būsime sveiki, tvirti, tol “Laisvė” 
rodys kelią darbo žmonėms į šviesesnį rytojų. Lai gy
vuoja “Laisvė”! Lai gyvuoja pasaulyje taika! LLD 45 
kuopa, per V. J. Valley.

New Yorko pažangios lietuves 
paminėjo Tarptaut. Moters Dieną

Padėka Motery Klubo 
moterims

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Parengimu Kalendoriuj
Kovo 16 d. 4^ 

“Laisvės” B-vės daliniu!* 
kų suvažiavimas 10 vai. ry
te, o 6 vai. vakare banketas. 
Prašome įsitėmyti datą..

St. Petersburg, Fla.
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą, visus delegatus, 

visus “Laisvės” darbuotojus, ir linkiu ir trokštu kad jūs 
šiame suvažiavime nutiestumėt gerą kelią šių metų 
darbui, kad mes galėtume daug ko atlikti dėl mūsų 
progresyvės spaudos ir dėl pasaulinės taikos. Čia ran
date $5. Draugiškai, J. Stanelis.

Richmond Hill, N. Y.
Sveikinimas Suvažiavimui: Ilse Bimbienė su An

tano 75 gimtadienio proga... $75.

Baltimore, Md.
. . I

Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą ir visą “Laisvės” 
kolektyvą, linkėdamas stiprios sveikatos, ir kad “Lais
vė” gyventų dar daug metų. Čia randate $25. J. Deltuva.

Frackville, Pa.
Gerbiamieji: Čia randate $25. Sveikinu “Laisvės” 

dalininkų suvažiavimą. Kol gyva būsiu niekad nepamir
šiu laikraščio “Laisvės” ir jos idealų už kuriuos ji stovi. 
Su pagarba, Suzanna Kazokytė-Jones.

Newark, N. J.
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą, varde 136-os kuo

pos, Harrison-Kearny. Čia randate $10. Laisves mylė
toja.

Binghamton, N. Y.
Mes irgi norime palinkėti gerų sėkmingų tarimų. 

Lai skleidžia tiesos žodį ir tarp lietuvių po visus kraštus. 
Čia randate $5. Viso gero, J.ir K. Vaicekauskai.

Grand Rapids, Mich.
Linkiu, kad dar ilgai galėtų laikraštis “Laisvė” 

tarnauti darbo liaudžiai, kovoti už taiką pasaulyje. . Čia 
randate $5. Geros sveikatos visiems. P. V. Gasparienė.

Baltimore, Md.
Mūsų kuopa LLD 25-ta sveikina “Laisvės”. B-vės 

suvažiavimją su $10. Linkėdama skaitlingų dalyvių jr . 
puikių nutarimų dėl laikraščio “Laisvės.” Draugiškai, 
kuopos sekretorė O. Kučiauskaitė-Buckler.

• • •

Great Neck, N. Y.
Sveikiname “Laisvės” B-vės suvažiavimą, 

siunčiame $40. Aukoja sekami: P. Beeis, $10.
Po $5: LLD 72 kuopa; L. A. P. Klubas; M. Adomo- 

nisž M. Hacinkevičia ir F. Klaston (Huntington).
J. Linda, $3. (Douglaston).
M. Smaidjas, $2.

taipgi

Kovo 9 d. pilna “Laisvės” 
salė prisipildė gražios pub
likos. Ne tik iš New Yorko 
plačios apylinkės, atvyko ir 
iš kaimyninių valstijų — 
New Jersey, Connecticut, 
Long Island ir iš kitur.

Parengime mačiau žurna- 
listę-fotografę S. Narkeliū- 
naitę darant nuotraukas.

Pirmininkaujanti Bronė 
Keršulienė pasveikino susi
rinkusią publiką ir padėko
jo už skaitlingą atsilanky
mą.

Programa pradėta su dai
na. Vadovavo Mildred 
Stensler. Aido moterų gru- 
oė padainavo dvi dainas ir 
vieną su solistu Viktoru 
Beckeriu (“Oi, laukiau, lau
kiau”).

