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“Apollo 9” žygis
Sveikinimas mokslininkui 
Kvailas kaltinimas
Moterys ten ir čia 
Nixono “įsitikinimas“ 
Net jei ir taip būtų

Rašo A. Bimba
Tai jau po visko: “Appolo 

9” laimingai sugrįžo į žemę. 
Mūsų trys astronautai atliko 

^garbingą žygį. Jie nusipelno 
nuoširdžiausių sveikinimų ir 
j įpjaus su dideliu kaupu.

Jau kalbama apie “Appolo 
10”. Jo misija būsianti pri- 
skristi prie Mėnulio, bet į jį 
dar nenusileisti. O apie vasa
ros vidurį pasirodys “Appolo 
11”, kuris jau iškels žmogų 
ar žmones į Mėnulį. Norima 
skubintis, kad Tarybų Sąjun
gos mokslininkai nepasisku
bintų pirmutiniai “užkariauti” 
Mėnulį.

Tai įdomios mokslo lenkty
nės. Tik bėda tame, kad jos 
suėda šimtus milijonų dolerių, 
kurie, rodos, taip labai reika
lingi abiejų kraštų liaudies 
buities gerinimui. Daug geriau 
būtų ir pigiau atsieitų, jeigu 
abiejų šalių mokslininkai ben
dromis jėgomis šturmuotų Mė- 

(►.nulį ar Marsą.

Kalbant apie sveikinimus,, 
atsiminiau, kad kovo 19 die
ną įžymusis lietuvių tautos 
Mokslininkas ir Lietuvos Mok
slu Akademijos ilgametis pre
zidentas prof. Juozas Matulis 
švęs savo 70-ąji gimtadienį. 
Tą malonu, labai kruopštų ir 
labai kuklų mokslininką pa
žįsta ir myli visa Lietuva. Ma
no pažintis su Juozu irgi jau 
senoka. Pirmą kartą susitiko
me prieš dvidešimts ketverius 
metus.

Nors kai šie žodžiai pasieks 
jubiliatą, jo gimtadienis jau 
bus senokai praėjęs, bet vis 
tiek asmeniškai ir vardu viso 
“Laisvės” kolektyvo jį nuošir
džiausiai sveikinu su linkėji
mais geros sveikatos, daug 
saulės ir dar daug kūrybingų 
'pieteliu !

Kinijos vadovybė iškepė 
kvailiausią Tarybų Sąjungai 
kaltinimą. Ji sako, kad Ta
rybų Sąjunga ir Amerika yra 
sudariusios bendrą sąmokslą 
prieš Kiniją, žinoma, ji pati 
tokiuo absurdu netiki. Matyt, 
ji mano tokiuo kaltinimu la
biau pakurstyti savo krašto 

♦žmones prieš Tarybų šalį. Bet 
vargiai kas iš to išeis. Kvailas 
kaltinimas neatsilaikys prieš 
dienos šviesą.

Meir tapo Izraelio 
Mrs. N. Thi Binh 
Nacionalinio Išsi-

Mr. Clayton Fritchey aną 
dieną “The N. Y. Poste” pa
stebėjo :

“Goldą 
premjere, 
vadovauja
laisvinimo Fronto delegacijai 
Paryžiaus taikos derybose. In- 

4 dira Gandhi vadovauja Indijai 
kaip premjerė. Bet Ameriko
je nėra nė vienos moters nei 
kabinete, nei kurioje kitoje 
kiek reikšmingesnėje valdiš
koje vietoje”.

(Reikia pripažinti, kad mū
sų sesės smarkiai atsilikusios.

Kolumnistai Pearson ir An- 
-person tame pačiame laikraš- 
W.je sako: 

r Nixonas 
pasaulines

‘yra įsitikinęs, kad 
taikos ateitis pri- 
6-ame pusi.)

“LAISVES” SERININKŲ SUVAŽIAVIMAS PUIKIAI PAVYKO\I
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Ma j. Lindsay imasi priemonių 
prieš kovojančius studentus
New Yorkas. — Majoras 

Lindsay paskyrė trylikos 
narių komitetą “mokyklų 
nuraminimui”, studentų di
sciplinavimui. Į komitetą 
įeina ir aukštų miesto vir
šininkų.

Tuo pačiu metu Lindsay 
perspėjo nenuoramas stu
dentus, kovojančius už re
formas mokyklose, prieš 
rasinį diskriminavimų ir tt., 
kad jis netoleruos mokyklo
se neramumų.

Majoras aiškino, kad jis 
su komiteto pagalba turįs 
sulaikyti mokyklose nera
mumus, areštuos ir discip
linuos triukšmą keliančius 
studentus.

Ottawa. — Kanados Ko
munistų Partija ir kitos tai
kos organizacijos piketuoja 
Kanados parlamentą, rei
kalaujant Kanados pasi
traukimo iš militarinės 
NATO sąjungos.

Antiraketine sistema pakenks 
TSRS ir JAV pasitarimams

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos dienraštis “Izvestija” 
rašo, kad Jungtinių Valsti
jų vyriausybės planuojama 
antibalistinę raketų sistema 
gali pakenkti prasidėju
sioms deryboms dėl ginklų 
kontrolės.

Antibalistinę raketų sis
tema yra naujas žygis pa
siruošti naujam karui. Tai

ginklų didinimo sistema, 
kuri varo kylį tarp Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos dip
lomatinių santykių.

Pirmesn i u o s e pasitari-, 
muose Tarybų Sąjunga siū
lė Amerikai ne didinti ap
siginklavimą, bet jį užšal
dyti ir- eiti prie ginklų ma
žinimo, Atominių ginklų ,li- 
mitacijos ir kontrolės.

“Laisves” šuvažiavimas 
tikrai buvo brandus. Direk
torių Tarybos ir adminis
tratorės L. Kavaliauskaitės 
raportai buvo |rumpi ir aiš
kūs.

Platus buvo redaktoriaus 
A. Bimbos raportas, kuria
me atžymėta tarptautine 
padėtis, draugiški santykiai 
su Lietuva. Atžymėti ir 
pagerbti “Laisves” bend
radarbiai - korespondentai, 
kurių turime daugiau, negu 
bet kuris Amerikos lietuvių 
laikraštis. !

I

Keli vajininkai raportavo 
savo patyrimus. Jie pabrė
žė, kad vajus gerai pavyko. 
V. Bunkus raportavo, kad 
gavo šiame vajuje 11 nau
jų skaitytojų. Tai puikus 
laimėjimas.

Diskusijos buvo draugiš
kos ir prie taško. Redak
cijai ir administracijai pata- 
teikta gerų, naudingų pata
rimų.

Svarbiausias klausimas,® 
kaip toliau išlaikyti laik
raštį, kuomet viskas ne
svietiškai kyla ir padaro 
laikraščiui nuostolių. Bet 
beveik visų dalyvių bendra 
nuomone buvo — laikraštį 
išlaikyti toliau, kaip dabar . 
leidžiamas.

Vajus davė finansinės 
paramos daugiau kaip $15,- 
000 ir sunkumus padėjo 
nugalėti, šėrininkai tikisi, 
kad sekamas vajus taipgi 
bus sėkmingas ir padės sun
kumus nugalėti.

j Priimtoje rezoliu c i j o j e 
pabrėžtas nutarimas, vaju
je sukelti $15,000.

Direktoriai sutiko pasi
likti tie patys.

Su sveikinimais suplau
kė daugiau kaip $3,000.

Suvažiavimas buvo dides
nis už praėjusių metų su
važiavimą. Banketas taip
gi buvo didelis.

Plačiau parašys mūsų ko
respondentas A. Gilmanas.

Prez. Nixonas nusprendė įvesti 
limituotą antibalistinę sistemą;

Plieno darbininkai irgi kovoja 
už savo sveikatos apsaugą

Pittsburgh, Pa.—Dauge- 
Jungtinės Plieno Darbi-lis

ninku unijos lokalų pasisa
kė už kovą ir bendrą vei
kimą su kovojančiais mai- 
nieriais, kad iškovotų svei
katos apsaugą ne tik vals
tijose, bet kad ir Kongresas 
tuo klausimu priimtų bilių.

Komitetas kovai už plieno 
darbininkų sveikatos ir gy
vasčių apsaugą kreipėsi į

Pennsylvanijos legislatūrą, 
kad ji priimtų sveikatos bi- 
lių, panašų West Virgini
jos legislatures priimtum 
biliui mainierių sveikatos 
klausimu.

Minimas komitetas taipgi 
atsikreipė į Nixono admi
nistraciją su reikalavimu 
riboti nuodingas d u 1 k e s 
plieno liejyklose, kaip ir an
glies kasyklose.

Washington^. • — S p a li
dos konferencijoje kovo 14 
d. prez. Nixonas pareiškė, 
kad jis nusprendė įvesti li
mituotą antibalistinę siste
mą prieš priešo raketas. Tai 
esanti tik apsigynimo sis
tema.

Pirmiau buvo suplanuota 
įvesti plačią antibalistinę 
sistemą arti visų didžiųjų 
miestų, kad juos neva ap
saugoti nuo priešo raketų.

Bet prez. Nixonas* su tokia 
sistema nesutiko.

Savo pareiškime ir į re
porterių klausimus atsaki
nėdamas, Nixonas aiškino, 
kad plati antibalistinę sis
tema vis tiek miestų neap
saugos, bet padarys daug 
bilijonų dolerių 1 išlaidų ir 
taipgi erzins Tarybų Sąjun
gą, su kuria einama pokal
bis limituoti ginklus ir eiti 
prie nusiginklavimo.

TSRS pasiruoš ginti rubežių 
nuo Kinijos užpuolimų

Maskva. — Tarybų Są
jungos spaudoje plačiai ra
šoma apie apsišaudymus 
ant TSRS Kinijos rube
žiaus. Aiškinama, kad Kini
jos kareivių užpuolimas ant 
tarybinių rubežiaus sargų 
buvo iš anksto paruoštas 
provokacinis žygis.

Kinijos valdovai, su Mao 
priešakyje; jau per keletą 
metų kėlė klausimą gauti 
iš Tarybų Sąjungos kai-ku-

rias parubežio žemes, ku
rios istoriniai priklausą Ki
nijai. TSRS nurodo, kad tai 
nieku nepagrįstas Kinijos 
valdovų reikalavimas.

Dabar, po kovo 2 d. per- 
sišaudymo, kuriame žuvo 
31 tarybinis sargas ir ne
mažiau kiniečių kareivių, 
Tarybų Sąjunga sutvirtina 
savo- rubežių, kad nauji ne
tikėti užpuolimai nepasi
kartotu, c-

Senatas pradėjo tyrinėti Kingo 
užmušimą, kaip suokalbį

Washingtonas. — Senato 
vidinės apsaugos subkomi- 
tetas pradėjo tyrinėti dr. 
Martino Lutherio Kingo 
užmušimą. Daugelis senato
rių jau pasisakė, kad Kin
go užmušimas buvo ne vie
no Ray ’atliktas, bet suo
kalbis sudarytas.

Senatorius ‘Eastlandas iš 
Mississippi valstijos, kaip vi
sada, nukalbėjo, kad komu
nistai galį būt prisidėję prie

suokalbio, bet nieko nesakė 
apie baltuosius šovinistus, 
kurie ir dabar tebeterori- 
zuoja negrus.

Kingo užmušėjas Ray, 
nuteistas 99 metams kalėji
mo, niekur nepasakė, kad 
suokalbio nebuvo. • I ‘ i ,i

Bonna. — Areštuotas dr. 1 
W. Best, vienas buvusių 
Gestapo vadų, kaltinamas 
išžudyme 11,000 lenkų.

Nixonas laikosi Johnsono karo 
politikos; grasina partizanams

Negrų katalikų kunigai nori 
daugiau teisių bažnyčiose

Detroitas.—Negrai Romos į ® 
katalikų kunigai x reikalau
ja iš bažnyčios hierarchijos 
daugiau teisių kontroliuoti 
bažnyčias negrais apgyven
tuose rajonuose.

Pareiškimą padarė 165 
negrai kunigai, kurie suda
ro apie pusę visų negrų ku
nigų Jungtinėse Valstijose.

Jie nurodo, kad turėda
mi daugiau 
čiose galėtų 
ti negrams, 
lūšnynuose, 
badaujantiems maisto.

New Yorkas. — Kennedy 
International Airporte su
imta Izraelio moteris už 
paslėpimą $25,000 vertės 
deimantų. Teismas rado ją 
kalta. Jai gręsia 5 metų ka
lėjimas ir $10,000 piniginė 
bausmė.

Senatas patvirtino 
branduolinę sutartį
Washingtonas. — 83 bal

sais prieš 15 Senatas užgy
rė su Tarybų Sąjunga pa
darytą brancluolinių ginklų 
liiųitavimo sutartį.

Dabar sutartis patvirtin
ta 40 valstybių. Kinija ir 
Prancūzija pareiškė, 
jos neužgirs sutarties.

kad

Ni- 
at-

teisių bazny- 
daugiau pade- 
gyvenantiems 

taipgi suteikti

.. Quito. — Ekvad oras ir 
Tarybų Sąjunga pasirašė 
komercinę sutartį. Mano
ma, netrukus bus susitarta 
dėl diplomatinių santykių.

Mongolijos užsienio rei
kalų ministerija užprotes
tavo Kinijos valdžiai už su
laikymą Mongolijos gele* 
žinkelio darbininkų per 8 
vai. prie rubežiaus.

Vakarų Vokietija ir 
Prancūzija tariasi

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų minis
tras Brandt turėjo pasita
rimą su Prancūzijos užsie
nio reikalų ministru Debre. 
Pasirodė, kad tarp Vak. 
Vokietijos ir Prancūzijos 
susidaro skirtumai ekono
miniais ir finansiniais rei
kalais.

Prez. de Gaulle ir Vak. 
Vokietijos kancleris Kiesin- 
geris tarsis, kaip tuos skir
tumus išlyginti, kaip pasi
reiškusią finansinę krizę 
nugalėti. • į

Tito ir Nixonas
Belgradas. — Prez. 

xonas buvo pakviestas 
vykti į Jugoslaviją ir apsi
ėmė tai padaryti, su Tito 
pasitarti.

Komunistų Sąjungos su
važiavime Tito išstojo prieš 
Tarybų Sąjungą ir kitas 
socialistines šalis, kurios 
kooperuoja su Tarybų Są
junga.

Lima, Peru. Universi
teto studentai sudegino 
Amerikos vėliavą tuo me
tu, kai atvyko prez. Nixo
no pasiuntinys tartis su Pe
ru valdžia.

Maskvą., — Komunistų 
Partija pasiuntė sveikinimą 
Jugosla v i j 6 s Kbmunistų 
Sąjungos suvažiaviriiui, bet 
atstovo nesiuntė.

Astronautai nusileido 
laimingai

Houston, Texas. — Visi 
trys astronautai laimingai 
nusileido į Atlanto vande
nyną už trijų mylių nuo 
laivo, kuris jų laukė.

10; dienų kelionė aplink 
Žemę suteikė naujų paty
rimų, naudingų Mėnulio pa
siekimui ir ant jo nusilei
dimui.

New Yorkas. — “N. Y. 
Times” redaktorius James 
Reston rašo, kad Nixono 
administracija laikosi tos 
pačios karinės programos, 
kuri neveda prie Vietnamo 
karo pabaigos, bet prie jo 
platinimo.

Šiame Nacionalinio Išsi
laisvinimo Fronto ofensyve 
daug daugiau amerikiečių 
žūsta, negu prieš metus pa-

našiame ofensyve žuvo. 
Tuo • pačiu metu NIF jėgų 
nuostoliai sumažėję.

Paryžiuje taikos pasitari
mai nieko neatsiekia. Šiau
rės Vietnamo delegacija nu
rodo, kad kol Jungtinės 
Valstijos laikysis senos su 
Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto delegacija nesiskai
tymo politika, pasitarimai 
negali duoti nieko gero.

Automobilių darbininkų unija 
prieš verstiną viršlaikį

Detroitas.—Jungtinė Au- ®
Lima.

pareiškė,
tartis su Jungtinėmis Vals
tijomis blogėjančių santy
kiu reikalu, v

Stokholmas. — 1969 m. 
sausio 1 d. Švedijoje gyve
no 7,941,561 žmogus.

Tijuanna, Meksika. — 
Nakties metu autobusui 
nukritus nuo kelio 60 pėdų 
sužeista 43 žmonės.

Pakeisti du širdies 
vožtuvai

I '

Vilnius. — Pirmą kartą. 
Lietuvoje du žmogaus šir
dies vožtuvai pakeisti dirb
tiniais. Operaciją padarė al- 
gima n t a s Marcinkevičius 
Vilniaus klinikinėje ligoni
nėje.

Ligonė — trisdešimties 
metų tarnautoja Valentina 
Oteinceva, praėjus parai po 
operacijos, jaučiasi g e r ai, 
kaip ji pati sako — daug ge
riau, negu prieš operaciją.

tomobilių Darbininkų unija 
užgyrė į Michigano legisla
tūrą įneštą bilių, kuris už
draustų verstiną viršlaikį 
dirbti.

