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KRISLAI
Puikus suvažiavimas
Daug “Laisvei” dovaną 
Anti-balistinė sistema 
Izraelis su atomo bomba 
Pažemintos moterys

— Rašo J. Gašlūnas —
Tai jau po “Laisvės4” šėrinin- 

ką suvažiavimo. Džiaugiamės 
jo pasekmėmis. Jis buvo vie
nas skaitlingiausiu ir geriau
siu.

t Nors dalyvių tarpe jauno. 
siAbsIkartos šėrininku nedaug 
tebuvo, bet ir persiritusių per 
7(» metų dvasia buvo jaunat
viška. Pakilusiu ūpu d iškuka
vo, kaip savo laikraštį išlaiky
ti ir sustiprinti, kaip ir turinį 
pagerinti.

Pirmą sykį į suvažiavimą 
niekas neatvyko iš tolimesnių 
kolonijų. Bet New Yorko apy
linkės šėrininkai savo atsilan
kymu. ir ryžtu pavadavo toli
mesnių kolonijų šėrininkus.

Sveikinimų suplaukė nuosta
biai daug. Visi linki, kad 
“Laisvė” dar ilgus metus gy
vuotų.

Keletas Lietuvių Namo Ben
drovės šėrininku irgi prisidė
jo su savo dovanomis, pa
skirdami savo serus “Laisvei.” 

f Adelė Pakalniškienė, Clear
water, Fla., dovanojo saVJo 
mirusio tėvo Jurgio Zablacko 
vieną šėrą.

Motiejus Kraujelis, Pater
son, N., J., dovanojo du šėrus 
ir jo duktė Frances vieną šėrą.

Juozas Kupčinskas, Great 
Neck, N. Y., vieną šėrą.

Olga Grabam, draugės Šu
kienės duktė, South Boston, 
Mass., vieną šėrą.

Marta Kavalunas, Jamaica, 
N. Y., prisimindama savo mi
rusį vyrą Zigmą, dovanojo vie
ną šėrą.

Už dovanas visiems širdingai 
dėkui. O jos žymiai padeda 
“Laisvei” nugalėti finansinius 
sunkumus.

Norisi čia visiems priminti, 
kad per šešetą pastarųjų me
tų nuo daugelio Lietuviu Na- 

Bendrovės šėrininku “Lais
vė” gavo apie $16,000. Tai 
gauąi laikraščiui parama.

Tikimės ir ateityje gauti iš 
Lietuvių Namo Bendrovės šė- 
rininkų gana daug “Laisvei” 
dovanų.

Prez. Nixono įvesta limi
tuota anti-balistinė raketų sis
tema dabar Kongrese disku

tuojama. Manoma, Nixonas 
laimės Kongreso daugumą.

Demagogai dabar aiškina, 
kad toji limituota sistema ne- 
prisidedanti prie apsiginklavi
mo didinimo. Bet tai klaidin
gas aiškinimas. \

Toji sistema kainuosianti 
nemažiau šešetą bilijonų dole
riu. O prez. Johnsonas siūlė 
įvesti anti-balistine sistema už 
penketą bilijonu doleriu. Tuo
met Nixonas priešrinkiminėje 
kampanijoje kritikavo prez. 
Johnsona, kam jis mojasi tiek 
daug bilijonu dolerių išleisti 
be reikalo. O dabar jis pats 
išleis daug daugiau.

Dabar manoma, kad Izraelis 
jau turi branduoline bomba, o 
jeieru dar neturi, tai ruošiasi 
pasigaminti.

Negevo dykumoje atsirado 
wstatas branduolinio reaktd- 

j^daus. kuriame galima pasiga
minti branduoline bombą. 
Tarptautinė Atominės Energi-

SVEIKINAME LMS SUVAŽIAVIMĄ IR FESTIVALĮ!
Vidutinis gyvenimas keturių 

šeimai kainuoja $9,977
T-

New Yorko mieste vidu
tinis gyvenimas keturių na
rių šeimai kainuoja $9,977 
i metus. Taip apskaičiuoja 
Jungtinių Valstijų Darbo 
Statistikų Biuras.

Ši federalinės valdžios įs
taiga nurodo, kad New Yor
ko srityje geram keturių 
narių šeimos pragyvenimui 
reikia $14,868 į metus, vi
dutiniam pragyvenimui — 
$9,977, žemam gyvenimo 
lygiui — $6,021.

Jungtines Tautos pagerbs Leniną, 
kaip žmogaus teisią gynėją

Geneva, Šveicarija.—Jung
tiniu Tautu Humanistiniu 
Teisių Komisija priėmė re
zoliuciją, kurioje užgiria 
UNESCO generalinės kon
ferencijos tarimą atžymėti 
šimtmetinę Lenino gimimo 
sukaktį.

Rezoliucijoje atžymi Le
nino humanistines idėjas ir 
praktišką veiklą už ekono
minių ir socialinių teisių

TSRS ir JAV tariasi del konsulatą 
San Franciske ir Leningrade

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjunga siūlo Jungtinėms 
Valstijoms įsteigti daugiau 
konsulatų, kurie padėtų, ry
šiams su abiem šalim. TSRS 
ambasadorius Dobryninas 
savo valdžios pasiūlymą 
perdavė valstybės sekreto
riui Rogers kovo 8 d.

Siūloma, kad Jungtinės 
Valstijos atidarytų konsu
latą Leningrade, o TSRS— 
san Francisco mieste. Šis 
klausimas buvo diskusuotas

jos Komisiją reikalavo teisės 
reaktorių patyrinėti. Izraelio 
vyriausybė atsakė, kad reak
torius yra slaptoje militarinė- 
je srityje ir nieko neleis ty
rinėti.

Atrodo, kad Izraelis yra įsi
gijęs ir kitų atominių ginklų. 
Todėl drąsus prieš silpnai 
ginkluotas arabų valstybes. 
Štai kur yra atominio karo pa
vojus.

•MM # ■■■ I

San Francisco mieste Phil
lis Edwards pirmoji moteris 
Episkopalų bažnyčios dekanė 
(kunige).

Kai kurios religinės sektos 
jau yra suteikusios moterims 
lygias teises su vyrais būti ku
nigais.

Kada gi katalikų bažnyčia 
suteiks moterims lygias teises ? 
Kodėl gi katalikų tikėjimas 
tebeskaito moteris žemesniu 
sutvėrimu už vyrą?

Geriausią sėkmių Lietuvių 
Meno Sąjungos suvažiavimui! 
Lai visi keliai vėda meninin
kus į Miamį.

Pasirido, kad kituose 
miestuose pragyvenimo ly
gis yra šiek tiek pigesnis, 
išėmus žemąjį pragyvenimo 
lygį. New Yorke 4 narių 
šeima už $6,000 gali trupu
tį lengviau pragyventi, kaip 
kituose didžiuosiuose 14 
miestų.

Statistikų Biuras pripa
žįsta, kad daugelis šeimų 
teturi metinių pajamų nuo 
$300 iki $600. Tokioms šei
moms tenka pusbadžiai gy
venti.

įgyvendinimą, taipgi už 
veiklą kultūriniame lauke.

Tuo klausimu bus suruoš
ta visa eilė memorialiniu 
susirinkimų, kuriuose kal
bėtojai išdėstys Lenino gy
venimo ir veiklos istoriją.

New Yoikas.—Mirė John 
Mason Brown, rašytojas, 
dramų kritikas, lektorius, 
turėdamas 68 m. amžiaus.

su prez. Nixsonu. Manoma, 
kad tokiam žygiui Nixono 
administracija galinti susi
laukti nemažos opozicijos.

FBI direktorius J. E. Ho- 
overis jau pareiškė, kad ta
rybiniai konsulatai “sudaro 
mūsų darbą sunkesniu”. 
Bet prez. Nixonas, jeigu 

įnori artimesnių: ryšių su 
Tarybų Sąjunga, turėtų Ta
rybų Sąjungos pasiūlymą 
užgirti, sako daugelis įžy
mių amerikiečių veikėjų.

Budistų vadas gavo 
10 metų kalėjimo

Saigonas. — Pietų Viet
namo budistų vadas T. T. 
Minh nuteistas 10 metų ka
lėjimo, kaip taikos šalinin
kas.

Kunigas Minh apkaltin
tas suteikimu prieglaudos 
karo priešininkams Budistų 
Jaunimo Centre, kurio jis 
yra direktorius.

Mirė Tarybų Sąjungos 
mokslininkas

Maskva. — Po ilgos ir 
sunkios ligos mirė 75 metų 
Aleksandras A. Lebedevas, 
pasižymėjęs Tarybų Sąjun
gos mokslininkas.

Už mokslinį darbą jis bu
vo apdovanotas keturiais 
Lenino ordenais, dviem Sta
lino premijom ir paskelb
tas, kaip socialistinio darbo 
didvyris. .

Kovo 22-23 dienomis Miami mieste įvyksta LietuviųE 
Meno Sąjungos suvažiavimas. Tikimės, kad jis bus visa
pusiai sėkmingas. Taipgi ir dainų festivalis turėtų būt 
sėkmingas.