Po bendros dainos Vikt. 
Beckeris išstojo, su solo: 
“Augau aš pas tėvelį” ir 
kitą iš operos “Traviata.”

Po to sekė klubietės V. 
Nevins, V. Bunkienė, A. 
Yakstis ir N. Buknienė. Jos 
skaitė žymaus Lietuvos po
eto Ed. Mieželaičio poemą 
“Moteris.”

Pristatyta visų laukiama 
viešnia iš Lietuvos — dak
tarė Laima Pocienė. Pir
miausia ji sveikino moteris 
Kovo Aštuntosios proga, 
palinkėjo visoms geros svei
katos ir energijos dirbti 
oažangiajame judėjime, ir 
nasveikino nuo Vilniaus 
“Aido” choro mūsų “Aidą” 
ir mokytoją Mildred Stens
ler.
, Toliau viešnia papasako
jo apie savo profesiją. Ji 
gvvėria Vilniuje ir ' dirba 
Vilniaus ligoninės vaikų 
skyriuje ir prižiūri vaiku
čiu sveikatą 95-ajame dar
želyje. Iš savo viešnagės 
mūsų šalyje daktarė sakė: 
Apsilankiau keliuose dides
niuose miestuose, aplankiau 
kelias ligonines, kalbėjausi 
su ligoniais; visi skundėsi, 
kad daug kainuoja ligoni
nėse gydytis. Aš jiems sa
kiau, kad socialistinėse ša
lyse žmonės tokių problemų 
neturi, nes ten gydoma ne
mokamai.

Baigdama, viešnia palin
kėjo, kad mums visuomet 
šviestų saulė.

Nuo Moterų klubo 
įteikta kukli dovanėlė.

Po daktarės kalbos 
sekė dainos. Aido choro
rų grupė su solistais V. 
Beckeriu ir A. Iešmantą 
padainavo “Rytmečio že
mė.” Po grupės išstojo so
listai: A. Iešmantą sudaina
vo dvi dainas ir Nelė Ven
tiene—vieną.

Pirmininkė Keršulienė pa
kvietė pakalbėti Klubo pir
mininkę L Mizarienę. Ji 
kalbėjo apie pasaulio mo
terų kovas už lygiateisišku
mą ir taiką. Sake, mote
rys kovoja jau nuo 1910-ųjų 
metų. Daug kovota ir daug 
laimėta. Tačiau kapitalis
tinių šalių moterys dar ne
gali pasididžiuoti savo lai
mėjimais prieš socialistinių 
šalių moteris, kurių pasie
kimai visose gyvenimo sri
tyse daug didesni. Tarp
tautinė Moters diena visuo
met primena moterų kovas 
ir jų pasiekimus. Tačiau 
dar ne viskas laimėta. Šiais 
neramiais laikais kiekviena 
moteris privalo kovoti už 
taiką ir pažangą. Ji pa
brėžė, kad nereikia laukti 
mirties, — geriau kovoti ir

Iv * • '

kovoje mirti už gražų ir 
taikų viso pasaulio šalių 
sugyvenimą.

Po I. Mizarienės kalbos 
choras su soliste Ventiene 
sudainavo tris dainas, ir 
Moters dienos minėjimo 
programa baigėsi.

Visi ėjo prie valgiais ap
krauto savitarnos stalo, o 
paskui klubietės patarnavo 
prie stalų susėdusiems. Už
kandžiauta ir geroje nuo
taikoje pokalbiai!ta iki vė
lumos.

V. Bunkienė

Sveikinimai Motery 
klubui Moters 
dienos proga

r
Nuoširdžiai sveikinu 

Tarptautinės Moters dienos 
proga.

Linkiu Jums daug džiaug
smo, laimės,, geriausios sėk
mės, verčiant gilią vagą pa
žangaus Amerikos lietuvių 
judėjimo dirvoje, kovojant 
už taiką mūsų planetoje.

Leokadija Diržinskaitė 
Vilnius

Iš saulėtos Miamės, Flo
rida. Sveikinu visas Tarp
tautinės Moters dienos pro
ga — Kovo aštuntąja. Lin
kiu sveikatos ir gerų sėk
mių sekmadienio minėjime 
(kovo 9 d.).;;. , 
’ Lai šviečia jums saulė.