Unija atsišaukia į auto
mobilių darbininkus ir vi
sus kitus darbininkus pa
remti tą bilių, kuris suteiks 
daugiau t e i si ų darbinin
kams darbovietėse. Tuomet 
darbdaviai prievarta nega
lėtų reikalauti darbininkų 
viršlaikius dirbti.

Iki šiol darbdaviai gali 
priversti darbininkus dirbti 
viršlaikius, kuomet daug 
darbininkų yra bedarbių 
gretose. Tai nėra jokios ly
gybės.

Lima. — Peru valdžia 
pasirašė ekonominę sutartį 
su Bulgarija. Pirmiau ji 
pasirašė tokias sutartis su 
Tarybų Sąjunga, Rumuni
ja, Lenkija, Čekoslovakija 
ir Jugoslavija.

- Peru valdžia 
kad ji sutinka

Bostonas. — Kardinolas 
Cushing, 73 metų, pasidavė 
ligoninėn sveikatai patik- 
•rinti. Jaučiasi nusilpęs.

Izraelis ir Egiptas 
vėl apsišaudo

Kairas.—Izraelio ir Egip
to patrankos šaudo skersai 
Suezo Kanalą jau kelintą 
dieną. Kai kada panaudo
jami ir lėktuvai ęei heli
kopteriai. Keli laivukai nu
skandinti.

Gen. Ahmed Ismail Ali 
paskirtas Egipto armijos 
generalinio štabo vyriausiu 
viršininku, vietoje izraelie
čių užmušto gen. Abdel M. 
Riado. j

jHfr ''
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Fiktai naujas pavadinimas
ŠIOMIS dienomis per visą mūsų plačiąją šalį gar-

Tai iš tikrųjų tiktai naujas pavadinimas jau labai se
nam Amerikos gyvenime procesui. Seniau dažnai links
niuodavome “kompanijas” ir “korporacijas,” paskui at
sirado “trustai." po to gimė “monopolijos.” Dabar —

Kas nors jį iškepė apibudinimui lyg ir naujo reiš
kinio mūsų Amerikos meniniame pasaulyje. Staiga iš
girdome, kad kur nois kaip nors susidarė “konglome
ratas” ir į savo rankas paėmė dainos, muzikos, šokių 
lie i teatro firmas. Vadinasi, gimė monopolija. Be jos 
leidimo, kontrolės ir vadovavimo beveik jokia, grupė 
negalės gyvuoti. Sužinome, kad ir įžymusis impresario 
Burokas, kuris taip sėkmingai iki šiol amerikiečiams 
pristatinėdavo tarybinius meninius talentus, turėjo pasi
duoti šio konglomerato “globom” Jis dar nesitrauksiąs 
iš to biznio, bet jau būsiąs to konglomerato diktuojamas!

Ir taip dar viena mūsų amerikinio gyvenimo dirva 
tapo “gražiai” sumonopolizuota. Finansai, žemės ūkis, 
pramonė, prekyba, jau seniai tvirtose, galingose mono
polijų rankose. Nuo jų negalėjo išsisukti ir mūsų me
ninis gyvenimas.

Kaip ir kas tą konglomeratą sudaro? Kokie kapita
listiniai interesai jį kontroliuoja? Smulkmenų neturi
me. Neigi svarbu. Apsipratome su “trustais”. paskui su 
“monopolijomis,” susigyvensime ir su “konglomeratais.”

Naujas užglostymas
NET jau ir toks kapitalo organas kaip “The N. Y. 

Times” išėjo iš kantrybės ir pakėlė protestą prieš už- 
glostymą baisiųjų žmogžudybių. Warreno komisija už- 
glostė sąmokslą, kurio auka krito prezidentas John F. 
Kennedy. Dabar staiga ta pikta istorija pakartota su 
nužudymu negrų vado dr. Lūther Kingo. Čia sulošta 
tikra komedija. Valstybės prokuroras įkalbėjo Kingo 
nužudytojui James Ęarl Ray teisme prisipažinti “kal
tu,” kad būtų išvengta,.teismo, kad nereikėtų šaukti ir 
statyti liudininkus, kad nereikėtų iškelti aikštėn są
mokslo Kingui nužudyti. Nieko nereiškė, kad ir pats 
žmogžudys, prisipažindamas kaltu, sakė, kad Kingui 
nužudyti buvo sudarytas sąmokslas, vis tiek faktinai be 
teismo Ray pasodintas į kalėjimą.

Jam burna faktinai uždaryta. Kiti sąmokslininkai 
saugūs. O, tiesa, FBI žada tęsti’ “tyrinėjimą.” Bet mes 
jau esame susipažinę su tokiais FBI tyrinėjimais, kai 
eina kalba apie reakcinius fašistinius žmogžudžius. Dar 
nė vienas jų nebuvo susektas ir tinkamai nubaustas. 
Vargiai kas daugiau išeis ir iš šio žadamo tyrinėjimo...

Nerimas ir V. Vokietijoje
NEREIKIA įsivaizduoti, kad Vakarų Vokietijoje 

nesiranda jokio pažangaus judėjimo. Yra ženklų, kad ir 
ten pažangios jėgos, kurių priešakyje stovi nors nelegali 
Komunistų Partija, priešinasi krašto hitlerizavimui.

Tai galima spręsti kad ir iš studentų bruzdėjimo. 
Antai Colognes mieste įvyko Nacionalinės Studentų 
Unijos suvažiavimas. Jame daugumą sudarė kairiųjų 
pažiūrų vaikinai ir merginos. Fašistinis elementas iš jo 
pabėgo, pasiskelbė atstovaująs 70,000 studentų ir pra
dėjo organizuoti naują studentų organizaciją. Kadangi 
Nacionalinė Studentų Unija turi daugiau kaip 300,000 
narių, tai 70,000 sudaro didelę mažumą.

Tai gražus reiškinys. Brie to pridėjus tą faktą, kad 
Komunistų partija sėkmingai kovoja už legalizavimąsi, 
matosi, kad į gerąją pusę dalykai krypsta ir Vakarų 
Vokietijos viduje.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO

judeji- 
svarbų 
Artėja

APIE PASAULINI 
KOMUNISTŲ 
SUVAŽIAVIMĄ

Rašydamas apie Komu
nistų Internacionalo įkūri
mo 50-ąsias metines, Vil
niaus “Tiesoje” (kovo 4 d.) 
V. Veršininas sako:

Dabar komunistinis 
mas įžengia j naują 
savo vystymosi etapą,
prie pabaigos parengiamasis 
darbas, kurio tikslas sušaukti 
ir surengti naują tarptautinį 
broliškųjų partijų Pasitarimą. 
Pasaulinis komunistų forumas, 
kuris numatytas sušaukti 1969 
metų gegužės mėnesį, padės 
toliau, dar glaudžiau telkti 
broliškąsias marksistines-leni
nines partijas jų bendroje ko
voje prieš imperializmą, pa
dės stiprinti visų mūsų laikų 
antiimperialistinių jėgų vieny
bę, užtikrinti naują revoliuci
nio aktyvumo pakilimą visuo
se žemynuose.

Būdama ištikima savo inter
nacionalinei pareigai, Tarybų 
Sąjungos Komunistų partija 
visuomet darė ir daro viską, 
kas nuo jos priklauso, siekda
ma teikti tarptautinio komu
nistinio judėjimo eiles, visas 
revoliucines jėgas. Savo šven
ta pareiga ji laiko, tariant V. 
Lenino žodžiais, dirbti “inter
nacionalinių darbininkų dar
bą: telkti, jungti, sulieti visų 
nacijų darbininkus vieningam 
bendram darbui” (20 m., 463 
psl.). Pasiruošimą naujam 
kompartijų Pasitarimui ir jo 
surengimą TSKP laiko cent
rine kovos už komunistinio ju
dėjimo sutelkimą grandimi.

Minėdami penkiasdešimtą
sias lenininio Komunistų Inter
nacionalo metines, Tarybų Są
jungos komunistai, visi;tarybi
niai žmonės, kaip .-ir kitų šalių 
marksistai-leninieciai, reiškia 
tvirtą įsitikinimą, kad broliš
kųjų partijų vienybė jų bend
roje kovoje prieš imperializ
mą, už socializmą, tautų naci- 
o n a 1 i n ę nepriklausomybę ir' 
tarptautinę taiką yra nenuga
lima.

Mr. Anderson jį gavo, jis 
nepasako.

Armijos viršininkai skun
džiasi, kad Vietname privi
so be galo daug civilinių 
amerikiečių, kurių beveik 
kiekvienas turi tik vieną 
tikslą: pasinaudodamas ka
ru pralobti. Na, tai ir suka 
ir vagia, kur tik pirštus pri
kiša. Ypač jie užsiiminėja 
valiutos spekuliacija. Kiti 
vagia iš Amerikos atvežtus 
visokius daiktus ir pardavi
nėja “juodoje rinkoje”. 
Pav., vienas tokių vagių pa
sivogė ir pardavė įvairių 
įrengimų net už $150,000.

Bet ne tiek tuo Armijos 
vadai skundžiasi. Jie labiau
siai pyksta dėl to, kad šitie 
vagys ir spekuliantai nėra 
baudžiami taip, kaip Armi
ja baudžia sugautus va
giant ar spekuliuojant ka
reivius. O ta nelygybė labai 
erzina kareivius ir puldo jų 
ūpą.

Iš memorandumo sužino
me, kad civiliniai nusižen
gėliai yra atiduodami Sai- 
gono valdžiai nubausti. Bet 
toje valdžioje sėdi tokie 
pat sukčiai ir spekuliantai. 
Juos lengva papirkti. Tuo 
būdu amerikiečiai nusižen
gėliai už kyšį paleidžiami 
be jokios bausmės.

valdžia. Jis sako, kad Gue- 
varo' suėmimas buvo supla
nuotas National Defense 
Council susirinkime ir už- 
girtas paties prezidento 
Johnsono.

Per Amerikos šnipus bu
vęs partizanų vadas susek
tas ir suimtas. Bet buvo no
rėta jį gyvą paimti ir pa
naudoti propagandai. Ta
čiau kaip greitai Guevara 
buvo atiduotas Bolivijos ar
mijai, ji jį nužudė. Tuo bū
du vietoje tapti propagan
dos įrankiu, Guevara 
kankiniu.

tapo

Akademikas Juozas Matulis^
Kovo 19 d. sukanka 70 m., kai gimė (1899) Juozas Matulis

“Atkeršyti! Atkeršyti!
EGYPTO sostinė dar nebuvo mačiusi tokios de

monstracijos prieš Izraelį, kokia įvyko kovo 10 dieną. 
Tai buvo per Egypto apsigynimo ministro leitenanto 
generolo Abdel Moneim Riad laidotuvės. Visas miestas 
skendėjo šūkyje “Atkeršyti, Atkeršyti!” Nors, sako
ma, prezidentas Nasser norėjo, kad laidotuvės būtų ra
mios, bet jos spontaniškai pavirto nematytu minių išsi
veržimu į gatves išlieti savo neauykantą prieš savo kai
myną.; • . , ,

Gen. Riadą užmušė izraeliečių paleista kulka, kai 
jie iš sunkiųjų kanuolių apšaudė Egypto teritoriją. Nie
kas kitas taip neuždegė egyptiečių neapykanta Izraeliui, 
kaip šis įvykis. O tai reiškia, kad santykiai tarp Izraelio 
ir arabų dar pablogės

REIKALAUJA JUOS 
SMARKIAI BAUSTI

“Daily World” (kovo 6 d.) 
vedamajame reikalauja, 
kad kai kurie kongresma- 
nąi būtų smarkiai nubausti 
kaip konspiratoriai. Jie su
daro Kongreso dux komite
tus — Appropriations Com
mittee ir Armed Services 
Corųmittee.

Kodėl juos laikraštis va
dina konspiratoriais? Ogi 
todėl, kad slaptai susitarę 
su Pentagono militaristais 
jie kasmet šimtus milijonų 
doleriu išleidžia tobulinimui 
ir gaminimui cheminių ir 
biologinių ginklų. Tik da
bar iškilo aikštėn, kad tik 
vieneriais pereitais metais 
tai gamybai išleista $350,- 
000,000. Nieko apie tai ne
buvo skelbiama. Sakoma, 
kad ir pats Kongresas nie
ko nežinojo apie tą milita- 
ristų ir minėtų komitetų 
konspiraciją.

Moderninė ligoninė 
Moldavijoje

Tarybą Moldavijos sosti
nėje Kišiniove statoma nau
ja 15 aukštų ligoninė. Pa-

galbiniai įėjimai yra trijų 
aukštų priestate, kurio sto
gas yra kartu ir aikštelė 
nusileisti malūnsparniams, 
atvežantiems ligonius iš to
limų respublikos rajonų.

AMERIKONIŠKŲ VAGIŲ
šaika Vietname

Vienas “Laisvės” skaity
tojas prisiuntė mums at
karpą is “Waterbury Repu
blican” .(kovo 7 d.), kurioje 
įdėta Jack Andersono ko- 
lumna “American Corrup
tion in Vietnam Goes Un
punished”. Savo išvedžioji
mus kolumnistas remia Ar
mijoj įteiktų Valstybės de^ 
partamentui memorandumu 
(pareiškimu). Memorandu
mas esąs slaptas, bet kaip

PANAUJINA SAVO 
PASIŽADĖJIMĄ

Tik dabar mus pasiekė 
Vakarų Vokietijoje leidžia
mo žurnalo “Nemuno kraš
tas” paskutinis 1968 m. nu
meris. Tai bene bus vienas 
iš įdomiausių ir įvairiausių 
numerių.

Pasitikdama >1969 metus, 
žurnalo Redakcija taria žo
dį į savo skaitytojus. Ji 
jiems primena:

“Mūsų žurnalas, primyg
tinai pabrėžiantis, jog nesi
kiša į tarptautinę atskirų 
kraštų politiką, į atskirus 
valstybių vyriausybių veik
smus, nekomentuoja jų, ir 
šį kartą tvirtai laikosi pasi
rinktos linijos. Mums rūpi 
tik mūsų vidiniai lietuviški 
reikalai, tik mūsų, užsienio 
lietuvių, santykiai su Ne
muno kraštu, tik bendros 
viso pasaulio lietuvių kultū
rinės visuomeninės pastan
gos”.

Ir kreipimąsi baigia:
“Todėl Naujųjų metų 

naktį mes visi, kurių širdys 
tyros, kurių jausmai skais
tūs ir kurių meilė Tėvynei 
nuoširdi, tarytum susitiksi
me prie vieno didžiulio pa
saulinio lietuviško stalo ir 
pakelsime tostus —

už lietuvį ir Lietuvą,
už šviesų Nemuno krašto 

gyvenimą,
už tarpusavio supratimą, 
už draugiškus susitiki-

• mus,
už naują laimę,
už naujuosius, 1969-uo- 

sius, metus.
Ir tegul bus dar daug 

gražių, nuoširdžių lietuviš
kų tostų”.

VERKIA IR BARA
Viename “veiksnių” 

raštyje skaitome tokią rau
dą:

“Kultūrinio bendradarbia
vimo šalininkai brangiai 
moka už leidimą ‘bendra
darbiauti’. Pirma sąlyga — 
išardyti Amerikos lietuvių 
vienybę. Tas darbas jau 
pradėtas. Pirma jis varytas 
žodžiu, o dabar jau veda
mas ir raštu. Ar jiems pa
vyks tai padaryti — ateitis 
parodys.

Apgailėtina, kad keli 
mokslus ėjusieji jaunuoliai 
lietuviai jau pateko ant šios 
‘vienpusiško bendradarbia
vimo’ meškerės... Politi
kuoti pasišokęs mūsų jau
nimas, matyt, reikalingos 
išminties neturi...”

O mums atrodo kaip tik 
priešingai. Toks jaunimas 
yra labai išmintingas. Jie 
nori išlikti lietuvišku jauni
mu, kiek tas galima ameri
kinėse sąlygose. Todėl jis 
nori palaikyti ryšius su tė
vų žeme — su Lietuva. To
kiu jaunimu reikia didžiuo
tis ir jį sveikinti.

laik

ANŪKAI
Teka sraunus upelis, ■ 
Krantuos žiedai marguoja.
O po pievelę žalią
Daina banguoja.
Tai mes, tai mes—spaliukai,
Geri draugai,
Sukam žieduos ratuką
Aplink smagiai.
Skuba keliu mašinos,
Armonika užgroja.
Skamba žali pušynai, 
Berželių gojai.
Tai mes, tai mes—turistai,
Geri draugai.
—Mes—Lietuvos jaunystė,
Mes—jos vaikai.
Einam rytais į klasę, 
Kvatojam eidami.
—Koją, broliukai, sesės,
Tu, mama, būk rami...
Mes esame spaliukai,—
Juk tu žinai.—
Mes—Lenino anūkai, 
Jo mokiniai.