Kaip girdėti, iš tų miestų, kur gyvuoja lietuvių pa
žangiečių chorai ar kitokios meninės grupės, siunčia at
stovybes. pvz., iš New Yorko Aido choro vyksta net 16 
dainininkų.

Svarbu ir tai, kad šis suvažiavimas ir festivalis 
įvyksta Miami mieste, Floridoje, kur dar niekad nacio
nalinio liet, suvažiavimo ar festivalio nėra buvę. Flori
doje lietuvių kolonijos dar tebėra jaunos, teturinčios 
porą trejetą desėtkų metų. Bet jos dabar darosi skait
lingos.

Floridos pažangieji lietuviai yra veiklūs ir dosnūs 
kultūriniams reikalams, ypač pažangiajai spaudai. Jie 
tikrai išsikovojo teisę turėti nacionalinį menininkų su
važiavimą ir festivalį.

Sveikiname LMS menininkus ir linkime suvažiavi
me surasti būdus, kaip sustiprinti dar gyvuojančius pa
žangiuosius lietuvių chorus ir kitus meno ratelius, kad 
jie dar gyvuotų ilgus metus ir mus visus linksmintų.

Apie 40 tūkstančių vilniečių apsigyveno dešiniajame Neries 
krante išaugusiame Žirmūnų rajone. Čia naują butą gavo ir 
gydytojo Antano Vasiliausko šeima.

Šioje nuotraukoje matome gydytoją Antaną Vasiliauską 
(kairėje) žaidžiantį šachmatais su į svečius atėjusiu broliu 
Romu.

A. Brazaičio nuotrauka

Pustrečio milijono 
streikuoja

Karačis. — Vakarų Pa
kistane streikuoja pustre
čio milijono darbininkų, 
Reikalauja pakelti algas, 
pagerinti darbo sąlygas ir 
turėti laisvas unijas.

Streikieriai demonstraci
jose pareiškia nepasitenki
nimą valdžios politika. Nors 
demonstracijos esti ramios, 
bet policija puldinėja ir su
žeidžia nemažai demons
trantų.

Kuba pripažino Vietkongą
Paryžius. — Kubos atsto

vybė paskelbė, kad Kubos 
vyriausybė pilnai pripažino 
Nac. Išsilaisvinimo Frontą, 
kaip Pietų Vietnamo val
džią ir užmezgė diplomati
nius ryšius. .

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Potvyniuose žuvo dau
giau kaip 200 žmonių, be
namiais paliko 5,000 žmo
nių. ' t

Londonas—Anglijoje yra 
57,000 angliakasių be darbo.

Goldą Meir -- nauja 
Izraelio premjerė

Jeruzalė. — Mrs. Goldą 
Meir prisaikdinta naujuoju 
Izraelio premjeru. Ji pasi
žadėjo vesti tokią pat val
džios politiką, kokią vedė 
miręs prerpjeras Eskolas, 
vadinasi, karo su arabais 
politiką.

Parlamentas 84 b a Įsais 
prieš 12 užgyrė jos kabine
tą. Gegužės mėn. ji bus 71 
metų amžiaus. Pirmiau ji 
yra buvus užsienio reikalų 
ministre.

Įėjo galion sutartis 
prieš diskriminaciją
Jungtinės Tautos paskel

bė, kad kovo 13 d. įėjo ga
lion 71 valstybės pasirašy
ta sutartis prieš rasinę ir 
tautinę diskriminaciją.

Nors Jungtinių Valstijų 
valdžia tą sutartį pasirašė, 
bet Senatas dar neužgyre'. 
Manoma, kad Senate susi
darys tai sutarčiai tvirta 
opozicija.

Į

Latvijos žurnalistai iškelia 
hitlerininkų kriminalystes
Ryga. — Latvijos Nacio

nalistinė Žurnalistų Sąjun
ga tik ką išleido knygą, ku
rioje iškeliamos hitlerinin
kų kriminalystes šiaurinės 
Latvijos Valmieros mieste. 
Knygos autoriai patys per
gyvenę hitlerininkų kanki
nimus ir savo akimis matę, 
kaip žmonės buvo hitleri
ninku žudomi, v

Knygoje telpa daug nuo
traukų hitlerininkų ir taip
gi dabartiniai jų. gyvenimo 
adresai. Jie gavo prieglau

Vakarą Vokietijos ir Prancūzijos 
pasitarimai neprašalino skirtumų

Paryžius. — Vakarų Vo
kietijos kanclerio Kiesinge- 
rio ir Prancūzijos preziden
to De Gaulle dviejų valandų 
pasitarimas niekam nedavė 
pasekmių, kokių buvo tikė
tasi. Skirtumai pasiliko šių 
dviejų šalių problemose ir 
tarptautiniais klausimais.

... Dienraštis “Le Figaro” 
komentuoja, kad pastangos 
šešių metų Prancūzijos ir

Sen. McGovern kritikuoja Nixoną 
už “tragišką kursą” Vietname
Washingtonas. — Senato

rius McGovern, kandidata
vęs į prezidentus 1968 m., 
dabar pareiškė, kad prez. 
Nixono administracija veda 
“tragišką kursą” Vietname 
ir dėl to nėra galimybės 
baigti karą.

Šiomis dienomis adminis
tracija informuoja, kad 
Pietų Vietname prieš Nac. 
Išsilaisvinimo Fronto ofen- 
šyvą padėtai amerikiečių 
ofensyvas netoli Saigono. 
Ten sutraukta daugiau 
kaip 10,000 amerikiečių ka
reivių.

Kiti prez. Nixono kriti
kai sako, kad dar esą per 
anksti laukti iš Nixono tei
giamų rezultatų. Jie nori 
palaukti, kaip “tragiškas 
kursas” toliau bus veda
mas.

Mirė Petras Mičiūnas
Vilnius. — Kovo 13 d. po 

sunkios ligos mirė revoliu
cinio judėjimo Lietuvoje 
dalyvis P. Mičiūnas, g. 1908 
m. Liepojoje darbininkų 
šeimoje,' paskiausiu laiku 
buvęs Palangos Vykdomojo 
komiteto pirmininkas.

St. John, Antigua.—Ang
lijos kariniai laivai išsodino 
315 paratruperių ant Ang
uilla salos, kuri nusispren- 
dė būti nepriklausoma Ang
lijai. Anguilla turi apie 6, 
000 gyventojų, randasi Ka- 
ribynų jūrose, Lotynų Ame
rikoje.

dą plačiame “laisvame” pa
saulyje.

Valmieros policijos virši
ninkas G. Kiusama gyvena 
Chicagoje, jo pagalbininkas 
A. L. Runka—Oklahomoje, 
jo brolis V. Runka — Ade
laide, Australijoje. Ir taip 
daugelis hitlerininkų gyve
na laisvai “laisvajame pa
saulyje”.

Perth Amboy, N. J.—Se
nam Packer viešbučiui su
degus gaisre žuvo 5 žmonės 
ir 14 sužeidė.

Vak. Vokietijos draugišku
mo ir kooperacijos sutar
ties įgyvendinime iki šiol 
nedavė teigiamų pasekmių.

Italijos laikraštis “Espre
sso” pabrėžia, kad Vakarų 
Vokietijos finansų ministe- 
rio F. J. Strausso pasisa
vinimas “Europinės vado
vybės” kaip tik labai pažei
dė Kiesingerio ir de Gaulle 
pasitarimus.

o——--------------------------------
Londonas. — 103 anglės 

veikėjos pasirašė peticiją 
Anglijos valdžiai ir Graiki
jos valdžiai, reikalaujant 
išlaisvinti iš Graikijos ka
lėjimų ir koncentracijos 
stovyklų moteris.

JAV ir TSRS laiškai 
konferencijai

Geneva. — Prez. Nixonas 
ir premjeras Kosyginas pa
siuntė sveikinimo laiškus 
sušau k t a i nusiginklavimo 
konferencijai. Abu pataria 
nieko nedelsiant svarstyti 
ginklų kontrolės problemas.

Tarybų Sąjunga pasiūlė 
konferencijai priimti paktą, 
kuris uždraustų vandenynų 
dugnus naudoti bet ko
kiems militariniams reika
lams.

25,000 studentų protestuoja
Albany, N. Y. — Suva

žiavo iš New Yorko miesto 
apie 25,000 studentų protes
tuoti gub. Rockefelleriui už 
universiteto budžeto maži
nimą. :

Ragina ginklus mažinti
Jungtinių Tautų gen. se

kretorius Than tas ragina 
Jungtines Valstijas ir Tary
bų Sąjungą pradėti pasita
rimus dėl ginklų mažinimo.

Malverne, N. Y. — Polici
ja areštavo 137 vidurinės 
mokyklos studentų už de
monstracijas mokykloje.
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REZOLIUCIJA
Priimta “Laisves” bendroves šerininkų suvažiavime 

1969 m. kovo 16 d.. Ozone. Park, N. Y.
Mes, šėrininkai. išklausę ir apsvarstę Direktorių 

Tarybos, Administracijos ir Redakcijos pranešimus, da
rome sekamus tarimus:

1. Mes surandame, kad “Laisves” politinė linija 
tiek amerikiniais, tiek pasauliniais klausimais yra pilnu
tinai teisinga. Mes ją užgiriame ir patariame Redakci
jai laikytis jos ir ateityje.