Su meila, ..
Julija Lazauskienė

Telegramą:
Sveikiname New Yorko 

Moterų klubo nares Tarp
tautinės Moters Dienos pro
ga. u

Linkime, geros sveikatos 
— .sėkmes/

Vytautas ir Maryte 
Zenkevičiai

Vilnius.

Mielos klubietės:
Dėkoju jums už atviruką 

prisiųstą man ligoje. Labai 
ačiū, kad neužmiršote ma
nes.

jai

Čia įdedu $5 paremti 
Tarptautinės Moters Die
nos pobūvį.

Irena Levanienė 
Brooklyn, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Šį sykį nepajėgiame pasiųsti delegatą į “Laisvės” 

B-vės suvažiavimą. Priimkite mūsų draugiškus linkė
jimus. Linkime šėrininkams susirinkusiems aptarti mū
sų “Laisvės” išlaikymo reikalus šiais sunkiais laikais 
kaip ekonominiai, taip ir politiniai. Pagal LLD 10-os 
kuopos išgalę siunčiame paramai $45. Tai yra kuopos 
laimėta vajuje dovana $35 ir nuo E. Lietuvaitės $10. 
Linkime geros sveikatos visiems dirbantiems prie “Lais
vės” išleidimo. Su pagarba, kuopos sekretorius, R. 
Merkis.

vėl 
vy-

Nuo kitų gauta:
Sophie Petkienė, Brooklyn, N. Y.................
J. Lozowsky, New York, N. Y.....................

• Uršulė Gužonienė, Gloucester, N. J..............
A. J. Pranaitis, Philadelphia, Pa................
LDS 6 kp. (per J. Vaicekauską),

Binghamton, N. Y....................................
Pranas Jakštis, Richmond Hill, N. Y.........
A. Račkauskienė-M. Kazlauskienė (laimėta 

vajuje dovana), Haverhill, Mass...
Vera Lisajienė, Woodhaven, N. Y.............. .
P. Dennis, Clifton, N. J......................»..........
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. ...
W. Karlonas, Jensen Beach, Fla. .................
J. Budris, Coloma, Mich......................................
Po $1: Peter Narus, C. Tamulionis, St. Petersburg, 

Ha.; A. Adams, Tacoma, Wash.; A. Žemaitienė, Bing
hamton, N. Y.; Antanas*Litvinas, Chicago, Ill.

(Bus daugiau)

$20.00 
16.00 
10.00 
10.00

10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
2.00

Sveikinu klubietes ir vi
sas pažangiąsias Moteris 
Tarptautinės Moters Die
nos—Kovo aštuntosios pro- 
pa.

Marija Palioniene 
Buenos Aires, Argentina

Nuoširdži a i sveikiname 
visas Moterų klubo nares 
Tarptautinės Moters dienos 
proga.

Linkime visom(s sveikatos, 
laimės ir sėkmės jūsų kil
nioje veikloje.

Onutė ir Robertas 
Žiugždai

Vilnius

sveikiname
Besikalbant su Verute ir 

Pranu Budroniais praėju
siame New Yorko Lietuvių 
Moterų klubo surengtame 
Moters Dienos minėjimo 
pobūvyje, sužinojome, kad 
jųjų dukra Caroline susi
laukė dukrytės. Tėveliams 
malonus įvykis. Sveikiname 
Praną ir Verutę.

Bet jųjų džiaugsmas ne 
toks koks turėtų būti, nes

Kaip kiekvienomis me
tais, taip ir šiais, atžymint 
tarptautinę Moters dieną, 
kllubietės rūpestingai pasi
ruošė, kad parengimas bū
tų gražus ir susirinkusieji 
svečiai būtų skaniai pavai
šinti. Daugelis klubiečių 
prisidėjo su įvairiais na
mie gamintais valgiais, pi
nigais ir kitokiais daikte
liais.