Jonas Lapašinskas

Kalbos kampelis

Nevykęs vertinys
Spaudoje vis dar kartais 

skaitome: Todėl tapo bū
tina apjungti šiais klausi
mais besidominčias įstaigas

IR ČIA AMERIKOS 
VALDŽIA PRISIDĖJO

Pernai Bolivijoje buvo 
gautas ir nužudytas 
liucionierius

su
re vo- 

Erhesto Che 
Guevara. Visokių pasakoji
mų buvo apie jo Suėmimų 
ir nužudymą. Dabar “True 
Magazine” Andrew St. Ge
orge , iškelia aikštėn, kad 
prie jo suėmimo prisidėjo 
mūsų Jungtinių Valstijų

— šis linksmasis 
Tai akademikas,

Vakaras. Gražus, tylus 
dainir^ie dzūkų žemėje. 
Prie' kr. "to artėja kelios 
medžiotojų valtys. Visos 
jos buriasi prie vienos, ku
rioje nenustygsta vietoje 
kresnas, nedidukas, šarmo
tais plaukais medžiotojas. 
Garbingą jo amžių išduoda 
tik paakiuose susimetusios 
raukšlelės. O akys ir šyp
sena šviečia jaunatvišku 
linksmumu. Baltaplau k i s 
be perstojo juokauja, jo 
kandūs žodeliai skamba 
prie medžioklinio laužo.

Kas jis 
žmogus?
profesorius Juozas Matulis. 
Tas pats, apie kurį dar 
1955 metais '“Laisvė” rašė: 
“... net klerikalai priversti 
pripažinti, kad Tarybinės 
Lietuvos atstovas sėdi pir
mame tarptautinio kongre
so suole!”

Taip, kaip tik tais metais 
mūsų respublikos mokslo 
atstovas — Lietuvos Moks
lų akademijos prezidentas 
Juozas Matulis — tarybinės 
delegacijos sudėtyje daly
vavo pirmoje Jungtinių 
Tautų sesijoje.

Akademikas J. Matulis— 
vienas iš mūsų senosios in
teligentijos atstovų. Jis nuo 
pat pirmųjų pokario metų 
visa savo neišsenkama 
energija įsijungė į naujojo 
gyvenimo kūrimą. Tai griež
tas ir reiklus tiek sau, tiek 
ir kitiems žmogus, visada

atskiro aspiranto rūpesčių, 
nei Lietuvos Mokslų akade
mijos institutų reikalų.

Profesoriaus straipsnius 
dažnai spausdina periodinė 
spauda, o gyvą jo žodį gir
di gausios klausytojų audi
torijos. J. Matulio plunks
nai priklauso daug vadovė
lių ir mokslo knygų. Jo 
rūpesčiu Lietuvos Mokslų 
akademija tapo pajėgiausiu 
respublikos mokslinio darbo 
organizavimo bei koordina
vimo centru, o kai kurie 
Lietuvos institutai pasidarė 
net vadovaujančiais, spren
džiant tam tikras proble
mas visos Tarybų Sąjungos 
mastu. Tokiu yra ir Che
mijos bei cheminės techno
logijos institutas, kuriam 
akademikas tiesiogiai vado
vauja. Šiame institute sėk
mingai sprendžiami elek-4> 
trocheminiai metalų apau
gos nuo korozijos klausi
mai. Remdamasis gausiais 
šios srities tyrimų duome
nimis, profesorius sukūrė 
dabar plačiai žinomą ko- 
loidinę-cheminę nusėdimo 
teoriją.

Priminsiu, kad J. Matulis 
dažnas svečias ir Vilniaus 
universitete, ir Mokslų aka
demijos institutuose, kad 
jis Mokslų akademijos dar
bų redakcinės kolegijos 
pirmininkas ir rūpinasi 
“Žinijos” veiklos klausi
mais, kad jį dažnai pasitin
ka užsienio aerouostai, ten
ka stebėtis, iš kur jis semįa 
tiek energijos, tiek jaunat
viško žvalumo. O juk šie
met profesorius švenčia sa* 
vo gyvenimo septyniasde
šimtmetį.

aliuosius mūsų krašto klau
simus. Jis nepamiršta nei

KLAIDŲ ATITAISYMAS
“Laisvės” š. m. kovo 11 

dienos laidoje mano straips
nio “Inkvizicija Italijoje” 
55-toje eilutėje iš viršaus 
rinkėjo apleista, o korekto
riaus nepastebėta ll-ko§ žo
džių spraga. Pilnas sakinys 
rankraštyje yra toks: Ta
čiau, kad tuo metu Floren
cija buvo pasaulinės komer
cijos centras, kad jos pre
kių ir prekiautojų buvo pil
na, visame pasaulyje — šia 
prasme interdiktas buvo 
jiems pražūtingas.

* * M* — 9 —

Klaida “šviesoje” 
Žurnalo “Šviesos”

nr. I mano straipsnyje 
“Lietuvos kaimo kultūra ir 
buitis” 14 pusi., 14-toje ei
lutėje iš viršaus, išspaus
dintas nepilnas sakinys — 
“nukąsta” šešių žodžių pra
džia. Pilnas sakinys turi 
būtį: Kaimo kultūrėjimą 
veikia ir pakitusi gadynė, 
atsteigta žmogaus iniciaty
va, tolerancija, pasitikėji
mas, pastangų įvertinimas, 
etc.

Palangėj šlama uosiai, • 
Šakas supynę.
Upelio juosta juosia 
Laukus gimtinės.
Tau, tėviškės pasauli, 
Linksmai dainuoja sodai. 
Tau žvilga ryto saulėj 
Žiedai rasoti.
Ankstyvas ryto vėjas 
Lapus įsupęs, 
Ir obelę suvėlęs, 
Bučiuoja lūpas.
Tau, mūsų tėviškėle, 
Darbai ir šviesios godos. 
Dėkojam tau už gėlę, 
Už jauną sodą. - A
Lange—galva palinkus, 
Palangėj—tulpės.
Pernakt sodely linksmos 
Lakštutės ulba.

I

Geltoną tako smėlį 
Lietaus lašai nuprausia. 
Skambėki, tėviškėle, 
Visų gražiausia.

Jonas Lapašinskas^,

s. ui.

Veiksmažodžio jungti su 
priešdėliu ap- nerasime nė 
viename lietuvių kalbos žo
dyne. Tai nevykęs vertinys. 
Šiuo atveju reikia vartoti 
priešdėlio su- vedinį: su
jungti.

Vietoje nevykusio verti
nio apjungti galima varto
ti ir kitus žodžius — žiū
rint apie ką kalbama. Smul
kias organizacijas galima 
ne tik sujungti, bet ir su-

Southamp tono (Anglija) 
miesto gatvėje buvo sužeis
tas žmogus: nukrito ant jo 
iškaba su užrašu: “Saugu
mas — pirmoje vietoje”. 
Sužeistasis pasirodė esąs 
atsakingas asmuo už eismo 
saugumą visame mieste. 
Prieš kurį laiką jis energin
gai išvystė kampaniją dėl 
eismo saugumo sustiprini
mo gatvėse. Viena svarbiau
sių jo kampanijos priemo
nių buvo plakatų ir iškabų 
platinimas.

A. Petriką

vienyti, atskirus asmenis 
sutelkti, suburti į organi
zacijas, grupes ar pan.

E. Valiulyte
Filologijos mokslų kandidatė

Įrodymas
Sužad ė t i n'ė, įsimylėjusi 

autobuso .vairuotoją:
— Ar tu kelionėje galvo

ji apie mane?
— Taip. Begalvodami 

apie tave, jau sudaužiau d^ 
autobusus.

—Ak, tu mano brangusis!
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VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

*Per septynis Jungtinių
* Amerikos Valstijų miestus

Dieną ir naktį...
Turistinių grupių aero

uostuose lankomo krašto 
piliečiai paprastai nepasi
tinka — jų ten laukia fir
mos atstovas, autobusas, ir 
viskas. Mūsų turistnė gru
pė skyrėsi nuo kitų, įpras
tų grupių, kad jos visur 
laukdavo ir ją pasitikdavo 
amerikiečių būriai, t. y. tų 
amerikiečių, kurie kalba, lie
tuviškai ir yra lietuviškos 
veiklos žmonės.

Tai prasidėjo nuo pirmų
jų žingsnių Amerikos že
mėje, kai mes nustebome, 
pamatę didžiulį mūsų lau
kiančių tautiečių būrį. Ir 
vos spėjome atlikti forma
lumus, patekow į išsiilgu- 
sius glėbius. O paskui vi- 

taip būdavo—visur tau
tiečiai, žinoma, mažesniais, 
negu Niujorke, būreliais, 
visur nuoširdus dėmesys, 
rūpinimasis. Ir iš karto pa
siūlymai: ten surengti gru
pėje esančių aktorių kon
certą, ten susitikti, ten pa
sikalbėti, ten pasirodyti... 
Vos spėdavai grįžti iš eks
kursijos, tautiečiai jau lauk
davo viešbutyje. Mat, vieni 
sutikdavo aerouostuose, ki
ti — tik pavieniui, atsargiai 
viešbutyje ar namie. Taip, 
būdavo, ir keliauji iš paren
gimo j butą, iš buto į pasi
matymą, iš pasimatymo į 
kitą butą. Man neteko nė 
karto iš viešbučio skambinti 
kuriam nors pažįstamam 

•■'tautiečiui: iš pat ryto tele
fono skambutis nutraukda
vo miegą — nė viena naktis 
per visą kelionę nebuvo nor- 

Onaliai išmiegota... Netu
rėjo poilsio ir kiti grupės 
nariai—ypač kūrybos žmo
nės.

Vien prisimindamas tau
tiečius, su kuriais teko' il
giau ar trumpiau pasikalbė
ti, išvardyčiau apie pusšim
ti žmonių prieš karą ar iš
eivijoje iškilusių JAV lie
tuvių — rašytojų, dailinin
kų, mokslininkų, žurnalis
tų, muzikų ir kitų inteli
gentų.

Bet...
Viename JAV mieste 

viešbutyje, žinomas emigra
cijos poetas paklausė, kodėl 

4mes neparašome, su kokiais 
žmonėmis susitikome. Tada 
aš jam priminiau tokį fak
tą: kitame mieste kitas ta
lentingas poetas, kai pa
kviesti visu būreliu atsilan
kėme namuose, atsisveikin
damas kelis kartus kartojo: 
tai susitariame, kad nerašy
si. kaip su mumis bendra

jai ir apie ką kalbėjomės?
Poetas nebesiginčijo. Bet 

kadangi jis paprašė minėti 
pokalbininkus ir nepasakė 
pakeitęs nuomonės, manau, 
galiu bent jį pati paminėti. 
Tai buvo Los Anželeso vieš
butyje mus aplankęs Ber
nardas Brazdžionis. Jis bu
vo tą kartą mums, trejetui 
turistų, korektiškas, malo
nus ir galvojantis pokalbi
ninkas.

Tad, prisimindamas susi
tikimus su tautiečiais, vis 
dėlto kartas nuo karto, jei
gu jie neprašė šito nedary
ti. paminėsiu tuos, kurie ne
sutikdavo mūsų aerouostuo
se. neateidavo i koncertus, 
viešai neišlvdėdavo. Teno
riu pasakyti, kad grupės 

Joanai — būreliais ar pa- 
vieniui — turėjo progos pa

sikalbėti su didžiąja daugu
ma žinomesnių emigracinės 

Daug kartų Lietuvoje vie
šėjęs Vladas Rasčiauskas- 
Rask net uždarė trims die
noms savo ofisą, kad galė
tų padėti turistams. Su jo 
pagalba pavyko jau pirmą
jį vakarą apsipažinti su va
karine Chicaga. Po to se
kė didelė susipažinimo va
karienė “Senekos” viešbu
čio restorane.

Mes labai patenkinti, kad 
teko dalyvauti tokiame di
deliame ir įspūdingame su
sitikime “Mildoje” (jį “Tie
soje” aprašė J. S. Jokubka), 
mes laimingi, kad mus glo
bojo ir j namus buvo pa
kvietę tokie nuoširdūs, pro
tingi bičiuliai, kaip Stasys 
Jokubka ir Minė bei Vytau
tas Judzentavičiai, mus pa
sitiko ir mumis rūpinosi iki 
išskrendant narsus kovoto
jas dėl pažangos “Vilnies” 
faktinasis redaktorius Vin
cas Andrulis, kad vėl susiti
kome su simpatišku žemai
čiu “Vilnies” ats. redakto
rium Leonu Joniku, profe
sorium Benjaminu Kubi
lium ir su daugeliu kitų 
mūsų pažangių tautiečių.

Mes praleidome nemaža 
laiko apsupti jaunimo, ku
rio branduolį sudarė švie- 
siėčiai-santariečiai, vadina
mieji “krepšininkai.”

Man įstrigo į atmintį as
meninė pažintis su rašytoju 
Marium Katiliškiu per di
delį susibuvimą Lietuvoje 
viešėjusių krepšininkų tre
nerio Rimo Dirvonio bute. 
Įdomūs pasikalbėjimai su 
jaunosios kartos žmonė
mis — Liuda ir Vytautu 
Germanais, Tomu Remei- 
kiu, Rimu Vėžiu, Dalia 
Juknevičiūte ir kitais nau
jais pažįstamais. Susitikta 
tarp jaunimo ir pakanka
mai “senų” pažįstamų, t. y. 
tų, kurie lankėsi Lietuvoje. 
Buvome pakviesti į žinomo 
vitražisto Adolfo Valeškos 
dirbtuvę. Pagaliau žinomų 
žmonių veidai pamatyti ir 
marijonų “Draugo” redak
cijoje, kur, pasinaudojęs 
pakvietimu, turėjau progos 
prisiminti reda k c i j o s bei 
spaustuvės darbą. Lankėsi 
vaikų rašytoja Sonė Toma- 
rienė ir kt.

Mūsų muzikai spėjo pa
simatyti su daugeliu kom
pozitorių. Kiti mūsų gru
pės nariai taip pat turėjo 
daug susitikimų. Aš temi
niu tai, ką patyriau, o ke- 
llionės draugai, jei norės, 
manau, turės ką skaityto
jams papasakoti, apie savo 
susitikimus. Tenoriu pa
liudyti, kad Čikagoje mums 
susipainiojo dienos su nak
timis, ir laiko miestui pa
žinti liko maža. .0 toks už
sienio lietuvių “sostinės” 
dėmesys mums buvo visą 
laiką, nors, atvykę į Ame
riką, perskaitėme “socialis
tinėse” “Naujienose” šlykš
čiausią straipsnį, kuriuo 
stengtasi atbaidyti tautie
čius nuo tarybinių žmonių. 
Tame straipsnyje, tarp 
kitko, buvo kuo rimčiau
siai (!) rašoma, kad mus, 
sugrįžus namo, nuveš į 
Odesą ir... išlups akis.

Los Anželeso aerouoste 
mus “paėmė į globą” pa
žangus tautietis Vladas 
(Valteris) Raila su bičiu
liais. Jo dėka ivvko vienas 
įdomiausių susitikimų-lan- 
kėmės pas įžymųjį daili
ninką Joną Rimšą. Jo la
bai kukliame motelio kam
baryje praleistos kelios va
landos paliko gilų įspūdį. 
Vien tik šio “lietuviškojo 
Gogeno” parodyti darbąi iš 
Taičio salos suteikė tikra 
pasigėrėjimo. Būta šiame

kultūros veikėjų.
Filadelfijoje vienas įdo

miausių mūsų susitikimų 
buvo Pensilvanijos universi
teto bibliotekoje, kur dirba 
keletas tautiečių. Kostas 
Ostrauskas, Vincas Maciū
nas labai nuodugniai apro
dė didžiausius Amerikoje 
lituanistinius fondus, prie 
kurių gausinimo, bibliotekos 
skyriaus vadovo malonaus 
jauno J. Dvaierio (Dwyer) 
paprašytas, prisidėjo (ir 
mielai toliau prisidės) Kul
tūrinių ryšių su užsienio lie
tuviais komitetas. Po to te
ko vakarą praleisti drama
turgo K. Ostrausko šeimos 
ir jos d r auglį rate: su mu
mis — A. Gudaičiu, J. Gru
šu ir šių eiluciu autoriumi— 
iki išnaktų sėdėjo ne tik 
šeimininkas, bet ir kalbinin
kas prof. Antanas Salvs, li
teratai Vaškeliai, dailinin
kas Romualdas Viesulas. 
Takart stipriai, bet draugiš
kai padiskutavome. A. Gu
daitis parodė Lietuvos daį- 
lininku kūrybos skaidrių. 
Rytą, išvykstant į Vašing
toną. greta mūsų pažangių 
bičiuliu (kurie, beje, suren
gė grupei vakarienę), atėio 
i viešbuti Piūsų palydėti 
prof. Salys su praeitą vasa
rą Lietuvoje viešėjusia duk
ra Rimgaila, ir, lygiai kaip 
ir aš, tuose pačiuose Šan
čiuose išaugęs Kostas Os
trauskas.