2. Mes protestuojame prieš tęsimą Vietnamo karo ir 
reikalaujame, kad mūsų vyriausybe su prez. Nixonu 
priešakyje jį tuoj nutrauktų ir paliktų Vietnamo žmo
nėms spręsti savo šalies likimą. Mes reiškiame giliausią 
užuojautą tiems tėvams ir motinoms, kurių sūnūs šiame 
kare krito. Mes simpatizuojame Vietnamo žmonėms, 
kurie yra šios nepateisinamos agresijos auka. Mes rei
kalaujame, kad mūsų vyriausybė šiam karui išleidžiamas 
lėšas skirtų namie kovai prieš skurdą, kuriame skęsta 
desėtkai milijonų amerikiečių.

Mes sveikiname ratifikavimą sutarties atominių 
ginklų plėtimo sulaikymui. Mes raginame prezidentą 
Nixona neatidėliojamai siekti pasitarimo su Tarybų Są
jungos vyriausybe baigimui ginklavimosi lenktynių ir 
sumažinimui apsiginklavimo. Mes protestuojame prieš 
prez. Nixono nutarimą pradėti statyti taip vadinamą ra
ketinio apsigynimo sistemą (sentinal), kuri atsieis ne
suskaitomus bilijonus dolerių ir padidins ginklavimosi 
lenktynes.

Mes savo balsą pridedame prie balso tų Amerikos 
ir pasaulio jėgų, kurios kovoja už visuotinį nusigink
lavimą ir pasaulinę taiką.

3. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės “Laisvės” ir 
visos Amerikos lietuvių pažangiosios visuomenės gra
žiais broliškais santykiais su gimtuoju kraštu — su Ta
rytų Lietuva. Mus giliausiai jaudina ir džiugina Nemu
no Krašto daroma pažanga visose gyvenimo srityse.

Mes sveikiname apsilankančius svečius iš Lietuvos 
ir laukiame jų kuo daugiausia. Ypač gražų, šiltą, malo
nų įspūdį mumyse paliko šių metų pradžioje apsilankius 
skaitlinga puikių lietuvių tautos sūmi ir dukrų grupė.

Mes su didžiausiu pasitenkinimu užgiriame ir sveiki
name su gimtuoju kraštu kultūrinio bendradarbiavimo 
idėją. Visos lietuviui tautos atplaišų pastangos jai už
stoti kelią eina niekais. Mūsų “Laisvė” vaidina istorinį 
vaidmenį paskleidimui tos idėjos Amerikos lietuvių 
masėse.

4. Mums buvo džiugu girdėti iš Administracijos, 
kad mūsų rudeninis vajus puikiausiai pavyko, kad pasi- 
sibrėžtas tikslas laikraščio išlaikymui sukelti penkiolikos 
tūkstančių dolerių fondą pavyko su gražiu kaupu. Nuo
širdžiausiai dėkojame vajininkams, aukotojams ir vi
siems laisviečiams, vienaip ar kitaip prisidėjusiems prie 
vajaus pasisekimo.

5. “Laisvės” santykiai su mūsų pažangiųjų lietuvių 
didžiosiomis organizacijomis yra geri ir abipusiškai nau
dingi. Ypač Lietuvių Literatūros Draugijos kuopos ir 
jų veikėjai yra stipriausias “Laisvės” ir visos pažangio
sios spaudos ramstis.

Mes sveikiname kovo 22-23 dienomis Miamyje įvyk
siantį Lietuvių Meno Sąjungos suvažiavimą ir dainų- 
muzikos festivalį. Linkime didžiausios sėkmės.

6. Mes pakartojame šį pereito šėrininkų suvažiavi
mų kreipimąsi į laisviečius:

“Mes kviečiame visus laisviečius dar kiečiau su
glausti savo gretas apie “Laisvę” ir visais būdais pa
dėt jai toliau stiprėti ir skleisti pažangias darbininkiškas 
idėjas tarp Amerikos lietuvių. Su pasididžiavimu mes 
žiūrime į praeitį ir jau išvarytą plačią vagą, ir pasiža
dame dar didesniu ryžtu stengtis, kad mūsų gražios 
pastangos nesilpnėtų, o dar stiprėtų...”

7. Mes širdingai dėkojame mūsų bendrovių direk
toriams, Administracijai, Redakcijai ir spaustuvės dar
bininkams už rūpinimąsi laikraščio reikalais.

8. Kaip ir praėjusiais pasekmingais metais praves
tame vajuje, taip ir šiais siūlome sukelti $15,000 fondą.

9. Mes nuoširdžiasiai dėkojame visiems “Laisvės” 
korespondentams ir bendradarbiams. Jūsų pasiaukoji*, 
mas savo laikraščiui neturi lygaus visoje lietuviškoje 
spaudoje. Tik dėka jūsų, “Ųaisvė” yra toks įvairus, po
puliarus ir autoritetingas laikraštis. Labai prašome 
jūsų savo raštais ir korespondencijomis taip pat gausiai 
remti “Laisvę” ir šiais metais.

10. Mes žinome, kad praeitais metais mirtis ne vieną 
taurų laisvietį išbraukė iš gyvųjų tarpo. Prieš visus 
nulenkiame galvą ir reiškiame giliausią užuojautą jų 
artimiesiems.

Taip pat žinome, kad labai daug laišvįėčių šiuo tar
pu senatvės ir ligų yra paguldyti į lovą ir nėbegah ak- 
tyviškai dalyvauti pažangiųjų lietuvių veikloje. Visiems 
jums, mieli draugės ir draugai, eina mūsų giliausia sim
patija ir linkėjimas sustiprėti.

, REZOLIUCIJŲ KOMISIJA:
Ieva Mizariene, Vera Bunkienė, Juozas Bimba

GARBĖ TARYBINIAMS 
PASIENIEČIAMS

Straipsnyje “Provokacinis 
Pekino valdžios išpuolis” 
Maskvos “Pravda” (kovo 8 
d.) rašo apie Kinijos pra
vestą piktą provokaciją 
prieš Tarybų Sąjungą. Kaip 
žinia, provokacija įvyko ko
vo 2 d.

“Pravda” sako:
Kaip jau buvo pranešta mū

sų spaudoje, kovo 2 d. Kini
jos valdžia organizavo Tary
bų Sąjungos ir Kinijos pasie
nyje prie Damanskio salos 
Usurio upėje, ginkluotą pro
vokaciją. Neginčijami faktai 
rodo, kad tai buvo iš anksto 
suplanuotas užpuolimas prieš 
Tarybų Sąjungos pasieniečius, 
kurie saugojo TSRS valstybės 
sieną. Įvykių raida rodo, kad 
Pekino valdžia sąmoningai or
ganizavo šią ginkluotą provo
kaciją, siekdama toliau blo
ginti Tarybų Sąjungos ir Ki
nijos santykius, vėl sukelti Ki
nijoje drumzliną antitarybiš- 
kumo bangą, kurstyti šovinis
tines nuotaikas, atitinkančias 
avantiūristinius didžiavalsty- 
biškus Mao Cze-duno ir jo 
grupės kėslus.

Dar iki šio užpuolimo Kini
jos kariškiai ne kartą yra pa
žeidę Tarybų Sąjungos vals
tybės sieną, taip pat ir Da
manskio salos rajone.

Kovo 2 d. 11 valandą ryto 
(4 valandą Maskvos laiku) ta
rybiniai stebėjimo postai pra
nešė pasienio sargybai, kad iš 
Kinijos kranto į Damanskio 
salos rajoną eina ginkluotas 
Kinijos kariškių bū
rys. Jų pasitikti nužygiavo 
grupė Tarybų Sąjungos pasie
niečių. Į priekį žengė karinin
ko vadovaujami astuoni pasie
niečiai, kurių uždavinys buvo, 
kaip tai būdavo daroma ir 
anksčiau, pareikšti protestą 
kinams pažeidėjams ir parei
kalauti, kad jie pasitrauktų 
iš Tarybų Sąjungos teritorijos. 
Kai pasieniečiai priėjo prie 
pažeidėjų, tie klastingai, be 
jokio įspėjimo apšaudė juos iš 
arti. Kartu iš pasalų buvo ap
šaudyti kiti Tarybų Sąjungos 
pasieniečių grupės kariai. Į 
pasieniečius buvo šaudoma ir 
iš Kinijos kranto, kur iš anks
to buvo sutelkta prieštankinių 
pabūklų batarija, minosvai
džiai, prieštankiniai granat
svaidžiai ir stambaus kalibro 
kulkosvaidžiai.

Užėmę kovos poziciją, Ta
rybų Sąjungos pasieniečiai su 
atėjusiu iš užkardos rezervu 

• atrėmė netikėtą užpuolimą, o 
. po to ryžtingais veiksmais iš

vijo kinus pažeidėjus iš Tary
bų Sąjungos teritorijos.