Klubo valdyba nuošir
džiai dėkoja šioms klubie- 
tėms: V. Balkuvienei, D. 
Galinauskienei, Annai Ti
tams, O. Čepulienei, A. 
Mitchell, J. Šimkienei. E. 
Lanašauskienei, J. Meškie- 
nei, M. Jakštas, O. Ząido- 
tienei, A. Rainienei, M. 
Jakštienei, F. Mažilienei, A. 
Petraitienei, K. Čeikaus
kienei, O. Cibulsky, E. Kas- 
močienei, Suz. Kazokytei- 
Jones, N. Ventienei, ir pi- 
nip’iškai prisidėjusioms:

L Levanienė ............$5.00
E. Liepienė........... 5.00

• O. Valmusienė....... 2.00
Alb. Vainienė .... 5.00 
Ona černevičienė prisi

minimui mirusios Marytės 
Kalvaitienės paaukojo $5.

Ona Kalvaitienė ir A. Ku
nevičienė prisiminimui mi
rusios Rožės Laukaitie
nės — O. Kalvaitienė kaip 
sesers, o A. Kunevičienė 
kaip draugės — abi paau- 
koio po $2.

Gražu, kad ir vvrai 
su Klubą paremia. 
Vincas Baltrušaitis
aukojo $10: J. Dainius—$1; 
Walteris Keršulis butelį 
degtinės.
/ įvairaus maisto bufetui 
suteikė šios klubietės: He
lena Siaurienė, Anne Yaks- 
tis. Joms pagelbėjo V. Ne
vins, Uršulė Bagdonienė ir 
kitos.

Graži geliu puokštė puo
šė stala.—tai dovana Onu
tės Cibulsky.

Prie įžangos bilietų dirbo 
Lilija Kavaliauskaitė; prie 
daiktų išleidimo — N. Buk- 
nienė, T 
Rainienė,
N. Ventiene, O. Cibulsky.

Irena Levanienė ir Diana 
Nevins salėje pardavinėjo 
knygas (knyga moterims).

Širdingai dėkojame vi
soms kuo nors prie šio mo
terų pokylio prisidėjusioms.

Per I. Mizarienę į Klubą 
i si rašė Anna Mikalaus, pa
simokė jo $5 ir tano amžina 
nare. Taipgi klubietė V. 
Budronienė pasimokė jo $5 
ir tapo amžina nare.

V. B—nė

mu
štai
pa-

Jau 31 narys pasimokėję 
duokles už 1969 m. Tai jau 
pusė narių pasimokėję.

Iš atsibuvusios dailės pa
rodos raportas buvo džiu
gus. A. Balčiūnas, daly
vavęs parodoje, paaukojo 
$5. W. Baltrušaitis, kaip 
ir kiti komiteto nariai, 
smarkiai darbavosi parodo
je.

Skaitytas laiškas nuo 
“Laisvės” administrac i j o s 
šėrininkų suvažiavimo rei
kale. LLD 185 kuopa nu
tarė sveikinti “L” šėrinin
kų suvažiavimą su $50 ir 
išrinko atstove Albiną Mi
kalaus.

Plačiai diskusavom apie 
rasizmą ir vedamas kovas. 
Kaip dabar iš juodųjų pu
sės tos kovos vedamos skir
tingai, tai ir pas LLD na
rius nėra vienodo suprati
mo. Tai nutarėm! rengti 
nrelekcija ir diskusijas su 
filmų rodymu ir lengvais 
užkandžiais. Tokia prelek- 
ei ja ir kiti įvairumai įvyks 
sekmadienį, balandžio 13 d., 
2 vai. po pietų, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes su kava, pyragaičiais 
ir vynu. Vaišes aukojo V. 
V. Venckūnai, M. Šukaitie- 
nė ir W. Baltrušaitis. Nuo 
vaišių LLD 185 kuopai li
ko keli doleriai pelno.

Sekantis susirinkimas 
įvyks balandžio 8 d., 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėje.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

AIDIEČIAMS
Aido choro pamoka šį 

penktadienį, kovo 14-tą, bus 
tiktai tiems, kurie važiuos 
į Meno sąjungos festivalį —• 
Į Miami, Florida.