Vašingtone gyvena visas 
būrys lietuvių inteligentų, 
kurių dalis dirba Kongreso 
bibliotekoje. Abu vakarus 
praleidome tautiečių butuo
se, o ir viešbutyje nebuvo 
ramu: ėjo čia jie į svečius 
vienas po kito. Kai kurie 
netgi pirmą kartą matė 
Tarybų Lietuvos žmones. 
Kalbininkas Leonas Dam- 
briūnas, istorikas Vincas 
Trumpa, teatralas Jurgis 
Blekaitis, architektas Gedi
minas Barzdukas ir kiti va- 
šingtoniečiai buvo mūsų 
draugiški pokalbininkai.

Bostone prasidėjo mūsų 
aktorių Laimono Noreikos 
ir Eduardo Kaniavos bei pi
anisto Dainiaus Trinkūno 
“darbymetė.” Jau vakare 
pažangių Bostono Lietuvių 
klube per susitikimą su mū
sų gausiais tautiečiais jiems 
teko pasirodyti su progra
ma. Čia jiems patalkino ir 
“Aido” choro solistė simpa
tiškoji Irena Janulienė, at
vykusi su vyru — Lietuvių 
darbininkų susivi e n i j i m o 
prezidentu Ričardu Janu
liu. Ir kitą dieną praleido
me tautiečių tarpe. Susipa
žinome su maloniais žmo
nėmis — Jonu Adomoniu ir 
io žmona Aldona, besilan
kiusia Lietuvoje, o taip pat 
su iu bičiuliais. Visą dieną 
J. Grušui “asistavo” rašy
tojas Stasys Santvaras, ku
ris didoka mūsų būreli užsi- 
kvietė pažiūrėti jo buities. 
Viktoro' Vizgirdos bute gre
ta daugelio jo tapytų darbų 
matėme ir porą paveikslu, 
kuriems etiudus n a d a r ė . 
nrieš kelerius metus viešė
damas Vilniuje.

Ir vėl į viešbuti teko 
grižti vėlai naktį. O is ry
to — i lėktuvą. Čikagoje 
patekome, kain sakoma, tie
siog į “balių.” Ta sekma
dienio ponietę YMCA vieš
bučio salėje buvo surengtas 
mūsų aktorių koncertas. O 
čia prisirinko pilna pažįs
tamų ir naujai pažįstamų.

KRISLAI IŠ LIETUVOS
(Laiškas iš Vilniaus)

Nuspindėjusiems 
“vaduotojams”

Taip jau likimo lemta, 
kad žmonės yra mirtingi. 
Miršta ir vargšai ir milijo
nieriai, miršta prezidentai 
ir imperatoriai. Miršta ir 
“vadavimo” biznio čempio
nai ir paprasti “dipukai.”

Tokios graudžios mintys 
ėmė pintis galvoje prisimi
nus apie pereitų metų gale 
mirusią buvusią Sofiją (pa
prastai Zose ją ir po mirties 
nedrąsu vadinti) Smetonie
nę ir neseniai perskaičius 
apie, šaunaus “vaduotojo” 
Jono Kardelio mirtį.

Kaip sakoma, apie miru
sius reikia kalbėti arba ge
ra arba nieko. Jei ieškoti 
gero, tai apie Chadakaus- 
kaitės-Smetonienės jaunys
tę galima pasakyti, kad ta
da nesvetimas jai buvo kai 
kuris liberalizmas. Ji kilu
si iš dvarininkų šeimos, o 
Ghadakauskų dvare po 1905 
metų revoliucijos prieglau
dą rasdavo V. Kapsukas- 
Mickevičius. Tiesa, jis bū
davo dvarininkams nemalo
nus svečias, nes ruošdavo 
dvaro darbininku streikus. 
O kalbant apie Sofiją kaip 
apie “prezidentienę,” tai ji 
buvo ištikima savo luomo— 
dvarininkijos ir buržuazi
jos — reikalų gynėja. Tur
būt ne be jos įtakos Smeto
na taip globojo dvarinin
kus. Ar galima užmiršti 
tą faktą, kad vos atgavęs 

mieste ir daugiau susitiki
mų.

O San Franciske laukė 
Ksavera Karosienė ir kiti 
bičiuliai. Vakare garsiame 
pažangių tradicijų univer
sitetu Berklyje, prie San 
Francisco, įvyko jaukus su
sitikimas, su miesto ir apy
linkių lietuviais. Mūsų ak
toriai vėl pakoncertavo.

Niujorke—kaip ir Čika
goje — susitikimų karuselė. 
Iki pat lėktuvo.

Didelis vakaras įvyko 
Maspetho lietuvių piliečių 
klube, kurį katalikai išnuo
mojo pažangiečiams. ’Žmo
nių susirinko ne mažiau 
kaip “Mildoje.” Čia sve
čiams padainavo “Aido” 
choras. O paskui kaip vi
sur: svečiu pristatymas. L. 
Noreikos, E. Kaniavos, D. 
Trinkūno programa, bend
ros vaišės. Grupė Ventų 
bute gražiai pagerbė Anta
ną Bimbą jo 75-mečio pro
ga. Prieš pat išskrendant, 
dar spėta apsilankyti “Lais
vės” redakcijoje, pabūti An
tano Bimbos bute. Susiti
kome su Petrikais, J. Ga- 
siūnu, Bukniais, M. Stensle- 
Hene, L. Kavaliauskaite, O. 
Jakštiene, V. Grybu, I. Mi- 
zariene bei visu būriu kitų 
bičiulių — su vienais vėl, su 
kitais ir pirmąsyk.

Iš senų pažįstamų radau 
^alomėia Narkeliūnaitę, Al
mu Šalčių. Draugioje buvo 
’r “Vienybės” leidėjai.

Vienas vakaras praleistas 
Adolfo Meko bute. Kitą gi 
vakarą paprašytas Jonas 
Mekas viešbučio kambaryje, 

kur gyvena, parodė mūsų 
būreliui filmus, kuriuos po 
to atidavė mums ir kuriuos 
Vilniuje jau spėjo daug kas 
pamatyti.

O “Pengardeno” viešbutis 
netoli Brodvėjaus ryte, die
ną, vakare ir net naktį bu
vo nuolatinių susitikimų 
vieta: ėjo, rašytojai, žur
nalistai, muzikantai, daili
ninkai, mokslininkai, biznie
riai... . ;:

i

smurto keliu prezidento kė
dę, Smetona tuoj skubėjo 
padidinti nenusavinamos 
dvarų normos dydį ligi 150 
hektarų. O “pavyzdinių 
ūkių” bei kitokiose, prie
dangose dvarininkai valdy
davo po kelis šimtus, net 
ligi tūkstančio hektarų. Tai 
yra faktai, o apie įvairias 
kalbas ir legendas, susiju
sias su Sofijos Smetonienės 
vardu, pasakoti neverta.

Jonas Kardelis ištisus 17 
metų ligi 1940 m. buvo “Lie
tuvos žinių” redaktorius, 
ištikimai saugojo oportu- 
nistinę liaudininkų vadovy
bės nurodomą liniją ir savo 
redaktorišką kėdę. Steng
damasis išlaikyti ir tauti
ninkų akyse “gerą vardą,” 
iis vengė bet kokių aštres
nių susidūrimu su valdžia. 
Jei kas pažangesnio pra
sprūsdavo “Lietuvos žinio
se,” ir tas laikraštis pakilo 
žurnalistiniu atžvilgiu, tai 
dėka to, kad redakcijoje 
dirbo toks pažangus vyras, 
kaip Jonas Šimkus.

Prie tarybų valdžios J. 
Kardeliui buvo pavesta va
dovauti naujai įsteigtai 
Lietuvos Filharmonijai, nes 
iis buvo muzikos žinovas. 
Tačiau liaudies valdžios at
žvilgiu Kardelis užėmė vi
sai kitokią liniją, negu prie 
tautininkų-fašistų. Pasiro
do, jis net organizavęs ne
legalią spaustuvę, kurioje 
buvę spausdinami prieš ta
rybų valdžią nukreipti la
pukai. Kaip velnias kry
žiaus bijojęs kovojusio su 
smetoniniu režimu antifa
šistinio Liaudies fronto, 
Kardelis tapo juodašimtiško 
antitarybinio “fronto” ak
tyvistu. Tuo ir aiškinamas 
io pabėgimas iš Lietuvos 
1944 m. kartu su besitrau
kiančiais nacistais.

Savo ištikimybę reakci
ninkų sambūriui Kardelis 
išlaikė ligi galui. Tai jis 
pademonstravo ir per Ta
rybų Lietuvos dieną, su
ruoštą TSRS paviljone pa
saulinėje Montrealio pa- 
rodoie, kada jis bandė 
agituoti ten nuvykusius 
Lietuvos meno atstovus.

Ką gi, užbaigdamas ga
liu pakartoti “Šluotoje” 
nrieš kurį laiką patalpintą 
“Epitafiją vaduotojui,” ku
ri šiuo atveju labai pritin
ka:

Jis dvidešimt metelių 
gražbyliavo ..

Kiek “kryžiaus žygių” 
surengė—baisu!

Kažką kasdien 
kliedėdamas “vadavo,”

Kažkam kasdien vis 
tiesė ranką savo,

Nors pats įklimpęs 
buvo lig ausų.

Tą eiliuotą epitafijją pa
rašė V. Kalvaitis. Ji labai 
tinka ir kiekivenam tų, ku
rie. gyvi garsiai skleidžia 
“vadavimo” šūkius, o nu- 
spindėję tyliai nueina už
marštin.

Susidomėjimas 
“Mindaugu”

Naujoji Justino Marcin
kevičiaus drama - poema 
“Mindaugas” susilaukė di
delio susidomėjimo. Su pa- 
siseKimu veikalas vaidina
mas Vilniaus Akademinia
me Dramos teatre. Daug 
palankių atsiliepimų jis su
silaukė Lietuvos spaudoje. 
Susidomėta juo ir už Lietu
vos ribų.

Neseniai Maskvos laik
raštyje “Literaturnaja Ga- 
zeta” J. Čebotarevskaja 
paskelbė recenziją, pava

sidžiaugti nuostabiuoju re
nesanso - baroko statiniu. 
Darbai prasidės jau šiemet.

Susirūpinta ir kompleksi
niu senamiesčių tyrinėjimu. 
Džiugu, kad pasikeitė ir 
vykdomųjų komitetų požiū
ris į senamiesčius — į juos 
imta žiūrėti ne kaip į pa
prastus gyvenamuosius ra
jonus, bet kaip į senovinės 
kultūros liudininkus. Butai 
bus įrengiami ten, kur jie 
atitiks higienos ir kitas są
lygas. Kiti pastatai, ypač 
pirmieji jų aukštai, bus 
skiriami įavirioms parduo
tuvėms, dirbtuvėms, įstai
goms. Kai kurios jų savo
tiškai net susišauks su pra
eitimi. Pavyzdžiui, Stiklių 
gatvėje, pagerbiant buvusį 
stiklių cechą; bus įkurti 
vitražų ir vargonų restau- 
raciniai cechai. Vienur ki
tur įsikurs savitos cukrai
nės, suvenyrų parduotuvės.

Darbai vyksta ne tik Vil
niuje. Komproiektui jau 
perduota trijų Kauno sena
miesčio kvartalų tyrinėjimo 
medžiaga. Stengiamasi kuo 
greičiau restauruoti Kauno 
rotušę. Dabar atstatomi 
jos rūsiai, vidaus sienos. 
Tikimasi, kad kitais metais 
čia jau bus sutuoktos pir
mosios jaunavedžių poros. 
Restauruotuose Perkūno 
namuose įsikurs Kauno is
torijos muziejus. Name 
(Rotušės aikštėje Nr. 29), 
kur jau XVI amžiuje buvo 
naštas, norima atkurti tų 
taikų interjero išvaizdą ir 
įrengti pašto skyrių, kuris 
bus originaliausias respub
likoje. •

Klaipėdoje pradės restau
ruoti du pastatus prie tur
gavietės. Klaipėdie č i a m s 
teks kruopščiai padirbėti, kad 

j būtu išsaugoti ateičiai amati
ninkų architektūros kvarta- 
talai—vieninteliai Lietuvoje. 
Klaipėdiečiai netrukus pa
matys senovinės miesto pi
lies kontūrus prie Dangės, 
kurie atkasinėjami ir kon
servuojami.

Kėdainių senamiesti bus 
papuoštas senoviniais ži
bintais. Buvusios rotušės 
rūsiuose numatoma įrengti 
kavinę. Kadaise buvusioje 
liūte r. o nu bažnyčioje įsi
kurs rajono kraštotyros 
muziejus.

Neužmirštama ir perife- 
jos. Šiemet numatoma 
sutvarkyti buvusio dvaro 
ansamblį (rūmus, vandens 
ir vėjo malūnus), Dūkšto 
bandomojo ūkio, Baisoga
los Gyvulininkystės institu
to, Plinkšių žemės ūkio 
technikumo ir eilę kitų rū
mu. i

J. Paliukonis
1969.III.2

dintą “Mindaugo žlugi
mas.” Joje J. Marcinkevi
čiaus vaikalas nagrinėja
mas kaip psichologinė cha
rakterių dramą, kaip dis
putas, kuriame svarsto
mas klausimas — kas tai 
tikroji tėvynės meilė? Ve
dančiuoju dramos motyvu 
autorė laiko mintį, išreikš
ta posakyje “Motinos. įkvėp
kite tėvynės meilę vaikams.”

Restauracijos darbai 
Lietuvoje

Įdomius duomenis apie 
istoriniu pastatų restaura- 
cinį darbą pateikė “Litera
tūroje ir Mene” Centrinės 
specialiosios mokslinės re- 
stauracinės gamybinės dirb

tuvės direktorius R. Ka
minskas.

Dabar tokios dirbtuvės 
veikia ne tik Vilniuje, bet 
ir Kaune bei Klaipėdoje. 
Istorinių paminklų restau
ravimo darbe Lietuva uži
ma vieną pirmaujančių vie
tų tarybinių respublikų tar
pe, nors dabar ir kitose 
respublikose, ypač Rusijoje, 
reiškiamas vis didėjąs akty
vumas.

Šiuo metu vyksta Onos 
bažnyčios restauravimo ir 
sustiprinimo darbai. Baž
nyčiai pakenkė ilgas am
žius, o pastaruoju metu ir 
transportas, nors ties tuo 
gražiuoju pastatu mašinų 
važiavimo greitis apribotas 
ligi 20 kilometrų per valan
dą. Vibravimui išvengti 
tarp gatvės ir šaligatvio nu
matoma pastatyti betoni
nę siena — antivibracinį 
ekraną. Sudėtinga operaci
ja taukia ir centrinio bokš
to.

Jei statybinių medžiagų 
pramonės ministerija pa
tieks reik alingas plytas, 
bus baigtas restauruoti Vil
niaus bastionas (barbaka- 
nas). Labai įdomūs darbai 
vyksta Antokolskio gatvė
je. Senovinio namo rūsyje 
ir pirmame aukšte bus 
įkurta originali kavinė, o 
antrajame — Medžiotojų ir 
Žvejų draugijos. Galimas 
dalykas, kad bus įrengtas 
medžioklės muziejus.

Dar įdomiau turėtų atro
dyti restauruotas XV a. ria- 
mas Gorkio (Didžiojoje) 
gatvėje, netoli Aušros var
tų. Nuostabūs rūsiai, di
džiųjų plytų klojiniai, orna
mentika ir net freskos—vi
sa tai duoda vilčių, kad tu
rėsime vieną rečiausių ir 
seniausių žilojo Vilniaus 
liudininkų.

Po ilgų diskusijų išspręs
tas ir alumnato likimas. Čia 
įsikurs s a v o t i škaš preky
bos pasažas — senienų par
duotuvės, dailės ir suveny
rinių gaminių kioskai, an
tikvariatas. Čia galės pa

— Yra šunų, protinges
nių už savo šeimininką.

— Žinoma, žinoma. Aš 
pats tokį šunį turiu.

Kuweito (Azijoje) universiteto rūmai. Šioje aukštojoje 
mokykloje mokosi 47 procentai mergaičių.

. A, Brazaičio nuotrauka
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San Francisco, Cal
Išleistuves; posėdis, kalbos . kalbas, o svečiams už aukas.

Kovo 2 dieną įvyko LLD 9 Mildutei nuvykusiai į Flo- 
kuopos susirinkimas ir ridą greit susveikti. Flori- 
Mildred Friberg išleistuvės josvyras, kuris nese- 
Valės Butkienės bute. Džiu- niaj grįžęs iš savo plačios 
gu, kad veik visi nariai da- kelionės po, Pietinę Ameri- 
ly vavo, tad susir i n k i m a s 
sklandžiai ėjo ir kuopos iž
das apytuštis liko. Pav., 
nutarta pasveikinti “Lais
vės” dalininkų suvažiavimą 
su $100, knygų fondui skir
ti $25, “Vilnies” bazarui — 
$10.