Tarybų Sąjungos pasienie
čiai garbingai įvykdė karių 
pareigą. Negailėdami mūšyje 

, savo gyvybės, jie narsiai ir 
didvyriškai gynė mūsų Tėvy
nės sieną.

yra patvirtinus tam, kam 
rūpi tautos ir šalies reika
lai, kad Tarybų Sąjunga 
yra laimė ir pasididžiavi
mas visoms ją sudaran
čioms respublikoms. Įsi
vaizduokime, kas būtų atsi
tikę tame pasaulio kampe, 
kai jį užpuolė hitlerinės 
gaujos, jeigu nebūtų buvę 
Tarybų Sąjungos. Juk hit
lerininkai atvirai pareiškė, 
kad Lietuva ir kitos tau
tos yra tiktai Vokietijos že
mei trąša. Juk jeigu ne 
Tarybų Sąjunga, šiandien 
visa žmonija būtų po hit
lerinių žmogžudžių padu.

Bet, žinoma, tokie faktai 
ir argumentai nieko nereiš
kia žmonėms, kurie Antro
jo pasaulinio karo laikais 
šaukė “Valio Hitlerio legi
onams!” Niekados, nieka
dos jie neatleis Tarybų Są
jungai, ją sudarančioms 
respublikoms ir jų žmo
nėms už tų Hitlerio legionų 
sutriuškinimą.

GRAŽIAI PAGERBTAS 
LIETUVIŲ TAUTOS 
SŪNAUS ATMINIMAS

am®

*

Nutapęs darbo žmogaus 
paveikslus su didele šiluma , 
ir meile, pagarbiai iškėlęs, 
kas gražaus ir kilnaus švy
tėjo gyvenime, rašytojas su 
rūsčia neapykanta stojo 
prieš viską, kas kankino ir 
žalojo žmogų, užmušė švie
sią viltį. Antrasis pradas 
jo kūryboje — kovos įtam
pa, rūstus pasmerkimas, 
nukreiptas prieš reakciją, 
klerikalizmą, buržuaziją, 
fašizmą. Čia jis tvirtas, 
principingas, nesutaikomas 
kovotojas.

Liaudies sūnus, anksti 
patikėjęs Komunistų parti
jos idėjomis, savo kūryba 
jis ištikimai tarnavo liau
džiai, rūpinosi jos ateitimi...

Darbu, protu, jausmais 
Petras Cvirka tiesė Lietu
vai naujo gyvenimo kelią. 
Metai, dienos, valandos bu
vo prisotintos visaliaudi
niais rūpesčiais. Jis džiau
gėsi kiekviena pergale fron
te, kiekvienu atstatytu fa
brikų, mokykla. Bet visų 
daugiausia—literatūros lai
mėjimais...

Jis atėjo iš liaudies gel
mių. Pašventė talentą ko
vai už liaudies laimę. Ati
davė jai karštą komunisto 
širdį. Ir laimėjo didžią 
žmonių meilę. Nes taurių 
idėjų kūrybos nepaliečia 
laiko rūdys. Nes aukšto, 
tikro meno plienas — nerū
dijantis. Jis lydytas meni
ninko širdyje. Ir kai šian
dien, kalbėdami apie lietu
vių literatūros vystymosi 
pagrindinę magistralę, 
žvelgdami į ją iš istorinės 
perspektyvos, minime K. 
Donelaitį, Žemaitę, J. Biliū
ną, J. Janonį, S.1Nėrį, gre
ta šių galingiausių kūrėjų 
vardu tariame Petro Cvir
kos vardą...

IŠ LAIŠKU
Didžiai Gerbiamas 
“Laisvės” Redaktoriau!

Prašome suteikti vietos 
Jūsų redaguojamame laik
raštyje “Laisvėje” pasvei
kinimui Tarptautinės Mo
ters dienos Kovo 8-osios 
proga mūsų šauniąją spau
dos platintoją lauderdalietę 
Margaretą Valilionienę ir 
palinkėti jai iš visos širdies 
tokio pat ryžto, energijos ir 
sveikatos, kaip iki šiolei bu
vo, nemažėjančiu tempu 
darbuotis spaudos baruose.

Brangi Margareta! Že
mai lenkiame galvas ir bu
čiuojame.

Vin. Mažylis 
su žmona 
ir skaitytojai 

Joniškėlis

Drauge Redaktoriau!
Prisiunčiu vieną laišką, 

rašytą iš senelių namo. Ra
šo senelių namo gyventojas 
A. Adomavičius savo sese- 
rei Onai Jaknevičienei, ku
ri gyvena mažiukėje far- 
moje viena. Yra “Laisvės” 
skaitytoja.

Man atrodo, kad laiškas 
įdomus. Jame parodoma, 
kaip patys seneliai džiau
giasi savo namais. Gal bū
tų galima kokias ištraukas 
iš laiško patalpinti į “Lais
vę.”

Linkiu jums viso geriau
sio.

J. K. Mažukna

JOS NĖRA KVAILOS
“Sovietų konstitucija sa

ko, kad valstybės, įsijungu
sios į Sovietų Sąjungą, gali 
iš jų išeiti,” rašo vienas 
lietuviškas reakcini ri k a s. 
Bet, girdi, “iki šio meto nei 
viena neišėjo.” Todėl tasai 
konstitucijos posmas esąs 
bereikštnis.

Žmogus, matyt, nepagal
voja, kad čia kalta ne tary
binė konstitucija, bet tary
binės respublikos. O jos 
“kaltos” todėl, kad jos nėra 
kvailos. Iš tikrųjų būtų 
kvštilbs, jeigu išeitų ir Ta
rybų Sąjungą sugriautų. 
Jos vienoje didelėje šalyje, 
bendrad a r b i a u d a m o s ir 
gražiai sugyvendamos, ro
do stebuklus visose gyveni-' 
mo , srityse. Gyve n i m a s, 
praktika milijonus kartų

..

Kovo 12 dieną Vilniuje 
įvyko didžiulis susirinki
mas atžymėjimui įžymiojo 
lietuviųtautos rašytojo 
Petro Cvirkos 60-o j o> gim
tadienio. Į šio tauraus lie
tuvių tautos sūnaus atmini
mo pagerbimą susirinko 
lietuvių tautos ir valstybės 
vadai ir veikėjai. Iškilmin
gam vaakrui pirmininkavo 
poetas T. Tilvytis. Kalbėjo 
bei pranešimus darė A. 
Venclova, B. Žemaitis, J. 
Būtėnas, A. Pocius. Po to 
įvyko meninė programa.

Kovo 12 ir 13 dienomis 
daug vietos rašytojo atmini
mo pagerbimui pašvęsta 
dienraštyje “Tiesoje.” Ra
šo Antanas Sniečkus, An
tanas Jonynas, Vladas Dau
tartas, Aųtahas Venclova 
ir Kostas Korsakas. Kovo 
12 dienos “Tiesos” vedama
sis pašvęstas rašytojui. 
Jame, tarp kitko, skaitome:

“Jis atėjo iš liaudies 
gelmių, iš dainingosios 
Panemunės. Ir atsinešė 
širdyje vargo žmogaus 
nedalią, protestą, viltį. 
Kaip tas ąžuolas, gėręs 
jėgą iš žemės maitinto
jos, jis ėmė galią iš 
liaudies ištvermės, mylė
jo ją neišsenkama meile, 
tarė žodžius jos gražiau
sia kalba — kas gynė Ta
ručio teisę į žemę, kai 
stojo kovoti prieš fašiz
mą,. dainavo tautų broly
bę, rengė žmogų įsta
biems socializmo dar- 
bariis. Ir lyg galingo 
ąžuolo šaknys jo kūryba 
ardė seno pasaulio pama- 

1 tus. Gyvastingos atžalos 
joje skelbė naują gimi
mą...

KULTŪROS NAMUOSE
Dainuokite, dainuokite! 
Jaunėkit nuo dainos.
Kaip rankšluostėlį nuotaka, 
Ji—džiaugsmą dovanos.
Daina nušluostys prakaitą, 
Nutrins raukšles veiduos, 
Jauna daina įsako tau 
Neliūsti niekados.
Ir nesvarbu, jog plaukus jau 
Nubaltino šarma.
Su dirvomis suaugusi 
Širdis išliks jauna.
Kol karštu darbu mokate
Griaut prietarus senus, 
Dainuokite, dainuokite! 
Jaunėkit nuo dainos!

Br. Mackevičius

Redakcijos Atsakymai
J. N. — Jūsų straipsne

liu “Vulgarizmas neturi ri
bų” nepasinaudosime. Ne
aišku, ar tai Goldberg o 
straipsnio vertimas į lietu
vių kalbą, ar tik jo minties 
atpasakojimas. Kai kurios 
vietos neaiškios, nesupran
tamos. Prašome vengti ver
timų., Su jais jums nevyks
ta. Ačiū už rašinėjimą.