Pirmininkas

Klubas nubaustas už 
negrų diskriminavimą

/

Valstijinė Žmogiškumo, 
Teisių Agentūra įs^kė^ 
Dobbs Ferry klubui pamo
kėti $100 5 metų negrukui 
už neleidimą jam klubo ba
seine maudytis.

Taipgi įsakyta klubui 
1969 metais leisti negrų 
šeimoms naudotis klubo ba
seinu, jeigu tik negrų šei
mos to norėtų.

Ghanos mainieriai 
demonstravo

Accra. — Ghanos mainie
riai sudarė demonstraciją 
kasyklų miestelyje Obusi. 
Dalyvavo daugiau kaip- 6,- 
000 mainierių, dirbančių 
Anglijos kompanijos kont
roliuojamose kasyklose. J

Policija puolė demonst
rantus. . Trvs mainieriai bu
vo užmušti, keletas sužeis
tų.

Feiferienė, A.
K. Rušinskienė,

jųjų šeimoje yra ir liūdesio. 
Budronių sūnelis pašauktas 
i JAV armiją, dabar ran
dasi Vietname. Linkime Le
nini laimingai užbaigti tar
nybą ir sugrįžti sveikam 
oas tėvelius.

M—nė

Moterų klubo narėms
Trečiadienį, kovo 19 d., 

6 vai. vakare įvyks New 
Yorko Lietuvių Moterų klu
bo susirinkimas, “Laisvės” 
salėje.

Prašome visų narių daly
vauti. Išgirsime raportą* iš 
taip sėkmingo Moters Die
nos minėjimo.

Po susirinkimo, mus pa
vaišins Lilija Kavaliauskai
tė ir Elena Šiaurietė.

Valdyba

PADĖKA DRAUGAMS
Pastaruoju metu mane iš

tikus nesveikatai teko* svei
katą taisyti ligoninėje. Dau
gelis draugų teikė draugiš
kus linkėjimus pasveikti.

Dėkoju už manęs lankymą 
asmeniškai, raštu, žodžiu ir 
dovanomis. Lieku Jums 
skolingas.

Jonas E. Gužas

Atsargiau su 
informacija

• i

Chicagiečių “Vilnyje” 
(kovo 8 d.) redaktorius V. 
Andrulis savo kolumnoje 
“Kasdien” rašo:

“Brooklyne turistams su
sitikimą ruošė bendrai vie- 
nybiečiai ir laisviečiai.”

Bet kiek man žinoma, tai 
vienybiečiai susitikimo su
ruošime nedalyvavo. Tiesa, 
jie buvo kviečiami paskir
ti savo atstovus į susitiki
mo ruošimo komitetą ir pri
sidėti prie ruošimo, bet at
sisakė. žinovas

Kritikuoja režimą
Saigonas. — Pietų Viet

namo Nacionalinis Gelbė- 
iimo Frontas, susidedąs iš 
liberalinių žmonių, kriti
ku o j a valdžios politiką. 
Frontas pataria Paryžiaus 
derybose naudoti liberalinį 
atsineši mą.

Frontas susikūrė prieš 
metus laiko. Savo metinia
me pareiškime jis ragina 
valdžią pravesti socialines, 
politines ir ekonomines re- 
formas ir reorganizuoti 
valdžią ant plačių pagrifyt 
dų, kad įvairios grupuotės 
joje turėtų atstovybę.

Albany. N. Y. — Guber
natorius Rockefelleris pasi
rašė naująjį Taylor įstaty
mą, kuris smarkiai baus 
streikuojančius valdžios 
tarnautojus.

Atlanta, Ga. — Dr. Kin*^1 
go našlė Coretta sako, kad 
ios vyras Kingas buvo suo
kalbio auka, o ne vieno Ray.

BANKETAS
RENGIA ‘‘LAISVĖS” BENDROVĖ 

'• v
V

Sekmadienį, Kovo 16, 1969
"LAISVES” ŠALEJE 

102-02 Liberty Avė. 1 Ozone Park, N. Y. 
------ * * * 'f"- t

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

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