Kalbant apie pinigus, žy- t i j Ke Violet larasKiene savome tina, kad šioje jaukioje

ką, jos laukia.
Moters Dienos atžymėjimas

tik trumpą, paskaitą apie 
moterų užduotis ir pa
stovią taiką. Adelė Pakal
niškienė skaitė eilėraštį tuo 
pačiu reikalu ir, jai vado
vaujant, Dainos ■ mylėtojai 
gražiai padainavo.

'Dainos mylėtojai energin
gai praktik u o j a s i dainų, 
jie važiuos į Miamyje bū
siantį LMS suvažiavimą ir

Kovo 8-tą dieną Berkeley,' ^e^vali’ Sa . ja^. *r 
Cam., ban rrancisKieciai ir, 
apymiKes pažangieji Ku.nu- 

j ringai paminėjo Moters Die-1 
ną su Kaina ir menine pro
grama. ropietes pirminiu- dįdeie.'

uicuiua, xYuvi Divjc Ke Vi01et J-aiasKiene savo. gekanfj kuopos pramoga,
popietėje dar atsirado $40 giazla Naujosios nngiijos |etū įvyks šeštadienį, ko- 
“Laisvės” reikalams bei su- Kawa Pnstate “Hvo 29 d., 12 vai., 314-15th 
važiavimui. Kadangi- šei-,u ^bavel4 -iva-iosienę. Ksa-Ave South.: Po LMS fes- 
mininkė Valė Sutkienė vi- vera saKe RaWii lr an^ tivalio, jei kai kurie solis- 

lles uuvo puoliuos, įaĮ užsui<s į šią pramogą 
nepašykštėjo sumesti po do- kurlal Ueulvu4 Raloa neįvei- taj gai turėsime gražią me- 

Kiama. — ~
I Ksavera trumpai palietė me įspūdžius iš festivalio. 
Moters .Dienos istoriją bei: Tr .
reiKsmę. Kalbėtoja paorė-1, 
ze, Kad Taip tautine Moters 
Diena paplitus po pasaulį, 
šiandien moterys vaidi
na didelę rolę, ypatin
gai jos ryžtingai Kovoja,' 
Z-J /X O 4* T O 1 1 r/ 1 1? 1 1

pašaliečių didelis pilnas 
žmonių busas, kiti važiuos 
savo mašinomis. Kiek pa
tirta, Švento Petro atstovy
bė suvažiavime ir festiva-

So. Boston, Mass.
Kovo 5 dieną staiga nuo 

širdies smūgio mirė Anna 
Gustaitis, po tėvais Jesulai- 
tė; gyveno 364 W. 4th St., 
So. Bostone.

Buvo pašarvota Casper 
koplyčioj. Daug gyvų gėlilų 
puošė jos karstą. Palaidota 
kovo 10 Pine Hill kapinėse, 
B ridge water, Mass. Paliko 
liūdesy du sūnus Joseph ir 
Arthur du brolius John ir 
Bernard Jesulaitis, dvi se
seris Margaretą Stonis Ros- 
lindale, Mass., ir Adelaide 
Fagan, Brockton, Mass.

Tebūna jai lengva šios ša
lies žemelė. Užuojauta jos 
šeimynai, giminėms ir drau
gams.

A. PETRIKĄ

Kas dedasi Amerikoje

sus pavaišino, tai svečiai Kama,
i

S. Rainard

lerį kitą. Prie to, šeiminin
kė pareiškė, kad ši popietė 
bei diena sutapus, apart 
susirinkimo su Mildutės iš
leistuvių pare (Mildred pas 
ją išbuvo apie mėnesį laiko 
po jos nelemtos nelaimės — 
lūžusios kojos) ir taipgi su 
mirusio mylimo vyro Bene-

Kiama. mnę programą, ir isgirsi-

Amerikos miestų krizė
Amerikos miestų ekono

minės bėdos — ne naujie
na. Miestų pajamos nepa
dengia išlaidų. Kai, pav., 
New Yorko miesto biudže
tas viršija septynis bilijo
nus dolerių, o pajamos ne
sudaro tos sumos nė 75%; 
kai mokesčių našta vos pa
keliama ir vis dar sunki
nama; kai pragyvenimo 
kaina kas mėnuo didėja — 
tuomet miestas yra krizės 
padėtyje! Kiekvienas dides
nis mūsų šalies miestas ar
ti bankroto. Jie šaukiasi 
centrinės (federalės) val
džios pagalbos, bet nesulau
kia. Kai tik vienas Vietna
mo karas suryja kasmet po 
25 bilijonus (milijardus)

jo šį mėnesį suretinti, nes 
menininkai 
tis naujų

ižiuoti.

turi praktikuo- 
dainų ir išva-

Vikutis
dikto Sutkaus gimtadieniodemonstruoja uz J,aiKą,^jos 
prisiminimu.

Kalbos

ryžtingai kovoja prieš siun
timą jų sūnų į Vietnamo 
pragarą. Moterys kovoja ir 

Sueigoj pirmutinė kalbėjo kelia savo balsus prieš ra- 
Sally Cooper, kuri kartu su ketinės gynybos sistemą ir 
Ks. Karosiene pereitą lap- t. t. 
kričio mėnesį keliavo į Ta
rybų Sąjungą. Jos abi iš'atsilankiusią publiką suža- 
San Francisco buvo užkvies- vėjo mūsų kvinteto dainos 
tos į Tarybų Sąjungą per vadovybėje Nelės Valaitie- 

nės-Savickaitės. Tikrai jie 
vykusiai ir gražiai sudai
navo tris daineles. Jos bu
vo : “Walking.»at night,” 
“Tylus tylus vakarėlis” k* 
“Raudona rožė.” Publika 
nenorėjo jų paleisti nuo es
trados.

Be abejo, visa mūsų pub
lika didžiai yra dėkinga dai
nininkams: F. ir D. Mačiu
liams, A. V. Taraškams, ir 
Toniui Valaičiui. O visų la
biausiai dėkingi esame Ne
lei Valaitienei už jos ryžtą. 
Muzika, dainos visų jaus
mus taiso ir žavėja.

Beje, užbaigus Ks. Karo- 
sienei kalbą, Kastancija 
Mugianienė jausmingai pa
skaitė Jono Juškos eilėraštį, 
taikomą Karosienei už jos 
pasišventimą ir kovą už tai
ką. Eilėraštis: “Ksavera, 
Ksavera!”

Sekantis mūsų pobūvis 
įvyks balandžio 6-tą dieną 

tis paltų grožiu ir prieina-i Suomių salėj, 1819—10 St., 
ma kaina. Ji gavus progą Berkeley. Pobūvis bus su 
aplankyti savo gimines ir pietumis. Pradžia 1 valan- 
patėvio Prano Balčiūno gi- Pobūvio ruošėjai kvie-

Šios dienos atžymėjimui

American-Soviet Friendship 
Society. Sally papasakojo* 
savo kelionės eigą ir kaip 
šiltai jos buvo priimtos 
Maskvoje ir kitur.

Sekanti kalbėjo Ksavera 
Karosienė apie savo puikią 
viešnagę Lietuvoj. Ksavera 
džiaugėsi, kad jai pavyko 
proga iš Maskvos nuvykti į 
Lietuvą. Ji sakė, kad jai te
ko kartu su Lietuvos žymią
ja asmenybe L. Diržinskai- 
te pora dienų po Lietuvą 
pavažinėti ii* pasižvalgyti.

Vilniuje Ksavera sakė ap
lankius kai kurias mokyk
las, kur ją studentai apipy
lė įvairiais klausimais apie 
Ameriką. Prie to, Ksavera 
aplankė mūsų mielo rašyto
jo Rojaus Mizaros įspūdin
gai gražioje vietoje kapą. 
Kalbėto j ai teko lankytis 
Alytaus miesto moterų pal
tų įmonėj. Ksavera sakė, 
kad jai tiesiog teko stebė-1

mines.
Trečia kalbėjo Mildred 

Friberg. Ji papasakojo savo 
patyrimus Lietuvoje, nes 
jinai prieš kelerius metus 
viešėjosi Lietuvoje^ Ją la
biausiai Lietuvoje suįdomi
no jaunimas ir ten visiems 
prieinamas -mokslas.. Prie 
to, Mildreda ragino visus 
dirbti, kovoti už taiką. Ji 
teigė, kad šiandien vienas 
opiausių klausimų — pasie
kimas taikos Vieįpamė.

Sueigoje dalyvavo ir Mild
red Friberg sūnus Karolis. 
Karolis Berkeley universi
teto studentas ir profeso
riaus pavaduotojas. Jis tę
sia mokslą bei siekia moks
lų daktaro laipsnio. >Karo
lis kalbėjo apie studentų da
bartinį judėjimą, demonst
racijas už jų teises ir kovo
jimų už taiką.

Vaišių ruošime Valei 
Sutkienei į talką atėjo Jo
sephine Augutienė ir Telda 
King.

Didelis padėkos žodis Va
lei Sutkienei už skanias vai
šes, kalbėtojom už įdomias

būvio ruošėjai kvie
čia visus' atsilankyti.

Šią žiemą galvojom, kad 
Kalifornijoje lietus su aud
ra nebesustos, tačiau šiuo 
tarpu jau kelinta diena pa
dangė išgiedrėjo ir saulelė 
viską džiovina.

L—ma

St. Petersburg, Fla.
Kovo 8 dieną daugelyje 

vietų atžymėta Tarptautinė 
Moters Diena, čionai taip 
pat nebuvo pamiršta. Kol 
svečiai turistai žiemavoja, 
LLD 45 kuopos pramogos 
visuomet gausiai lankomos, 
tass pats įvyko ir šį kartą, 
salė buvo kimštinai priėjus 
žmonių, vietinių ir svečių.

Kuopos energingosios 
šeimininkės paruošė ska
nius pietus.

Pavalgius buvo pravesta 
graži kalbų ir dainelių pro
grama. Svečias iš Lietuvos 
Vytautas Mockapetris (jis 
svečiuojasi pas savo brolį 
Praną) papasakojo šį tą 
apie mbteris Lietuvoje, Ona 
Valinčienė skaitė įdomią,

Cleveland, Ohio
Kaip matoriie, Moters 

dienos minėjimas jau pra
ėjo. Daugelyje vietų bu
vo labai gražiai paminėta. 
Moters dieną minint, aišku, 
negalima pro šalį praeiti 
bent kiek neprisiminus ir 
kitų ant darbo žmonių pe
čių užgriuvusių sunkumų. 
Tas priverčia ir bet kokiuo
se minėjimuose turėti kiek 
įvairesnę programą.

Cleveland© Moterų klubas 
irgi turės Moters dienos 
minėjimą kiek vėliau, nes 
mes tradiciniai kas metai 
vasario ir kovo mėnesiais 
nelaikome susirinkimų. To
dėl mūsų sekantis susirin
kimas įvyks tik balandžio 
11 d., tai tą dieną įvyks ir 
Moters dienos minėjimas. 
Taipgi bus skaitoma paskai
ta apie dvi moteris, daug 
pasižy m ė j u s i a s Lietuvos 
politinių kalinių gelbėjime, 
tai yra Mortą Zauniūtę ir 
Feliciją Bortkevičienę. Tą 
paskaitą prižadėjo parašy
ti J. Žebrys, o jau teko gir
dėti, kad toji paskaita buvo 
paruošta, jeigu minėjimas 
būtų įvykęs kovo 8 d.

Cleveland© Moterų klu
bas turi gerą ir sumanią 
korespondentę, kuri, bei 
abejonės, kiek smulkiau 
apie šią paskaitą parašys.

Jau ne viename mūsų klu
bo Susirinkime buvo pakel
tas klausimas, kad po kiek
vieno susirinkimo turėtume 
ką tokio naudingo, pamoki
nančio paskaityti. Tačiau 
vis paliekama ant toliau. 
Gal daugeliui draugių atro
do, kad tą viską pravesti 
yra mūsų klubo pirminin
kės pareiga.

Draugės! Mums visoms 
gerai žinoma, kad mūsų 
klubo pirmininkė ir geriau
siais norais to pravesti 
negalėtų, nes, be visų kitų 
jos nenormalių naminių 
reikalų, turi sergantį vyrą, 
taigi ji turi daugiau negu 
pilnas rankas tik savų rei
kalų. Norint pagyvinti 
mūsų klubo susirinkimus 
paskaitomis ar šiaip ką pa
mokinančio paskaitant, tu
rėtume išrinkti tam tikrą 
komisiją, kuri tuo reikalu 
pasirūpintų, tai yra vis ką 
nors tokio paruoštų sekan- 
č i a m susirinkimui. Tuo
met ir mūsų susirinkimai 
bus įdomesni ir skaitlingos* 
hi. - z-

KfabfetS

kesčius ant benzino, nors ir 
dabar jau mokame po 10 
centų taksų (mokesčių) nuo 
kiekvieno galiono.

Namų statybai, kelių ve
dimui, vandens bei oro gry
ninimui — pinigų nėra. 
Vien tik pašalpoms New 
Yorko miestui reikia kas
met apie bilijono (milijar
do) dolerių. Bėdavoja me
rai, bėdavoja gubernatoriai, 
bėdavoja centrinė valdžia!

O miestai apleisti, pačia
me jų viduryje auga laužy
nai, visur nešvara, netvar
ka, stoka apsaugos, chuli
ganizmas, apiplėšimai, už
puolimai, vagystės ir kito
kie kriminaliniai nusikalti
mai smarkiai didėja. Vien 
tik miesto parkams vanda- 

dolerių ir ta suma vis didė- lai kasmet padaro už $600,- 
ja; kai išlaidos militari- 
niams reikalams kasmet pa
ima 80 bilijonų dolerių ir 
daugiau — tai miestams 
gelbėti pinigų nėra! Ir Wa
shington© valdžia savo biu
džeto nesubalansuoja, kas-

O 
skolų ir procentų našta vis 
auga.

New Yorko miesto meras 
prašė savo valstijos vado
vybės 500 milijonų dolerių 
“dovanos”, bet valstijos gu
bernatorius jam atsakė, kad 
ir valstijos iždinė tuščia; 
kad reikia didinti “sales 
tax”, kad reikės kelti mo-

Elizabeth, N. J.
New Jersey valstijos

“Laisvės” vajininkams
Kaip jau žinote, draugai 

vajininkai, mes laimėjome 
“Laisvės” vajuje 1968 - ritė
tais 6-tą premiją sumoje 
$20. Tai aš manau, kad vi
si vajininkai sutiksite lai-met po keliolika bilijonų 
mėtą dovaną paaukoti “L” dolerių turi skolintis, 
biudžetui New Jersey vals
tijos vajininkų vardu.

Tai dabar tą čekį sumoj 
$20 ir siunčiu “Laisvei.”

“Laisvės” vajui praėjus, 
noriu pareikšti padėkos žodį 
New Jersey vajininkams F. 
Šimkienei, S. Radušiui, J. 
Bimbai, G. Stasiukaičiui, J. 
Staneliui, I. Bečiui ir ki
tiems, kurie kuo nors prie 
šio vajaus prisidėjo.

Taipgi dėkoju “Laisvės” 
knygvedei L. K—tei už jos 
puikų, sklandų darbą, kuris 
buvo be jokių klaidų. Ačiū 
ir visiems “L”.skaitytojams 
čia ir Lietuvoje; ačiū tiems, 
kurie atnaujino ir naujas 
prenumeratas užrašė Lietu
von ir Amerikoje.

Nors vajus baigtas, bet, 
draugai, rankų nenuleiskim. 
Ateinančio vajaus laiku “L” 
platinimo darbe gerai pasi- 
spausime ir gal laimėsime 
ketvirtą premiją.

Stiprios sveikatos visiems 
vajininkams ir “Laisvės” 
skaitytojams Čia ir Lietu
voje.

K. Paciūnas

New Haven, Conn.
Vasario mėnesi mirė Ka

zys Janušas ir Elzbieta Ka
zokas. Buvo draugiški žmo
nės. Gaila gerų lietuvių. 
Giminėms užuojauta, miru- 
siems lengvai ilsėtis.

Negerai, kad Waterbu- 
rio draugai neparašė apie 
Klementinos Yankeliū- 
nienės nelaimę. «Klemehti- 
na visur pirmutinė, visuo
se parengimuose. O1 nelai
mei ištikus niekas neprane
šė.

Mūsų mieste aukštosios 
mokvklos turi daug bėdos 
su studentais, kurie daug 
triukšmo sudaro, Miestas 
turi laikyti policiją tvarkai 
palaikyti.

Žmonės taip įbauginti, 
kad daugelis bijo ir dienos 
laiku kur nors eiti. Pasi
taiko daug apiplėšimų. 
Daugelis klausia, kaip ilgai 
tokia betvarkė tęsis.