A. Rainienei. — Lietuvių 
Literatures Draugijos Ant
rosios Apskrities konferen
cijos protokolą g a v o ih e. 
KonfeTeričija įvyko pereitų 
metų gruodžio pradžioje, o 
protokolais tik dabar mus 
pasiekė. Nebeapsimoka jį 
dėti į laikraštį ir užimti 
vietą.

Ištraukos iš laiško
Sveika mano mylima sese 

Onute. Širdingai dėkoju už 
apsilankymą pas mane su 
laiškučiu. • • '

Aš labai džiaugiuosi, kad 
esi sveika ir kad tamstos 
sūnūs ■ ir dukrelės ir visi 
anūkai sveiki ir laimingi. 
Jei žmogus sveikas, tai ir 
laimingas.

O dabar truputį apie sa
ve. Aš nuo 1965 metų gy
venu invalidų namuose pa
lei Vilnių, 15 kilometrų iki 
Vilniaus. Labai graži vie
ta, aplink pušynai, prie eže
ro, iki autobusų stotelės 300 
metrų. Vienu žodžiu, kvė
puojame maloniu pušų oru. 
Maitina mus labai gerai, 
sočiai. Vasarą pavalgau 
pusryčius ir einu uogauti, 
grybauti, riešutauti, arba 
važiuoju į Vilnių pasivaikš
čioti. Taip ir leidžiu laiką,

Į senelių namus patekau

1965 m. lapkričio 9 dieną ir 
gyvenu ligi šiol aprūpintai 
viskuo—maistu, drabužiais, 
pataline. Einame praustis j 
pirtį. Keičia baltinius ir 
patalines. Seneliai labai ge
rai prižiūrimi. Nei vaikai, 
nei giminės taip neprižiū
rės.

Kaip pas mus? Mūsų Na
muose yra 95 seneliai. Tu
rime ambulatoriją, vieną 
felčerį, vieną seselę, ir gy
dytojas tris kartus į savai
tę atvažiuoja. Vienu žo
džiu, visur švaru, gražu.

Turime pagalbinį ūkį, 
daug kiaulių ir karvių lai
kom. Ir dar yra šiltnamis, 
kur augina daržoves ir uo
gas. Žiemą šiltnamį apšil
do, jau tuoj bus agurkų ir 
pamidorų, ridikučių, salotų. 
Mes mėsą ir pieną gauname" 
puse kainos pigiau kaip 
parduotuvėse.

Lietuvoje yra daug sege
lių namų. Beveik kiekine- 
name rajone. Aš labai džiau
giuosi, kad senatvėj tenka 
gyventi švariai ir ramiai, be 
jokio rūpesčio.

Matai, sesute, jei pas vai
kus būna ankšta, tai tuos 
senelius priima į Namus, 
kad būtų vaikams lengviau 
savo vaikus išauginti. O jei 
vyras ir žmona dirba ir 
turi vaiką, tai priima į vai
kų darželį arba lopšelį. Juos 
ten prižiūri, mokina žaisti, 
dainuoti t ir t. t. O penkta
dienį tėvai pasiima vaikus 
namo, šeštadienį ir sekma
dienį nedirba, tai. patys gali 
vaikus prižiūrėti. Už vai
kus darželyje arbi lopšely
je reikia mokėti tik laba* 
mažai. Matote, mylima ma
no sesute, kaip mūsų vai
kams lengva, nereikia rū
pintis. Valstybė padeda, pa
deda mūsų vaikams.. •

A. Adomavičius

Siunta į užsienį
Bulgarija, Iranas, Jung

tinė Arabų Respublika, Li
banas, Mongolija. Tai — ša
lys, į kurias keliauja Kau
no J. Janonio popieriaus 
fabriko produkcija. Užsa
kymų skaičius iš užsienio 
kasmet didėja. Ypač didelę 
paklausą turi giliaspaudinis 
ir enciklopediniams leidi
niams skirtas popierius. 
Šiemet janoniečiai į užsieia 
jau išsiuntė 150 tonų popie
riaus.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kįtifcipft, kdrie jos dar ne- 
skaitoĄ

Kviečiame į svarbų sambūrį
National Committee to Combat Nazism penkta na

cionalinė konferencija įvyks balandžio (April) 13 dieną, 
1969 metų, pradžia 9:30 ryte, B’Nnai David Auditorijoj, 
2626 West Foster St., Chicago, Ill.

Rytinėj sesijoj bus atlikti organizaciniai reikalai,** 
3:30 vai. po pietų bus masinis mitingas su programa.

Lietuvių Komitetas Kovoti Fašizmą kviečia jūsų or
ganizaciją išrinkti bent tris ar du delegatus į šią svarbią 
konferenciją, taipgi pasveikinti ją. .

Jei jūsų organizacija jau neturės susirinkimo pirma 
konferencijos, prašome valdybos narių dalyvauti.

Reikalas svarbus! Fašistinės grupės Amerikoje kelia 
galvą. Vargiai kas tikėjosi, kad George Wallace gaus 
apie 9,00p,000 balsų savai kandidatūrai, o jis gavo, nors 
atvirai piršo priešdemokratinę santvarką.

Atvirai veikia Nacių partija, nors dar silpna.
Kelios fašistuojančios organizacijos taipgi atvirai 

veikia.
Reikia kovoti prieš fašizmą, kol j iš hejsivyravęs.
Vėlesniu laiku susidarė sąlygos užvedimui bylos prieš 

čia atbėgusius Hitlerio tarnus, kurie Lietuvoje nužudė 
dėšiihtis tūkstančių žmonių.

Pasekmingam darbui reikalinga stipri organizacija 
ir nemažai lėšų.

Tikimės, kad jūsų organizacija ir pavieniai prisidės 
prie šio svarbaus darbo. - •

Su gilia pagarba,, • • <T
Lietuvių Komitetas Kovoti Fašizmą

Pirmininkas B. F. Kubilius 
Sekretorė Nellie De Shaaf
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Jš ‘Laisvės’ Redakcijos pranešimo 
dalininkų suvažiavimui 

1969 m. kovo 16 d.
Draugės ir draugai!

Štai ir vėl mes susirinkome pasitarti mūsų “Lais
vės” reikalais. Nuo pereito suvažiavimo prabėgo ištisi 
metai. Prabėgo taip greitai, jog tarytum jų nė nepa
stebėjome. O jie buvo vieni iš svarbiausių ir įdomiausių 
metų mūsų atmintyje.

Negerai ir nereikia būti pesimistais, bet kai šian
dien žmogus pažiūri į mūsų pasaulį objektyviškai, tai 
pamatai, kad praeitais metais jis nedaug tepažengė pir
myn. Iš tikrųjų iš visų didelių ir sunkių problemų, kurios 
jam į akis žiūrėjo prieš metus, nė viena nebuvo išspręs
ta. Tos pačios bėdos ir konvulsijos tebedaužo tautas, ša
lis ir valstybes*Tik pažvelgkime į kai kurias iš jų.

Tarptautinė situacija
Ar ji nors kiek šiemet blaivesnė ir šviesesnė ? Priešingai. 

Bene tik bus dar painesnė ir tamsesnė negu buvo 1968 
metų kovo 17 dieną, kai mes laikėme dalininkų suvažia
vimą.

Paimkime barbariškąjį Vietnamo karą. Tiesa, tu
rime Paryžiaus konferenciją, bet ji nesijudina iš vietos. 
Tuo tarpu Vietname kraujas liejasi upeliais ir tūkstan- 

* čižais krenta gyvybės. Paskutinėmis dienomis aukos dar 
smarkiai pagausėjo. Apie karo nutraukimą ir išsikraus
tymą is Vietnamo, paliekant jo žmonėms patiems spręsti 
savo likimą, mūsų sostinė vis dar nenori nė kalbėti. Dar 
gi eina kalbos apie atnaujinimą Šiaurės Vietnamo bom
bardavimo.

Visi pripažįsta, kad didelė Amerikos žmonių daugu
ma priešinga šiam karui ir nori, kad jis būtų nutrauk
tas, bet nei ginkluotų jėgų vadovybė (Pentagonas), nei 
valstybės galva (prezidentas) nesiskaito su jos troški
mais.

Juodžiausiu debesiu tebėra apsiniaukę Vidurio Rytai. 
Bet kurią dieną gali išsiveržti naujas platus ginkluotas 
konfliktas tarp Izraelio ir arabų. Keturios didžiosios 
valstybės (Jungtinės Valstijos, Tarybų Sąjunga, Prancū
zija ir Anglija), be kurių aktyvaus įsitraukimo į pastan
gas tuos debesis išblaškyti, dar vis nesuranda bendros 
kalbos. Izraelis nesiskaito su Jungtinių Tautų rezoliucija 
ir nepaleidžia iš rankų per pereitų metų “šešių dienų” ka
rą užgrobtas arabų žemes. O, žinoma, nesiskaito, nes 
žino, kad jo užnugaryje stovi mūsų Amerikos prestižas 

< ir jėga.
O štai šiomis dienomis atsidarė dar viena pavojinga 

žaizda. Kinijos maotsetunginė vadovybė išprovokavo gink
luotą susikirtimą ant Tarybų Sąjungos-Kinijos rubežiaus 

^Tolimuosiuose Rytuose. Baisu ir pagalvoti, ką reikštų, 
jeigu šis incidentas išsivystytų į platų ginkluotą konflik
tą! Tikėkime, kad blaivus protas paims viršų Kinijos 
vadovybėje ir ji supras savo klaidą...