J. Kunca

Grupė jaunuolių Filadel
fijoje suorganizavo žuvų ri
jimo varžybas. Pirmą vietą 
laimėjo jaunuolis, prarijęs 
84 žuvis, ..

000 žalos: supjausto suolus, 
išdaužo tvoras, sužaloja pa
status, fontanus, gėlynus, 
išrauna krūmus, nukerta 
medžius. Net paaugusias 
eglaites vandalai nusikerta 
ir parsineša namo kalėdoms 
papuošti! Atsa k i n g i val
džios žmonės apskaito, jog ti.

juos praleidžia pamiesčiuo- 
se, kur jie statosi palociu^ 
Tokia padėtis miestą skur
dina, nes išvežama iš jo kfo 
pitalas ir tuomi kelia skau.F 
džią problemą tiems, kurie 
turi mieste gyventi.

Kokia ateitis? Tikybinin- 
kas pasakytų — dievas ži
no!

Naujas skonis teatre
New Yorke yra daugiau 

dramos ir Kino teatrų, nei 
Kuriame kitame pasaulio 
mieste. įėjimas, tiesa, ©ran
go Kas: Metropolitan Opera 
nouse — $i3.uu-$JLd.uu, ura
tuos teatrai (vaKarais) iki 
$13.OU ir daugiau, Kino teat
rai iki $7.0u (yra ir piges
nių). Pasirodžius televizi
jai, ypatingai su spalviniais 
nimais, dramos, o dar dau
giau kino teatrai, nuKente- 
jo. Kmo lankytojų tiek su
mažėjo, kad teatrai ištuštė
jo; išnyko juose vodevilis, 
orkestras, damos. Žmones^ 
sėdėjo namie ir stebejo,lpe- 
levizonų. New Yorke užda
ryti toKie prašmatnūs kino 
teatrai, kaip “Paramount”, 
“Roxy”, “Capitol”, “Centu
ry” ir kiti; Brooklyne “Pa
ramount”. “Fox” ir keli ki-

šalies miestams atstatyti 
reikėtų apie dviejų trilijo
nų dolerių.

Kai mieste tokia padėtis, 
iš jo bėga daugiau uždir
banti piliečiai, “vidurinė 
klasė”-buržuazija. Be jų, ži
noma, būtų galima apsieiti, 
bet jie išneša iš nuėsto ir 
savo stambius uždarbius,

Truputis apie Stanley Raudinę 
ir jo būdą

Stanley Rauduvė buvo 
reto būdo žmogus. Per 41 
mūsų vedybinio gyvenimo 
metus nemačiau jo supyku
sio nei ant manęs, nei ant 
draugų. Taipgi nevartojo 
nei vieno nepalankaus ar 
keiksmo žodžio, rodos, jis 
jų nebuvo išmokęs. Mylė
davo tiesą ir jos laikyda
vos, žmones gerbdavo, juos 
mylėjo. Reikale jiems pa
gelbėdavo ir patarnaudavo. 
Dažnai surinkęs draugus 
veždavo į piknikus, į viso
kius parengimus.

Paskutinės pora kelionių 
buvo į draugų Bekampių “Laisvę” ir 
gyvenvietę Avalon prie jū-1 
ros. O tai nuo mūsų 200 
mylių. Tą pačią dieną nu
važiuoti, parvažiuoti ir iš
vežioti draugus arti 80 me
tų žmogui nebūdavo per 
sunku, ir negirdėjau žodžio 
“pavargęs.” Automo b i 1 i u 
važinėjo, rodos, nuo 1912 
metų ir be jo nebuvo; ir bu
vo laimingas, kad neturėjo 
jokių nelaimių.

Savo profesijoj buvo pui
kus fotografas, suprato pui
kiai sukontroliuoti šviesas 
ant žmogaus veido, suprato 
visas reikalingas taisykles 
portretams traukti. Taip 
pat ir piešimu mokėdavo 
žmogui išaiškinti ir pamo
kyti. Taip pat ir komerci
jos paveikslus padarydavo. 
Šioj apylinkėj buvo vienas 
iš geriausių fotografų.

Toj profesijoj išbuvo 52 
metus, kol miestas 1965 me
tais nuvertė tą Cash Black 
Building.

Atvažiavo į šią šalį 1910 1 
metais, Fotografijų profesi
jos išmoko Philadelphijoje. 
Per tuos ilgus metus vidu
tiniškai pritraukė 80,000 
negatyvų.

Daug koihplimentų girdė
jau ir girdžiu apie jo dar
bą. Bet kai studijos nete-

ko (aš jam padariau studi
ją mūsų s tūboj, bet nebuvo 
patogi), jis nebebuvo tas 
pats žmogus, nepaisė nieko, 
prie namų šeimininkauti ne
buvo linkęs! Jis turėjo me
chanišką protą — daug nu
simanė apie elektrą, moto
rus, radiją, jis sugebėjo ne
mažus darbus atlikti. Ant
rojo karo metu jis pasiga
mino radijo imtuvus. Pa
žįstamiems jis daug radi
jų pataisydavo, elektrą ar 
bet ką sutvarkydavo.

Mylėdavo skaityti laik
raščius, žurnalus, knygas;

• “Vilnį” skaitė 
gal nuo jų gimimo, nes aš 
pati juos skaitau jau 41 me
tai. Jo paskutinė perskai
tyta knyga buvo “Vanagai 
ir apuokai.” \Labai mylėda
vo žurnalą “Soviet Life.” 
Prisiskaitęs tai ir kalbėda
vo apie Tarybų Sąjungą. 
Dėl tų kalbų kartais į bėdą 
įpuldavo. /Kiti pažįstami iš 
savo žioplumo stačiai klaus
davo, “ar tu komunistas?” 
Jis jiems mokėdavo atsaky
ti. “Tu nesi šalies savinin
kas, neturiu reikalo tau aiš
kintis.

Sykį viena jauna pažįsr 
tama sako man: “Aš noriu 
tave ir Stasį užprašyti į pa- 
rę pas mane, bet tu jam pa
sakyk, kad jis apie Rusiją 
nekalbėtų. Aš nenoriu pra
rasti draugų.” Sakau: “Mes 
galime ir neit į tą tavo pa- 
rę.” Sako/: “Aš noriu jūs 
ir aš noriu girdėt apie Ru
siją, bet žinai.. Buvom, 
buvo tuščios kalbos, nuobo
di pare abiem. Antrojo karo 
metu ir po to ilgai dar Ta
rybų Sąjungą minėti ir už, 
taiką kalbėti buvo sunku, 
buvom persekiojami mes. 
Abu nepaisėm to. Tas tik 
laikinai, viskas mainosi, vis- 
kas keičiasi..u

Lūcy Rauduve

Tačiau ir televizijos po
puliarumas dingo; prastos 
programos ir perdidelis re
klamų kiekis žmonėms įki- 
rėjo. Televizija bandė atsi
griebti senų populiarių fil
mų rodymu. Bet ir į tas jau 
“atsižiūrėta.” Kai filmas 
sukarpomas į kavalkus ir 
į tarpus prikaišiojama rek
lamų tiek, kad net pačią fa
bulos tėkmę sunku sekti, tai 
ir šis naujas masalas nustos 
jo žavesio. “

Ta pati dilema ir radijo 
srityje. Ir čia tik reklamos. 
Dięnraščio “N. Y. Timesį 
išlaikoma radijo stotis Wų- 
XR buvo rimčiausia stotis, 
iš kurios buvo galima išgir
sti rimtos muzikos ir ji tu
rėjo mažiau reklamų. Da
bar pranešė, jog nuo šių 
metų pradžios ir ji bus to-.1 
kia, kaip kitos: transliuos 
pigią džiazo kakafoniją, t.» 
v. “modernistinę”-“populia- 
rią” muziką ir kiš daugiau 
reklamų. Minėtosios stoties 
viršininkai sako, kad stotis 
jiems nešanti nuostolių, kad < 
nesą pelno. Tad ir ji taiky
sis prie “jaunystės skonio”.

Kai televizija ir radijas 
nustojo žmones dominę, 
kilo dramos ir kino teatrų 
lankytojų skaičius. Sekso 
temos, totalinis ar dalinis 
nuogumas, sugestyviniai, 
riesti kalambūrai — stiprus * 
masalas! Net burleskinio ti
po “striptyzai” kino ekrane 
demonstruojami. Vyresnio
ji karta, ypatingai droves
nės moterys, pradžioje spy# 
rėsi, protestavo. Bet pripra
to prie “naujos mados”, 
kaip prie “mini” sijonėlių, 
ir jos. Sako, ką darysi, nau
ja gadynė, tad ir pasilinks
minimų pobūdis kitoks. O 
dramų bei filmų kokybė dėl 
to “modernizmo” labai nu
kentėjo !

Ar brangus
Mažas berniukas klausia 

tėvą: — Ar rašalas labai 
brangus?

— Kodėl tu šito klausi?
— Mama pakėlė skanda

lą, kad truputį to rašalo iš
liejau ant kilimo.

— Kodėl ta karvė farnflį 
vedėjui už barzdos griebė?

— Ji, būdama alkana tuH 
būt galvojo* kad tai šienas.
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LMS suvažiavimas ir festivalis Miamyje 
kovo 22-23 dienomis

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MEN

HELP WANTED-MALE-FEMALE

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maracaibo, Venezuela. — 

Didžiulis Venezuelos lėktu
vas, tik pakilęs skristi į 
Miami, Fla., priemiestyje 
nukrito ant namų. Daugiau 
kaip 150 žmonių žuvo, apie 
tiek pat sužeistų. Tai di
džiausia lėktuvo nelaimė is
torijoje.

nius rinkimus. Per 10 metų 
jis valdė šalį be parlamento. 
Liaudies išstojimai priver
tė jį skelbti rinkimus.

Roma. — Italijoje strei
kai dar vis plečiasi už di
desnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas.

Maskva. — Apie 3,000 Ki
nijos kareivių puolė tarybi
nius rubežiaus sargus net 
keletą kartų taipgi prie 
Damansky salos. Užpuoli
kai kiekvieną kartą buvo 
atmušti su dideliais nuosto
liais. TSRS pasiuntė griež
tą Kinijai protestą.

Paryžius. — Vieną dieną 
miesto centre sunaikinta 20, 
000 žiurkių, kurios veisėsi 
maisto rinkose.

^Biidapeštas, Vengrija. — 
Varšuvos pakto (sutarties) 
šalių vadovybė susirinko 
čia aptarti bendrą pasauli
nę padėtį ir Kinijos verži
mąsi į TSRS teritoriją. Ki
nijos puolimas ant Tarybų 
Sąjungos sudaro svarbiau
sią socialistinėms šalims 
problemą.

New' Yurkas. — Majoras 
Lindsay pasisakė, kad jis 
bus kandidatas majoro vie
tai. Dešinieji republikonai 
turi savo kandidatus, bet 
liberaliniai republikonai re
mia Lindsay.

Montello, Mass.
Kovo 4 d. mirė Julia Pet

rošius Brockton City Hos
pital, 64 metų amžiaus. Bu
vo pašarvota V. Yakavonio 
šermeninėje. Buvo daug 
gražių gyvų gėlių ir nema
žai lankytojų. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 50 žmonių. 
Palydėjo į Melrose kapines. 
Palaidota su protestantų 
religinėm^ apeigomis.

Liko nubudime jos vyras 
Leon Petrošis, dukra Sonia 
ir jos vyras Edward Rep
šys, sūnus George, brolis 
Walter Rozum, trys sese
rys, 5 anūkai, daug artimų 
pažįstamų, su kuriais visą 
gyvenimą čia draugavo.

Paskutinis kvieslys 1
LMS suvažiavimas ir Dai

nų Festivalis jau čia. šeš
tadienį, kovo 22 dieną, apie 
12-1 valandą delegatai ir 
dainos artistai renkasi į sa
lę. Užkandžiais ir gėrimais 
visi bus aptarnauti. Ad
resas : Lithuanian Social 
Club, 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla. .

Kovo 23, sekmadienis, 
didžioji Dainų Šventė. Ban
ketas (pietūs) apie 12 va
landą, programa — 2:30 po 
pietų. Programoje dalyvau
ja Miamio, St. Petersburgo 
chorai, solistai. Iš New 
Yorko įžymiausi solistai ir 
dainos grupės dalyvaus pro
gramoj e; atsto v a u j 'amas 
bus ir Hartfordo ' Laisvės 
choras. Iš Worcesterio at
vyksta geriausi dainininkai 
ir solistai. O iš Chicagos 
visos dainos meno žvaigž
dės dainuos Miamyje.

Nepraleiskite progos. Flo
ridoje dar nėra buvę ir var
gu kada bus tokia iškilmin
ga Dainų Šventė. Banketo 
ir koncerto bilietai tik $2.50.

Visus kviečia
Rengėjai

EJ

Kairas. — Tarybų Sąjun
gos branduolinis (atominis) 
submarinas atplaukė į Egip
to uostą Alexandriją. 
rėjo su policija susikirtimą.

'Seoul, Pietų Korėja. Jung
tinės Valstijos čia atvežė 
lėktuvais 2,500 paratrūpe- 
rių, kurie bendrai su Jung
tinių Valstijų ir Pietų Viet
namo kariuomene manev
ruoja. Amerikos kareiviai 
ties rubežiumi apsišaudė su 
šiaurės Korėjas rubežiaus 
sargais.

Šiemet mes turėjome la
bai sunkią žiemą. Buvo 
trys žiemryčių audros. Va
sario 9 d. prasidėjusi audra 
tęsėsi tris dienas. Vasario 
24 d. sniego audra tęsėsi dvi 
dienas. Kovo 3 d. taipgi 
siautė pūgos.

Daug prisnigo, pripustė. 
Per tas audras buvo užda
rytos mokyklos ir dirbtu
vės. Daug žmonių nukentė
jo. Kiti negalėjo ir iš namų 
išeiti, kai buvo sniegu už
verstos durys.

G. Shimaitis

Rochester, N. Y.
Iš LLD kuopų veikimo
Kovo 

moterų 
pokylį 
dienos, 
ka. bet

9-tą LLD vyrų ir 
kuopos turėjome 

minėjimui Moters 
Svečių buvo mažo- 
visi paaukojo kiek 
Pobūvis buvo drau- 
Turėjome skanius

REPORTAŽAS

Auga milžiniškas kombinatas
Statyba pradėta. Trys hektarai po vienu stogu. 

10 tonų rūkytų dešrų per pamainą, šaldytuvuose 
6,600 tonų. Gyvenamieji namai darbininkams 

(Specialiai “Laisvei”)
— Įspūdingai atrodo šie 

skaičiai, — sako A. Alekna, 
— jei prisiminsime, kad da
bar visos Lietuvos mėsos 
kombinatai gamina per pa
mainą. 460 tonų skerdienos, 
84.6 tonos dešrų. Dabar vi
sos Lietuvos mėsos kombi
natų šaldytuvuose vienu 
metu galima laikyti 20.6 
tūkstančio tonų produkci
jos. O vien Alytaus mėsos 
kombinate, kaip minėjau, 
bus laikoma viėnu metu šal
dytuvuose daugiau kaip 
6,000 tonų...

Čia išaugs ir pagalbiniai 
pastatai, gyvulių supirkimo 
kontora, mechaninės dirb
tuvės. Viso objekto sąmati
nė vertė — 11 milijonų 300 
tūkstančių rublių.

—Neužmiršti ir naujosios 
įmonės busimieji darbinin
kai, — pasakoja statybos 
direktorius. — Du milijonai 
rublių skiriama gyvenamų 
namų statybai — tai 500 
butų. Praktiškai kiekvienas 
trečias kombinato darbuo
tojas gaus butą.

Nesustoja darbai mėsos 
kombinato statyboje. Šie
met čia numatyta atlikti 
darbų už 2 milijonus 260 
tūkstančių rublių. Lenino 
jubiliejui jau stos į rikiuotę 

sidėstys dvidešimties hekta- šaldytuvai, o 1971 - aisiais 
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ALYTUS. — Anksčiau čia 
buvo Bakšių kaimo laukai. 
Dabar — naujojo Alytaus 
pramoninio rajono šiaurinė 
dalis. Dar prieš metus čia 
pradėjo augti naujasis mė
sos kombinatas. Nusitiesė 
keliai, atlikti teritorijos pa
ruošimo darbai. Galingos 
savivartės gabeno iš čia dur
pių gruntą — jo net 16,000 
kubinių metrų. Statybos 
valdybos Nr. 3 kolektyvas 
pradėjo kombinato statybos 
darbus.

Šiomis dienomis komunis
tinio darbo brigada, vado
vaujama Vytauto Maniuš- 
kos baigė montuoti pirmąjį 
gyvulių laikymo pastatą — 
jis užima beveik 3,000 kvad
ratinių metrų. Prasidėjo 
antrųjų priešsker d y b i n i o 
laikymo patalpų montavi
mo darbai...

Statybos aikštelėje dunda 
poliakalė: prieš pradedant 
pagrindinio gamybinio kor
puso statybą, reikia sukalti 
į gruntą daugiau kaip 2,000 
aštuonmetrių polių. Bet 
darbas nesustoja ir žiemą.

Tokio tipo mėsos kombina
to Tarybų Sąjungoje stato
mas pirmasis.

—■ Kombinato pastatai iš-

Milanas. — Italija. — 300 
fašistinių jaunuolių išdaužė 
pažangų knygyną ir knygų 
leidyklą. Turėjo su polici
ja susikirtimą.

Roma. — Italijoje dabar 
gaminama daugiausia fil- 

' mų apie karus ir kitus 
litarinius veiksmus.

mi-

Pranešimas
Cleveland, Ohio

LLD 22 * kuopos susirin
kimas įvyks kovo 28 dieną 
EOU V svetainėje, 4 valan
dą popiet. Kviečiami visi 
kuopos nariai dalyvauti.

Sekr. J. žebrys

or-Londonas. — Taikos 
ganizacijos ruošiasi demon
struoti prieš karą Vietna
me Velykų dieną bal. 6.

• Kara čis.—Pakistano pre
zidentas M. Ayub Khan su
tiko paskelbti parlanxenti-

____________________

’ Italų mokslininkai pasiū
lė naują būdą kovoti su 
knarkimu. Žmogus, kuris 
nori atsikratyti knarkimo, 
tūri užsidėti kaukę su mi
krofonu, sujungtu su ausi
nė m i s, sustiprinančiomis 
knarkimą.

NEWARK, N. J.

Balys Bajoras
Mirė Kovo 8, 1969

Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Anastazijai, 
visai šeimai, giminėms, draugams. Lai jie pergy
vena šią liūdesio valandą Ištvermingai.

Ed. Rudis 
A. Stanionienė 
M. Witkus 
A. Arlaus 
Draugas 
M. Atkočiūnienė 
L. Lučkauskas 
A. Jamison 
Ch. Anuškis 
T. Stočkienė
A. Josmantienė
B. Kushlienė

Ig. Bechis 
G. C. Kairiai
V. Paulauskas 
F. A. Bunkai 
F. Shimkienė
W. M. Žukai 
B. Ostapuk
A. Lipsevičienė 
F. Lipsevičius 
P. J. Ramoškai 
P. Marsonas 
P. Casper

pietus.
Po pietų drg. R. Baraus

kas per juostelę iš Lietu
vos perleido Leokadijos 
Diržinskaitės kalbą, kuria 
visi domėjosi, jos klausėsi.

Pobūviui dovanų suteikė 
A. M. Arlauskai (Orlen), J. 
Totorius, Ona Malinauskie
nė. Už jas gautas pelnas 
bus vėliau išaukotas ge
riems tikslams. Virėjomis 
buvo H. Grižienė, H. Veli- 
kiene, K. Žemaitienė, J. 
Kontinienė, M. Žemaitienė, 
V. Greibienė, L. B. Vyrai 
dirbo: P. Malinauskas, F. 
Kontenis, R. Barauskas.

Visiems dirbusiems ir au
kojusiems didelis ačiū.

Mūsų ligoniai
N. Švedienė buvo supa

ralyžiuota, dar vis tebeser
ga ir negali kalbėti. H. 
Stančikienė jau seniai nesi
jaučia gerai.

Mūsų darbininkė (jau ket
virti metai dirba Gedimino 
draugijai po 2 dienas į sa
vaitę) Viktorija Rikevičie- 
nė išvažiavo į ligoninę, bus 
operuota. Mes visi bran
giai draugei Viktorijai nūo- 
širdžiai linkime perkentėti 
skausmus ir greitai pa
sveikti.

Balandžio mėnesio 13-tą
Mūsų didžiai gerbiami 

draugai Antanas ir Moni- 
kutė Arlauskai (Orlen) 
rengia Gedimino draugijai 
pietus: visas išlaidas apmo
kės, o pelnas liks Gedimino 
Draugjiai. Bravo, draugai! 
Mes labai dėkingi už jūsų 
tokias dovanas. O mes vi
si, kaip mūras, turime da
lyvauti. Būtų gerai, kad 
ir kitų miestų draugai da
lyvautų. Mes visų lauksi
me.

rų plote, — paskleidęs brė
žinius, pasakoja statybos 
direkcijos vadovas Antanas 
Alekna. — Vienaaukštis pa
grindinis gamybinis korpu
sas milžiniškas: po vienu 
stogu trys hektarai! Čia 
bus šaldytuvas ir dešrų ce
chas, koldūnų, šnicelių ir 
kotletų gamybos linijos. De
šrų ceche automatinė rūky
tų dešrų gamybos linija per 
pamainą duos net 10 tonų 
produkcijos. Tokio galingu
mo neturi ne vienas Lietu
vos mėsos kombinatas. Čia 
įruoštame šaldytuve bus ga
lima laikyti vienu metu 6, 
000 tonų produkcijos. Be to, 
dešrų ceshe bus dar vienas 
600 tonų talpos šaldytuvas. 
Pirmą kartą šalyje čia bus 
eksperimentuojamas naujo 
tipo šaldytuvas — šaldymo 
kamerose bus panaudoti 
kaloriferiai.

Iškils skerdimo cechas — 
mechanizuot a s, dviaukštis 
pastatas — per pamainą čia 
bus paruošta 100 tonų sker
dienos. Beje, ligi šiol res
publikoje didžiausio Klai
pėdos mėsos kombinato pa
jėgumas — 65 tonos sker
dienos per pamainą. Sker
dienai laikyti bus įruoštos 
500 tonų talpos užšaldymo 
kameros.

pradės veikti mėsos kombi
natas. Dzūkijos sostinėje 
gimsta dar viena įmonė— 
milžinas.

V. Miklaševičius

50 tūkstančių
Šiauliai. — 50,000 televi

zorių “Tauras” per pasta
ruosius šešis mjėnesius iš
leido Šiaulių televizorių ga
mykla. Dabar naujas apa
ratas nuimamas nuo konve
jerio kas dvi su puse minu
tės.

Netrukus šiauliečiai “Tau
rų” pradės gaminti žymiai 
daugiau: pagr i n d i n i a m e 
korpuse baigiamas įrengti 
naujas didžiulis 10 konve
jerių cechas.

Palangos “Klumpė”
Palangiškė “Klumpė” ne

turės nieko bendro su se
novišku lietuvių apavu — 
šiuo populiariu vardu pava
dinta nauja kavinė, stato
ma ant dešiniojo Rąžės 
kranto^ Vasarą poilsiau
tojus pavilios ir kita nauja 
kavinė prie Birutės kalno— 
“Vaidilutė.” '

Šiemet Palangos staty
bomis bus išleista 4.5 mili
jono rublių.

Lietuviai, kurie atostogoms ar kitais reikalais atva
žiuojate į Miami, Fla., neužmirškite atsilankyti į Lie
tuvių Sociali Klubą. Čia kiekvieną sekmadienį 1 vai. 
dieną yra duodami geri pietūs už žemą kainą. Po pie
tų šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.

Kuriems reikalingos 'informacijos gavimui kamba
rių, vietiniai klubo nariai patars jums kaip ir kur juos 
gauti. i

Kviečia į svečius višus lietuvius —

Lietuvių Socialis Klubas
2610 NPorthwest 119th Street 

Miami, Fla. 33167
Telefonas: 688-4161

L. Bekešienė

To Train As
MACHINE OPERATORS

NIGHT SHIFT
Apply in Person

ANCHOR THREAD CO.
Main St.

Groveville, N. J.
(17-23)

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

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

WELDERS

Wanted at Once!

(18-24)

Non-defense work. Experienced in 
boiler testing. For the successful 
applicant we offer: Good Starting 
wages and incentive fringe benefits. 
Permanent day work. Apply in per
son —

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

338-1110.
(19-22)

WOODWORKERS 
MACHINE HANDS

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

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

(19-21)

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

to advance and grow with a large 
Int’l Corp. New Allentown office 
needs 
brand 
ment.

For
between 9:30 AM and 2 PM.

437-2683. (19-23)

men to be trained 
identification, and

interview call: MR.

in sales, 
manage-

TRACY,

Must

Dept, of Highways
Helpers needed immediately for 

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

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

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

Apply Immediately:
ADMINISTRATION OFFICE 

2nd Level 
MUNICIPAL BUILDING

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

21

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)

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)

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- 
1-843-8080. (17-21)

MAINTENANCE
MILLWRIGHTS •#
PIPE FITTERS
ELECTRICIANS

MACHINISTS
BOILER OPERATORS

be journey man or have equal 
experience.

per hour plus shift differen-
LEE is offering steady employ-

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.
An Equal Opportunity Employer.

(18-20)

$3.65 
tiai. 
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)

SECRETARY (2)

Must be able to type 50 words 
per minute.

Short harfd and/or 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.
(19-21)

Expanding 
distributor, 
experienced 
shop, paid

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

(19-23)

COMPTOMETER OPERATOR
Experienced on three phase. 5 day, 

38 hour week. Fringe benefits.
BOND BAKING COMPANY 

300 E. Godfrey Ave. 
Call Mr. Roman, 

Daily 9-5. PI 5-3440.
(19-22)

GENERAL FACTORY HELP 
WANTED.

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

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

(19-23)

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

(17-20)

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)

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

\ (17-20)

Praga. — Čekoslovakijos 
premjeras Cernikas grįžo 
iš Maskvos, kur turėjo pa
sitarimą ekonominiais rei
kalais.

GIRL FRIDAY
Good typing required. Salary com

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

MOTOROLA
1601 Church Rd., Glensidc, Pa. 

An Equal Opportunity Employer.
(18-24)
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“Laisvės” Bendrovės suvažiavimui sveikinimai
(Tąsa)

Cleveland, Ohio
Brangūs “Laisviečiai”: Sveikiname šiemetinį “Laisvės” 

suvažiavimą ir linkime .jam pravesti kuo puikiausius tarimus, 
kuriais vadovaudamiesi galėtumėte atsilaikyti prieš visokių 
rūšių pažangos puolikus, čia randate $8. Aukojo:

Po $2: J. žebrys, J. Petraus ir J. Krasnickas.
Po $1: J. žemaitis ir S. Kazilonis. Draugiškai, J. žebrys.

Detroit, Mich.

Sveikinu “Laisvės” šėrininkų suvažiavimą ii’ taip pat vi
sus “Laisvės” darbininkus. Čia randate $5. Geo. Urbonas.

Lawrence, Mass.

Sveikiname “Lasvės” B-vės' suvažiavimą su auka $25. 
Mes pasitikime jūsų gerais nutarimais. Per A. Shupetrienę 
aukojo:

Po $5: J. M. Milvidai, J. N. Rudžiai.
Po $2: Ch. M. Markūnai, S. Penkauskienė, J. šleivienė.

A. Shupetrienė.
Po $1: T. Tartonis, A. Butėnas, A. Chuladienė, E. Kra- 

likauskienė, P. Milius, R. Chuladienė, A. Kavaliauskas.

Rochester, N. Y.

Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą, čia randate $26. 
Tikimės, kad suvažiavimas padarys gerų nutarimų “Laisvei” 
išlaikyti finansiškai ir politiškai. Geriausios sėkmės. LLD 
50 kp. organizatorius R. Braus. Aukojo:

J. Totoris, $10.
G. Mockevičius, $6.
Po $5: LLD 50 k p., ir J. Stanley.

Wilkes-Barre, Pa.

Daug sėkmės “Laisvės” Bvės dalininkų suvažiavimui. 
Linkime visiems tvirtos sveikatos ir ilgo amžiaus. Čia ran
date $10. Su pagarba, Antanas Globičius ir “Mariute.”

Pittsburgh, Pa.

Didžiai gerb. “Laisvės” suvažiavimo dalyviai, širdingai 
sveikinu jus visus; linkiu, kad šis suvažiavimas būtų sėkmin
gas sudarymui plano, kad “Laisvė” ir kita pažangioji lietuvių 
spauda per daugelį metų neštų šviesos ir tiesos žiburį į lie
tuvių namus. Nors sunki gyvenimo našta spaudžia išeivijoje 
gyvenančius, netekus daugelio mūsų draugų, nors mūsų skai
čius yra sumažėjęs, bet, vieningai dirbdami, išlaikysime pa
žangią spaudą ir toliau. Džiugu, kad mes turime širdingų 
draugų Tarybų Lietuvoje, kurie palaiko glaudžius ryšius su 
užsienyje gyvenančiais lietuviais. Dešimkę aukoju “Laisvės” 
reikalams. Viso gero, J. K. Mažukna.

• • •

Brooklyn, N. Y,

Sveikinu “Laisvės” B-vės susirinkimą. Lai gyvuoja “Lais
vė” ir jos Bendrovė. Draugiškai, Charles Nečiunskas. Čia 
randate $5.

Nuo kitų gauta:
Connecticut valstijos vajininkai grąžino laimėtą

premiją per M. Svinkūnienę ....................... $40.00
LDS 37 kp., Wilmerding, Pa. . ..............     $10.00
Senas Proletaras Antanas, Webster, N. Y...................8.00
J. Slench, Chicago, 111................................................... 6.00
Mary Stashis, Cambridge, Mass. ............................... 5.00
Mrs. A. Garland, Nanaimo, Canada........................... 2.00
Mary Adams, Great Neck, N. Y..............................  . 2.00
Po$l: Jnoas ir Valerija Grigai, Hudson, Mass.; Br. 

Jankauskas, St. Petersburg, Fla.; Agatha Beleski, Glen Lyon, 
Pa.; Frank Mekintas, Pittsburgh, Pa.; J. D. Sliekas, Miami,
Fla.

(Bus daugiau)

Įdomi pilis
Netoli • Lenkijos miesto 

Opatuvo yra originali seno
viška pilis. Jos architektū
ra pagal kūrėjų sumanymą 
turėjo sumobilizuoti kalen
dorinius metus. Tvirtovės 
kampuose keturi bokštai 
(tiek metų laikų). Pilyje 
yra dvylika didelių salių 
(tiek yra mėnesių); 52 pa
prasti kambariai (tiek me
tuose yra savaičių), o langų 
tiek, kiek metuose dienų
— 365.

Miega ir nepabunda
šešiametė Džiljena Benet 

iš Liverpulio išbėgo į gatvę 
nusipirkti ledų, ir ją par
trenkė motorciklas. Nuo 
tos dienos mergaitė atsi
merkusi miega nepabunda- 
mu miegu, laikydama kum
ščiuose suspaustas monetas. 
Vystosi ji normaliai, maiti
nama per angą skrandyje. 
Nė vienas gydytojas nega
li pasakyti, kada ji pabus.

Senas radinys
Senovės Mesopotamijos 

gyventojai nežinojo, kuo 
mąsto žmogus. Jų nuomone, 
jeigu žmogus protingus pa
tarimus priima ausimis, va
dinasi, ausys yra proto ir 
dvasios buveinė.

Neseniai Babilono mieste 
buvo rasta statula, vaizduo
janti dievą su nepaprastai 
didelėmis ausimis. Radinio 
amžius — 2,800 metų.

Kaip pyktis praeina
• Malgašų patarlė: “Susi- 

pykus su žmona, reikia iš
rūkyti tris pypkes. Po pir
mos praeina noras nusižu
dyti, po antros dingsta no
ras peštis, o po trečios pyk
tis praeina visai.”

Anglijoje teismas nagri
nėja skyrybų bylą. Teisėjas 
kreipiasi į moterį: “Tačiau, 
kai jūs tekėjote, jis turėjo 
kažką patrauklaus?” —- 
“Taip, bet viską išleidę iki 
paskutinio šilingo”.

LAISVE

Štai kaip aš rengiau minėjimą 
Pirmosios Gegužes

Bus jau daugiau dvide
šimts metų, kaip Šlosber- 
gis (senas socialistas), Am- 
algameitų Siuvėjų Unijos 
iždininkas - sekretorius 
siuntinėdavo unijos loka- 
lams laiškus minėti Pirmą
ją Gegužės — pasaulio pro
letarų tarptautinę solidaru
mo švente. Tad ir Lietuvių 
54-tas lokalas gavo tokį 
laišką, kuris buvo skaito
mas jo susirinkime. Susi
rinkimas laiška priėmė ir 
navedė Pildančia j ai Tary
bai surengti gegužinės mi
nėjimą, be jokios įžangos,

Tarybos susirinkimas pa
skyrė lokalo pirmininkui 
oasakyti trumpą, aiškią 
kalbą, ką reiškia gegužinės 
minėjimas, o man pavedė 
sudaryti muzikalę progra
mą, ir aš apsiėmiau, turė
damas mintyj: pakviesiu P. 
Stankūną padainuoti daine- 
lę-kitą, Sabaliauskaitę, Yac- 
kaitę padainuoti duetą-kitą, 
o jos labai gražiai dainuo
davo Tamkaitės sumokytus 
duetus, ypač “paukštute, 
lakštute, kur šiąnakt nak
vojai? Sodelyj, obely j, po 
žaliais lapeliais”, ir Aido 
chorą, ir tam vakarui už
teks.