Dar nėra pilnai išsilyginę nesusipratimai tarp Čeko
slovakijos ir kitų socialistinių kraštų. Vakarų imperia
listai dar nėra atsisakę vilties tą kraštą ištraukti iš so
cialistinio pasaulio ir pasiimti į savo įtakos orbitą.

Nėra sumažėjusios ir ginklavimosi lenktynės. Antai 
iškilo aikštėn, kad mūsų Pentagonas kasmet išleidžia po 
$350,000,000 tobulinimui ir gaminimui cheminių ir bio
loginių karo pabūklų. Nebeužtenka baisių branduolinių 
bombų, kurių viena gali nušluoti ištisą miestą, slaptai 
yra pasiruošta išnaikinti žmoniją nuodingomis dujomis 
ir baisius marus užkrečiančiomis bakterijomis! Jau net 
kai kurie komerciniai laikraščiai (kaip antai “The N. Y. 
Times” ir “N. York Post) šiuo atidengimu tapo pri
trenkti ir pasibaisėję tuo, kas žmonijai yra paruošta 

4nūsų Amerikos laboratorijose ir įmonėse!
Vadinasi, tarptautine padėtimi šiandien negalima 

džiaugtis. Per praeitus metus ji nepasikeitė į gerąją pu
sę. Gal dar pablogėjo.

Žioma, praeitais metais visur sustiprėjo taikos jė
gos. Nėra tokio krašto, kurio liaudis būtų pasyvi ir ne
būtų susirūpinusi šia nesveika padėtimi.

Koks “Laisvės” nusistatymas šiais ir kitais tarp
tautiniais klausimais? Jį galima išreikšti vienu saki- 

! niu: Visur mes pėda pėdon, ranka rankon maršuojame 
• • Wsu pasaulinėmis taikos jėgomis, kurioms vadovauja so

cialistinis pasaulis su Tarybų Sąjunga priešakyje. O tai 
< reiškia: Mes už nutraukimą karo Vietname ir Ameri

kos ginkluotų jėgų išsikraustymą, mes prieš imperialistų 
intrigas ir provokacijas Vidurio Rytuose ; mes prieš gink
lavimą Vakarų Vokietijos; mes prieš tolimesnes ginkla
vimosi lenktynes ir už visuotinį nusiginklavimą.

Naminiai Amerikos reikalai
Tai, kas dedasi pasaulyje, labai tampriai siejasi su 

situacija mūsų šalyje. Nėra jokia paslaptis, kad pre
zidentinius rinkimus laimėjo Republiikonų partija ir šian
dien Nixoną turime prezidentu tik todėl, kad demokratai 
su L. Johnsonu priešakyje ne tik nelikvidavo Vietnamo 
karo, o dar neapsakomai išplėtė ir padarė jį ilgiausiu 
Amerikos istorijoje karu ir vienu iš barbariškiausi^, 
agresyviškiausių karų viso pasaulio istorijoje. Kaip prieš 
ketverius metus piliečiai balsavo už demokratų kandida
tą Johnsoną todėl, kad jis kalbėjo už taiką, o republikonų 
kandidatas Goldwateris reikalavo karą plėsti, taip 1968 

' metais tie piliečiai daugumoje įsivaizdavo, kad palikti 
j taip, kaip yra nebegalima, kad blogiau jau nebegali būti, 

^jfcid gal gi nauja vadovybė išves mus iš to košmaro 
Vietnamo džiunglėse. Tai štai ir turime naują vadovybę <u prez. Nixonu priešakyje.

Reikia prisipažinti, kad me^ esame skaudžiai nusi

vylę praeituose rinkimuose pažangiųjų jėgų pasirodymu. 
Taip vadinamoji “Naujoj kairė,” kuriai reikia priskai- 
tyti ir Komunistų Partiją, rinkimuose pasirodė bevil
tiškai pasidalijusi. Todėl ji buvo bejėgė rinkimų eigą 
pakreipti į vieną ar į kitą pusę.

Galimas daiktas, kad jeigu senatorius Robert Ken
nedy nebūtų buvęs nužudytas, gal jis būtų buvęs Demo
kratų partijos suvažiavime laimėjęs nominacijas ir lai
mėjęs rinkimus. Senatorius McCarthy gerai pasirodė, bet 
suvažiavime buvo partijos mašinos “sumaltas.” Hum
phrey gi buvo visų akyse tiktai Johnsono pastumdėlis.

Mes, žinoma, Demokratų partijoje palaikėme Ken- 
nedį, ir McCarthy, o rinkimų metu “Laisvė” kalbėjo už 
taikos kandidatus, kur tokie kandidatai buvo išstatyti.

Kaip ten bebūtų, turime naują krašto vadovybę. Kuo 
ji skirsis nuo senosios, greitai pamatysime. Mums at
rodo, kad kokių nors griežtų, pagrindinių pakaitų tiek 
užsieninėje, tiek naminėje politikoje vargu galima ti
kėtis.

Beje, reikia nepamiršti, kad nors republikonai turi 
prezidentą, bet demokratai tebekontroliuoja abudu Kon
greso butus. Bus paranku piliečiams akis muilyti vieni 
kitų kaltinimais.

Praeitieji metai pasižymėjo didelėmis negrų ir stu
dentijos kovomis. Nužudymas didžiojo juodųjų žmonių 
vado Luther Kingo buvo baltųjų rasistų ir reakcininkų 
darbas. Jie tikėjosi juodųjų žmonių judėjimą už lygias 
teises ir prieš baisų skurdą ilgam laikui suparalyžuoti. 
Deja, jiems tas nepavyko. Po tos tragedijos tos kovos 
dar labiau paaštrėjo.

Čia ne vieta į tą juodųjų žmonių judėjimą ir tas ko
vas gilintis arba plačiau apibūdinti. Tik tiek būtinai rei
kia pabrėžti, jog mes gyvename gilią socialinę revo- 
voliuciją, kurios esame visi vienoje ar kitoje formoje pa
liesti. Ji nesulaikoma. Ji dar aštrės...

Taip pat negalima tokiame pranešime kiek iš
samiau apibūdinti mūsų šią dienų Amerikos jauni
mo ir studentijos bruzdėjimą. Tai yra didžiulės 
istorinės reikšmės jaunosios kartos sukilimas. Nega
lima jį dar laikyti sukilimu prieš kapitalistinę san
tvarką. Jis nėra vieningas. Jis dar neturi aiškios fi
losofijos ir aiškiai pasibrėžtų tikslų. Kol kas jį reikia 
laikyti jaunų žmonių išreiškimu savo nepasitenkinimo 
tuo, kaip mūsų Amerika ir visas kapitalistinis pasaulis 
yra tvarkomi ir vadovaujami. Tenka pabrėžti, kad šia
me bruzdėjime visur juodųjų žmonių jaunimas vaidina 
labai svarbų vaidmenį — vietomis net vadovaujantį vaid
menį. Tai irgi reikšminga.

Nereikia nė kalbėti, jog “Laisvė,” kaip ir visa Ame
rikos pažangioji spauda, nuoširdžiausiai sveikina sukilu
sį jaunimą ir kovojantį už šviesesnį ir protingesnį rytojų.

Praėjusieji metai buvo skaitlingi darbininkų strei
kais. Bene ilgiausias iš jų buvo Atlanto pakraščio uostų 
laivakrovių streikas, kuris,palietė ir “Laisvę” ta prasme, 
jog per apie porą mėnesių užsienio skaitytojai negavo 
“Laisvės.” Iš Lietuvos jau buvo pradėję ateiti nusiskun
dimų, kas pasidarė, kad jie laikraščio nebegauna. Dar
bininkai laimėjo streiką ir padėtis susinormalizavo.

Mes ir Lietuva
Mes labai didžiuojamės mūsų santykiais su gimtuoju 

kraštu. Džiugina mus Tarybų Lietuvoje daromas pro
gresas visose gyvenimo srityse. Tas istorinis faktas gra
žiausiai atsispindi ir “Laisvės” skiltyse. Praeitieji metai 
buvo istoriniai metai dar ir tuo, kad Lietuvoje buvo pla
čiausiai atžymėta pirmosios tarybų valdžios Lietuvoje 
įsikūrimo 50-oji sukaktis.

“Laisvė,” žinoma, gina, palaiko ir puoselėja plačiau
sia kultūrinio bendradarbiavimo su gimtuoju kraštu idė
ją išeivijoje. Džiugu, kad ta idėja nesulaikomai plinta 
visų srovių eiliniuose žmonėse. Visokio plauko “vaduo
tojai” ir “veiksniai” tiesiog desperatiškai prieš ją ko
voja. Juos tiesiog iš proto varo vis gausėjantis svečių 
lankymasis iš Tarybų Lietuvos. ALTo, VLIKo lyderiai 
leidžia įsakymą po įsakymo savo pasekėjams saugotis su
sitikimo su žmonėmis iš Lietuvos kaip kokios baisios ug
nies. O tuos, kurie ima ir jų diktavimo nepildo, Lietuvos 
“išdavikais” vadina ir visaip terorizuoja.

Jūs visi puikiai žinote istoriją su Vilniaus Operos 
solisto Virgilijaus Noreikos koncertais; o ypatingai su 
gražios, skaitlingos puikių žmonių turistinės grupės apsi
lankymu šių metų pradžioje. Jeigu dar vienas kitas iš 
anų srovių vadų rėmė Noreikos koncertus, tai jau tu
ristams jie suvienytomis jėgomis skelbė boikotą. Ir rei
kia pripažinti, kad šiuo atveju jis įrodė didelį savo dis
ciplinuotumą. Savo spaudoje “veiksniai” nė žodeliu nepa
minėjo apie turistus ir jiems ruošiamus susitikimus. Tas 
dar nereiškia, žinoma, kad priešiškųjų srovių eiliniai 
žmonės taip pat vieningai svečius boikotavo. Chicagos ir 
New Yorko susitikimuose nemažai dalyvavo ir eilinių 
“dipukų.”

“Laisvė” ir visa pažangioji visuomenė, aišku, pasi
tiko svečius su karšta širdimi ir gražiausia lietuviška 
meile.

Tikėkime, kad šiemet daugiau susilauksime svečių 
iš Lietuvos. Ir vėl “Laisvė” ir visa pažangioji visuomenė 
visur juos sutiks ir priims kaip mylimiausius ir laukia- 
miausiuš svečius. ’

“Laisvės” Redakcija labai didžiuojasi tuo, ikad ji 
turi Lietuvoje didelę puikių, talentingų, nuoširdžių bend
radarbių bei korespondentų grupę. Rašinėja jai veikė
jai, žurnalistai, rašytojai, mokslininkai, poetai, akademi
kai, profesoriai, dailininkai. Ypač pereitais metais jų 
skaičius gražiai padidėjo. Visiems jiems eina nuošir
džiausia padėka ir prašymas, kad jie ir ateityje mūsų 
nepamirštų savo raštais. Jums, draugės ir draugai, 
reikia žinoti, kad už tuos puikius raštus ir žinias nesame

sumokėję nė vieno dolerio honoraro. Visi jie mums tai
kau ja nemokamai.

Taip pat noriu šia proga nuoširdžiausiai padėkoti 
Kultūrinių Ryšių su Užsienio Lietuviais Komitetui, jo 
vadams Karveliui ir Kazakevičiui už palaikymą su mu
mis abipusiškai naudingų draugiškų ryšių. Komiteto lei
džiamas savaitraštis “Gimtasis kraštas,” kurio medžia
ga ir mes dažnai pasinaudojame, puikiai padeda užsie
nio lietuviams pažinti nūdienę Lietuvą ir jos gyvenimą.

Mūsų kultūriniai ryšiai su Lietuva yra mums neiš
semiamas įkvėpinąs ir pasididžiavimo' šaltinis.

Kaip žinia, mes jau turime Tarybų Lietuvoje šimtus 
skaitytojų. Iš jų gauname gražių atsiliepimų apie mūsų 
laikraštį. Jis yra skaitomas su pamėgimu.

Prašome ir raginame visus Amerikos “Laisvės” skai
tytojus užprenumeruoti “Laisvę” savo giminėms ir ar
timiesiems Lietuvoje. Jie jums bus didžiai dėkingi.

“Laisvė” ir mūsų organizacijos
Mūsų santykiai su didžiosiomis pažangiųjų lietuvių 

organizacijomis yra draugiški ir vaisingi. Literatūros 
Draugijos, Darbininkų Susivienijimo ir Meno Sąjungos 
veikla gražiai atsispindi “Laisvės” skiltyse. Tos skiltys 
plačiausiai atidarytos šių organizacijų veikėjams apie 
jas rašyti, jų parengimus garsinti, jų veiklą populia
rinti ir į jas'' verbuoti narius. Jeigu kurios kolonijos 
bei organizacijos veikėjai ta puikia proga pilnai nesi
naudoja, tai jų pačių kaltė.

Padėtis šiandien ne tokia, kokia buvo prieš eilę me
tų. Šiandien išėję iš mados spausdinti lapelius išreklama- 
vimui kuopų bei apskričių parengimų. Jie garsinami tik
tai per spaudą. Jau ir to užtenka parodymui, kaip svar
bus yra “Laisvė” organizacijoms įrankis jų gyvavimui 
ir pasilaikymui.

Iš antros pusės, be šių organizacijų aktyviškos para
mos mūsų spauda negalėtų pasilaikyti. Ypač Lietuvių 
Literatūros Draugijos kuopos ir apskritys yra “Laisvės” 
ir visos pažangiosios spaudos tvirtovė.

Buvo taip praeityje, tikime, kad taip bus ir ateityje, 
tol, kol tos organizacijos ir ta spauda gyvuos.

Mūsų santykiai su Chicagos dienraščiu “Vilnimi” ir 
Kanados savaitraščiu “Liaudi'es Balsu” yra labai geri. 
Vieni kitiems padedame ir norime, kad visi mūsų laik
raščiai dar ilgai, ilgai gyvuotų.

Apie mūsų bendradarbius

Komunistai laimėjo 
Prancūzijoje

Paryžius.— Vykstant pa- 
pildomiems municipali
niams rinkimams Kalė mie
ste, Prancūzijos komunistai 
iškovojo didelį laimėjimą. 
Čia įvykusiame antrajame 
balsavimo rate kovo 9 d., 
renkant atstovus į 6 vietas 
municipal i n ė j e taryboje, 
buvo paremtas Komparti- 
ios pateiktas sarašas. Už jį 
balsavo 13,854 žmonės.

Sarašas, kurį parėmė val
dančiosios “demokratų są
jungos respublikai ginti” 
nartijos šalininkai, ir cen
tristų sąrašas nesurinko nė 
nusės balsų, paduotų už ko
munistus.

“Laisvės” redakcija labai didžiuojasi ir savo bendra
darbiais ir korespondentais Amerikoje. Dar ir šiandien 
joks kitas Amerikos lietuvių laikraštis negali šiuo klau
simu susilyginti su “Laisve.” Dažnai gerą dalį laik
raščio užima korespondencijos iš kolonijų. Taip pat rei
kia žinoti, kad mūsų bendradarbiai ir korespondentai 
“Laisvei” rašinėja be jokio atlyginimo.

Visiems jiems mūsų nuoširdžiausia padėka už jų 
gražų darbą ir didelį pasiaukojimą.

Redakcija
Redakcijos sąstatas toks pat, koks buvo pernai. Skir

tumas tik tame, kad visi esame vieneriais metais jau se
nesni!

Atrodo, kad apsidirbame netaip jau blogai. Atrodo, 
kad dar turime pakankamai energijos ir toliau tęsti tą 
darbą. Mūsų darbo ir pastangų rezultatus skaitote 
“Laisvės” skiltyse. Girtis jais būtų nelabai taktiška. Bet 
jeigu jūs pagirsite, užtikrinu, kad nepyksime.

Juokus padėjus į šalį, prašome jūsų pastabų, pata
rimų ir kritikos. Stengsimės iš jų pasimokyti.

Milžiniškas jums visiems ačiū už išklausymą šjo la
bai padriko pranešimo.

Beždžionės maitina žmones
Tropinės medienos insti

tuto darbuotojai Puerto Ri
koje uždarė penkis vyrus į 
narvą, pastatytą miške. Pa
sirodo, beždžionės elgiasi 
taip, kaip žmonės zooparke: 
apsupa narvą iš visų pusių 
ir mėgina maitinti žmones, 
esančius narve.

Orvilis Grėjus, nuteistas 
15-kai metų, viename Ohio 
valstijos (JAV) kalėji
me du kartus atsisakė 
amnestijos už gerą elgesį. 
Grėjus dainuoja kalinių 
chore ir nenori, jo žodžiais 
tariant, apgauti draugų, 
palikdamas chorą be gero 
balso.

Mūsų laukimai arkliai 
ir žmogus

Nepaisant sniegu uždeng
tu kalnu viršūnių, orlaivi- 
ninkai Nevadoje palaiko 70 
laukinių arklių gyvais ir 
apsaugoja juos nuo įsiver
žėlių, kurie sunaikintų juos 
ir ju mėsą parduotų šunims 
šerti.

Šitie gyvuliai galutinai 
sutvirtėja, sako Ed. Court, 
farmos gyvuliu prižiūrėto
jas, bet mes juos palaiko
me sniego tvirtovėje, kur 
jie vra, gerai saugojami ir 
gerai šėriami.

Cortezo palikimas
Šitie mustangai yra, ma

noma arba tikima, paeinan
tys iš 18-kos arklių, ku
riuos paliko ispanas tyri
nėtojas Hermando Cortez 
1518 m. Jie yra užvyti ir 
nalikti Pine Nut 9,000 įpė- 
dų kalnų aukštumoje ties 
rytų ežeru (Lake Tahoe).