Sekmadienio rytą nuėjau 
pakviesti Stankūną. Nors 
jau buvo netoli pietūs, bet 
ji dar radau gulintį lovoje. 
Perstač i a u jam gražiai, 
draugiškai savo atsilanky
mą tikslą, o jis man šitaip 
atsakė: “Aš kriaučiams pri- 
sidainavau užtektinai uždy- 
ką ir daugiau nedainuosiu”. 
Užsitraukė : -blanketą ant 
galvos ir apsivertė ant kito 
šono. .

Vadinasi, vienas progra
mos numeris jau “išpildy
tas”. . - ;

Sabaliauskaitė šitaip at
sakė: “Aš labai mylėčiau 
padainuoti kriaučiams, nes 
aš pati dirbu pas kriaučius” 
—(ji tada dirbo Atkočiai- 
čio dirbtuvėje, aš irgi, tai 
man nereikėjo jos niekur 
ieškoti), “bet mūs sudaryta

Pokalbis su daktare Pociene
’ Man teko susitikti gydy
toją Laimą Pocienę jos dė
dės bute. Pateikiau jai ke
lis klausimus. Ji man atsa
kė. Pokalbis vyko maždaug 
sekamai:

—Ar T. Lietuvos miestų 
gatvės yra saugios nuo už
puolimu. ir apiplėšimų?

—Pas mus galima vaikš
čioti dienomis ir naktimis 
be baimės. Labai retas at
sitikimas jei koks chuliga
nas įųžpuola žmogų. Užpuo
likas^ tampa greitai išaiš
kintas ir tinkamai nubaus
tas. ;

—Kaip su girtybe? Čia 
tūli kalba būk Lietuvoje 
daug geriama.

—Pas mus, kaip ir visur, 
žmonės mėgsta pasilinks
minti, daugelis sueigose iš
geria, bet tai nėra girtuok
lystė. Niekur nėra žmonitj 
be trūkumu, tad daleistina 
jog ir , vienas kitas mūsiš
kių paima perdaug.

—Ar sklinda narkotikai?
—Pas mus tik gydytojai 

gali turėti narkotikų, jie 
griežtai prižiūrimi: niekas 
be reikalo negauna ir nie
kas nevartoja, pas m|us nė
ra problemos.

—Ar būna eiles prie par
duotuvių?

—Mūsų miestų parduotu
vėse yra pilna visokio mai- 
stė, diendriiis laisvai gali

sutartis su mokytoja be 
penkinės neit niekur dai
nuoti”. Reiškia, penkinė 
reikia mokėti už akompo- 
naciją.

Vadinasi, lakštutė išlėkė 
kitan sodelin, kur yra gra
žesnė obelis, tankesni lape
liai, ir mums neteko girdėt 
jos dainuojant klubo sode
lyje, minint garbingą gegu
žine. ■

Pasilikau tik ant vieno 
Aido choro, o iš kitur nėra 
galimybės gaut pagalbos 
praturtint programą.

Minėjimo dieną žmonių 
nilna klubo svetainė; jau ir 
vėlokas laikas, o aidiečių 
nėra. Prasideda kažkoks 
nerimas. Pagaliau, pradeda 
ir jie rinktis, bet ne visi. Vi
są dieną maršavę miesto 
gatvėmis, išsirėkę, išsidai- 
navę su kitų tautų daininin
kais, sudainavo dainelę-kitą 
—pavargusiai, beūpiškai ir 
nuėjo nuo steidžiaus.

Kas tai iš publikos nutvė
rė Veličką ir Grabauską, ir 
veik užstūmė padainuot du
etą. Jie nesirengę, nesiprak- 
tikavę — dainavo duetą ne 
geriausiai, žodžiu, buvo ne 
kokia muzikalė programa.

Tai buvo paskutinis lietu
vių kriaučių minėjimas ge
gužinės. Ar dabar yra ko
kia buvusio lokalo liekana 
ar ne? Nieko nežinau. “Lai
svėje” nesimato jokių apra
šymų.

Tų pačių metų rudenį 
Stankūnas rengė pats sau 
koncertą klubo svetainėje, 
bet kriaučiai, tai vis kriau- 
čiai... , Jie ne tik negirdė
jo garsinamo koncerto, bet 
užmiršo ir kur randasi klu
bo salę* Jie.prisiminė Lietu
vos žmonių dąžnai naudotą 
kalboje pasigavimo priežo
dį :“Kaip tu man, dieve, 
taip aš tau”.

Ar įžangos tikietai už
dengė koncerto rengimo 
skylę—niekas nežino. Žmo
nių buvo tik pusė klubo 
svetainės..*... -

J. N.

ma pirkti. Kai eina žmonės 
iš darbo kai kuriose par
duotuvėse susidaro eilės. 
Bet ir pas jus yra eilės, 
reikia kai kada palaukti. 
Pas mus pradėjo statyti 
dideles parduotuves. Dar
žovių ir vaisių pas mus dar 
nėra tokio pasirinkimo kaip 
pas jus, bet einame prie to. 
Dabar visą žiemą jau gali
me gauti žalių kopūstų, bu
rokų, morkų, petruškų, 
obuolių, kriaušių ir kitokių 
produktų. Dabar pradėjo 
parduoti šaldytus ir mari
nuotus vaisius ir daržoves.

—Ar daug žmonių dar 
eina į bažnyčią?

—Senesnio amžiaus dar 
eina, bet jaunimas ne. Ti
kėjimas nėra varžomas, 
niekas nedraudžia eiti.

—Ar pas jus yra bedar
bių? !"«'

—Ne, dar stoka darbi
ninkų.

—Kaip nuvalo nuo gat
vių sniegą?

—Kai tik pradeda snigti, 
mašinos išeina valyti. Taip 
pat ir medžių lapus rudenį 
nuvalo. Mūsų gatvės žiemą 
ir vasarą švarios.

Labai ačiū daktarei Po
cienei už pasikalbėjimą.

G. Wart&onas

Katalikų kunigų “maištas”!
KATALIKŲ BAŽNYČIA 
KRIZĖJE

Prieš kiek laiko Vatikane, 
šv. Petro bazilikoje, kalbė
jo popiežius Povilas VI. 
Kaip rašė užsienio spauda, 
popiežius kalbėdamas net 
apsiverkė, reikalavo iš vi
sų kunigų nuolankumo ir 
ištikimybės Romos katalikų 
bažnyčiai. Jis piktinosi ku
nigais, kurie, abejoja jo, 
kaip “Kristaus vietininko”, 
neklaidingumu ir absoliučiu 
autoritetu. Tokie kunigai, 
pabrėžė popiežius, nusižen
gia pagrindinėms katalikų 
bažn y č i o s doktrinoms ir 
stoja į jos priešų eiles.

Maišto priežastis
Kodėl gi kunigai maiš

tauja prieš “vietininką”?
1963 m. kovo mėn. popie

žius Jonas XXIII įsteigė, c 
vėliau popiežius Povilas VI 
patvirtino ir papildė komi
siją, kuriai buvo pavesta 
ištirti klausimus, liečiančius 
vedusiųjų gyvenimą, teisin
gą gimimų normavimą. 
Gautą informacinę medžia
gą ši komisija turėjo pa
teikti popiežiui, kad “baž
nyčia galėtų duoti tinkamą 
atsakymą ne tik tikintie
siems, bet ir kitiems suinte
resuotiems žmonėms”.

Ekspertai pateikė popie
žiui surinktus duomenis, 
daugelio vyskupų ir moks
lininkų nuomones šiuo klau
simu. Jie siūlė popiežiui 
Povilui VI atsisakyti seno
sios katalikų bažnyčios 
skelbiamos moterystės mo
ralėj doktrinos, moralinių 
normų ir atsižvelgti į šių 
dienų reikalavimus, visuo- 
menės pageidavimus bei 
poreikius.

Popiežius nesiskaito
Tačiau popiežius Povilas 

VI atmetė komisijos pasiū
lymą ir 1968 m. liepos 25 d. 
išleido encikliką “Humanae 
vitae”.

Čia jis pasisakė prieš bet 
kokius nėštumo apriboji
mus. Anot popiežiaus, ne
galima nutraukti nėštumo 
net ir tokiu atveju, jei mo-1 
tinai grėstų mirtis.

Enciklika sukėlė aštrią 
visuomenės ir dalies kunigų 
reakcija. Netrukus įžymūs 
87 JAV teologai paskelbė 
viešą pareiškimą, atmetantį 
encikliką, — pasisakė prieš 
“Kristaus vietininko” ne
klaidingumo dogmą, jo tei
sę kalbėti visos bažnyčios 
vardu. v

Maištas auga
Šiuos teologus palaikė ki

tų bažnyčių dvasininkai.
Washingtono kardinolas 

O’Boilys ėmėsi sankcijų 
prieš maištaujančius kuni
gus. Jis vertė juos skelbti 
senąja dogmą, kad “popie
žiaus žodis yra dievo žodis”.

Prieš kolegų persekiojimą 
stojo Detroito kunigų są
junga, pareiškusi kardino
lui, kad jo nusistatymas gi
mimų normavimo klausimu 
visai nesutampa su dauge
lio JAV dvasininkų, taip 
nat Austrijos, Anglijos, V- 
FR, Olandijos, Belgijos ka
talikų bažnyčios šulų nuo
mone.

Vyskupų konferencijo j e, 
kuri įvyko Vienoje, Austri
jos kardinolas Francas Kio- 
nigas pareiškė, jog gimimų 
kontrolė nesanti mirtina 
nuodėmė ir kunigui jos iš
pažinti nebūtina. Jo pasisa
kymą konferencijos daly
viai palydėjo plojimais.

Griežtą protestą pareiškė 
ir Anglijos dvasinihkai. Pa

sauliečių katalikų- komite
tui, kuris renka protestus 
prieš encikliką, pateikė pro
testo pasisakymus daugiau 
kaip 60 šios šalies dvasinin
kų.

Dauguma už reformas
Neperseniausiai į Romą 

buvo suvažiavę ivairių ša
lių katalikai. Iš 3,000 dele
gatų tik vienas-kitas prita
rė popiežiui, kiti priėmė re
zoliuciją, skelbiančią, kad 
gimimų normavimas yra 
šeimų, o ne bažnyčios rei
kalas. Įdomu tai, kad suva
žiavime dalyvavusi įvairių 
kraštų aukštoji dvasininki
ja neprieštaravo pasaulie
čių rezoliucijai.

Vienybės, susitelkimo, ku
rio primygtinai reikalavo 
II Vatikano suvažiavimas, 
nėra. Nepasitenkinimo ban
ga prieš popiežiaus Povilo 
VI encikliką “Humanae vi
tae” ritasi per katalikišką 
pasaulį. Prieš ją ir jos au
torių maištauja net kuni
gai. Štai kodėl taip grau
džiai kalbėjo ir ašarojo 
“Kristaus vietininkas”.

Antanas Martinonis

Australijos jaunimas 
protestuoja

Kanbera, Australija. — 
Vykstant demonstracijai 
prieš jaunimo siuntimą į 
Pietų Vietnamą. Sidnėjuje 
ir Melburne įvyko studentų 
susirėmimai su policija.

Daugiau kaip trys tūks
tančiai Sidnėjaus studentų 
susirinko i demonstraciją, 
reikal a u d a m i panaikinti 
nacionalinės tarnybos įsta
tymą, pagal kurį šaukiamo
jo amžiaus jaunuoliai įka
linami, jeigu jie atsisako 
karįauti Vietname.

Automobilių nelaimių 
nuostoliai .

Geneva, Šveicarija.— Pa
saulinė Sveikatos Organi
zacija raportuoja, kad nuo 
automobilių nelaimių Aus
tralijoje žūsta 28.3 proc. iš 
100,000 žmonių. Antroje 
vietoje stovi Austrija, Va
karų Vokietija ir Jungti
nės valstijos, su 27.1 proc. 
iš 100,000' žmonių. 7 V

Kartais taip būna
New Yorko Town Hall— 

viena gražiausių šio miesto 
koncertinių salių, kurioje 
dainuoja pasižymėję solis
tai, chorai, groja orkestrai, 
etc. Publikos gausumo po
žiūriu būna visaip: kai kam 
pavyksta salę pripildyti, kai 
kam ne.

Bene tik blogiausia šia 
prasme išėjo' North Dako
ta State University Con
cert Choir, kuris minėtoje 
salėje koncertavo. Choras 
didelis, ■ gerai sumokytas, 
dainuoja gražiai. Jo 44 na
riai traukia visai artistiš
kai: Šiuo koncertu choras 
tikėjosi “užkariauti” New 
Yorką. Tačiau išėjo visai 
atvirkščiai: “publikos” at
silankė vos 31 ypata. Tai 
rekordas. Niekad taip ne
buvo. Liūdna! Tiek gerų 
pastangų nuėjo niekais. 
Priežastis — koncertas ne
pakankamai išreklamuotas. 
Choras nusivylęs. Sunku 
tikėti, kad jis kada nors 
bandys šiame mieste dai
nuoti. Gaila!

AP.

Antradienis, Kovo (March) 18, 1969

Parengimų Kalendoriuj
Balandžio 20 d. JįL-

LDS 1-os kuopos pietūs 
1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

KLUBIETĖMS
Visos dalyvaukime šį tre

čiadienį, kovo 19 d., New 
Yorko Lietuvių Moterų 
klubo mitinge, 6 vai. vaka
re, “Laisvės” salėje.

Klubietės Lilija Kava
liauskaitė ir Helena Šiau
lienė paruoš vaišes po su
sirinkimo.

Valdyba
Olandijos Arnhemo mies

telio magistrato posėdyje 
buvo pasiūlyta iš turistinio 
vadovo pašalinti fragmen
tą, kuriame kalbamą apie 
fašistų nusikaltimus okupa
cijos metais. Mat, iš Vaka
rų Vokietijos pasitaiko £u-< 
ristų, buvusių okupantų! ’

K RISIĄ I
(Tasa iš pirmo psl.) 

klauso bendradarbiavimui tarp 
dviejų didžiųjų branduolinių 
jėgų — Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos. Todėl jis no
ri gan greitai pradėti pasita
rimus su Tarybų Sąjunga”.

Jei šis jo įsitikinimas būtų 
nuoširdus, jį reikėtų pasvei
kinti.

Kaip tą patikrinti?
Jį greitoje ateityje patik, 

rins pats gyvenimas, preziden
to užsieninė politika.

Sugrįžęs iš Saigono apsigy
nimo sekretorius Mr. Laird pu
se’ lūpų išsitarė, kad jeigu 
mums Vietname karas tai}^ 
seksis, kaip dabar sekasi, tai 
gal dar šįmet mes galėsime 
savo militarines jėgas Vietna
me sumažinti 40,000, nes Pi|j 
tų Vietnamo armija pati gS 
lės geriau atsilaikyti. O kitais 
metais, girdi, vėl tiek pat iš
trauksime.

Komercinė spauda iš to da
ro didelį dalyką.

Daleiskime, kad tuo keliu 
mes ir eisime link šios avan
tiūros Vietname likvidavimo. 
Dabar ten turime daugiau 
kaip 500,000 vyrų po ginklu. 
Po 40,000 į metus tą skaičių 
mažinant, paimtų apie 12 me
tų išsikraustyti iš Vietnamo!

Tais Mr. Laird ir kitų gy
rimais!, kad mes tik mušame 
ir mušame priešą,” o patys be
veik neturime nuostolių, ihė 
per nago juodymą, negalim^ 
tikėti.

Kovo 13 d. “The N. Y. 
Times” korespondencijoje iš 
Saigono skaitome: “Mūšio 
laukuose pravesti patikrini
mai parodo, kad talkininkai 
sumažina priešo laimėjimus.” 
Rašo Charles Mohr. Jis pri
duria, kad tiek armijos komu
nikatai, tiek talkininkų oficia
lūs atstovai meluoja, klaidifCfr 
gai mus informuoja apie anų 
nuostolius, o mūsų laimėjimus.

SVEIKINA
Miela Lillian! Vanduo ir 

pliažai gražūs, bet maudy
tis per šalta. Lilly, Bill su 
vaikučiais sveiki. (Julės 
dukra, žentas ir anūkai). 
Sveikiname tave ir visą 
“Laisvės” personalą. Julija 
Lazauskienė, Miami, Fla.

•

Taipgi gauta sveikinimai 
nuo Walter ir Myldos Žu
kų, elizabethiečių kurie žie- 
mavoja St. Petersburge. 
Rašo, kad jiems viskas la
bai patinka, ir kad matėsi 
su daugeliu lietuvių. Ap
lankė sergančius Mariją ir 
Juozą Judžentus ir kitu# 
Buvo ir suruoštame banker 
te. Neužilgo grįš į namus?

L. K—te