Bet nusilpę dėl stokos 
maisto ir jų bėgimo aukš- 
tesnėn žemės vieton jie jau 
badavo, pakol orlaivininkai 
pradėjo numesti jiems šie
no. 1

Maisto duodama 
kas trys dienos »

Kas trys dienos orlaivi
ninkai, kovodami su vėju 
70 mylių per valandą, nu
meta jiems šieno. Pine Nut 
Mustang asociacija tuo rū
pinasi ir moka orlaivinin- 
kams $170 valandai už ve
žimą šieno. Šieną aukoja 
rančerai.

Valstijos įstatymas pro- 
tektuoja laukinius arklius, 
kurių Nevadoje yra apie 
8,000.

Pirmiau jie buvo gaudo
mi ir parduodami šunų šė
rimo mėsai.

J. N.

LAIŠKAS
Gal prisipažinti tau nebedrąsu, 
Kad ilgies tėvynės saulės, debesų, 
Ir švelnaus vaiskumo mėlyno dangaus. 
Ir gimtojoj žemėj artimo žmogaus.
Aš tikiu, užmiršti dar vis negali 
Tu svyruoklio beržo, alksnio pabaly
Ir sraunaus upelio, kur tu pats dažnai 
Duonos trupinėliais guires maitinai.
Dar ilgai sapnuosi tėviškės dienas — 
Rudenius lietingus, vasaras drungnas.
Tau draskys krūtinę juodas ilgesys, 
Jei kas iš tėvynės laiškų parašys, 
Kad prie tavo kaimo balų nebėra, , 
Seną alksnį pernai išvertė audra, 
Ten, kur buvo balos, vilnija rugiai, 
Traktoriai išrovė kelmus pamiškėj, 
Dar šviesesnis šiandien mėlynas dangus, 
Džiaugias savo laime žemėje žmogus.
... Nuo minčių švininių svyra tau galva— 
žydi, žydi skaisčiai mano Lietuva.

Vladas Nausėdas

ESMĖ
Dvejuos pergamento lakštuos — 
Du žemės pusrutuliai.
Jūros, kalnai.
Kuo jie — ne dvi mano plaštakos, 
ne du mano rankų delnai, 
kurie, lyg tie lakštai-gigantai, 
paralelių išraižyti, meridianų, 
kuriuose raitos žalvario andai 
ir atlantai bangas ridena;
kur gyvenimo brūkšniais tiksliais 
įrėžti metų vingiai ir kryžiai, 
kur kietais antracito krislais 
žėri maskvos,

niujorkai,
paryžiai ?

Kuo jie — ne mano delnai, 
prisisunkę audrų ir tylos, 
meilės ir neapykantos?
Juose šalia žemės žalios — 
ugnies nujuodintoš dykvietės; 
tarp vėjų gaivaus ošimo — 
neužgijus žaizda — Hirošima; 
gyvybė 
ir pelenai...
Kuo jie — ne mano delnai? i

V. Reimerh^
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LLD reikalai
Šie metai prasidėjo gana sklandžiai; kiek tai kečia 

mūsų Draugiją. Gauname naujų aukų knygų fondan, 
ir mokesčiai siunčiami iš kuopų neblogiausiai. Laiky
kimės taip per visus metus!

Aukų gavome sekamai (nuo pradžios metų iki kovo 
17 d.):

A. Gotauto, Detroit, Mich., palikimas........... $1,000.00
45 kp., St. Petersburg, Fla., per J. J. Šoliūną 500.00 
145 kp., Los Angeles, Calif., per A. Bernatienę 25.00 
78 kp., Yucaipa, Calif., per J. K. Alviną.............25.00
153 kp., San Francisco, Calif., per V. Sutkienę 25.00 
Juoz. Dainius (Three Bridges, N. J.), 1 kp. narys 10.75 
Petronė Paulauskienė 87 kp. narė, Pittsburgh, Pa.10.00 
198 kp., Oakland, Calif., per Ks. Karosienę 
97 kp., Plymouth, Pa., per A. Žilinskienę...........
Julie Donald, Clyde, Canada—prisiuntė

atminimui ilgamečio LLD nario Ch. Jaselun, 
kuris mirė šiais metais ...............................

Juozas Liminskas, Detroit, Mich., 52 kp. narys
A. Staniulis, Elizabeth, N., J., 54 kuopos narys
Jurgis Stasiukaitis, Fairview, N. J., 77 kp. narys 
Ona Raskevich, Bellevue, Canada .................. .
94 kuopos nariai, Kenosha, Wis.

J. Baubonis ...................... . .............................
J. Mitchell ........................ . .............................

J. Budris, Coloma, Mich., 38 kp. narys.............
J. Bardy, Tinley Park, Ill.......................................
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va., .. ....................
Klem. Machunas, Detroit, Mich., 52 kp. narys 
J. Terza, Detroit, Mich., 52 kp. narys .............
19 kuopos nariai, Chicago, Ill.:

J. M. Kaminskas ..................................... .. •
B. Kirstukas ..................................................

Juozas Stiklius, 104 kp. narys, Chicago, Ill.........
Benis Tuškys, 39 kp. narys, Scranton, Pa.........
Po $1.00 aukojo:

212 kuopos nariai, Bayonne, N. J.:
J. Survila
J. Kirmela
A. Lukaitis
S. Radušis

P. Birštonas, 19 kp. narys, Chicago, Ill.
M. Andrulienė, 153 kp. narė, San, Francisco
V. Grozan, Forth Worth, Fla.
P. Petrulis, 145 kp. narys, Los Angeles
P. Rimkus, Cakokie, III. < •
187 kuopos nariai, Chicago, Ill: 

Helen Truskienė
John Stulgis

B. Nelesh, 10 kuopos narė, Philadelphia, Pa.
M. J. Butwell, 92 kp. narys, Cicero, III.
Širdingai dėkojame.

• • B, * —

Naujų narių šiais metais jau spėjome gauti 21. Kaip 
ir su aukomis, taip ir su naujais nariais pirmoje vietoje 
stovi 45 kp., St. Petersburg, Fla., kuri gavo 9; 52 kuopa, 
Detroit, Mich., gavo 4; po 2 nariu gavo 75 kp., Miami, 
Fla., ir 145 kp., Los Angeles, Calif. Po vieną naują narį 
gavo: 79 kp., Chicago, Ill.; 136 kp., Kearny, N. J.; 153 
kp., San Francisco, Calif.; 198 kp., Oakland, Calif.

10.00
10.00

8.00
5.00
5.00
5.00
3.00

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

2.50

Philadelphia, Pa.
Pasigenda parengimų

Aš nei kiek nesistebiu, 
kad pusmečiui praslinkus 
mūsų parengimų lankytojai 
vėl pageidauja surengti 
draugišką sueigą, pasima
tymui, pasišnekėjimui su 
bičiuliais ir draugais. Nes 
per ištisą žiemą daug įdo
mių nuotikių įvyko. Kai kas 
daug pasikeitė gyvenime.

Tą padėtį gerai supranta 
LLD 10 kp. veikėjai, todėl 
ir nutarė surengti draugiš
ką pobūvį, ne vien tik pa
spaudimui viens kitam ran
kos, bet ir su užkandžiais 
ir kitu kuo... Brangūs mū
sų parengimų lankytojai, 
jau nuo seniai žino phila- 
delphiečių malonų vaišini
mą gražioj vietovėj, šimta
mečių medžių apgaubtoj, 
6024 Wayne Ave. Parengi
mas įvyks balandžio 20 d. 
Vaišės prasidės 12:30 die
ną. Kuo anksčiau, tuo dau
giau laiko bus pasikalbėji
mui.

Jau seniai kovingų asme
nų pasakyta, kad be kovos 
nieko negausi... Pradžioje

VYTAUTAS KAZAKEVIČIUS

Per septynis Jungtinių 
Amerikos Valstijų miestus

Kalbos kampelis

TAIP NESAKYTINA”
Prielinksnio pas vartose 

na nėra įvairi. Jis sakoma® 
su galininku daiktavardžių 
reiškiančių asmenis (bei 
šiaip gyvus padarus) ir 
(rečiau) daiktus, pvz.: nu
važiavo pas tėvus, stovi 
pas duns. O pačios prie
linksnio pas konstrukcijos 
su galininku paprastai eina 
po judėjimo, slinkties veiks
mažodžių (nuvežė pas gy
dytoją) ir po veiksmažo- 
žodžių, reiškiančių buvimą, 
padėtį (gyvens pas gimi
nes).

Tačiau pasiklausius nere
tai galima išgirsti taip šne
kant: paklausk pas jį, pra
šyk pas svetimus, kreiptis 
pas gydytoją, pirkau pas 
kaimyną, pasiskolink pas 
ką nors ir pan.

Tokios konstrukcijos lite
ratūrinei kalbai neteikti
nos. Vietoj jų sakytiną^ 
taip: paklausk jį (ar įfc), 
prašyk svetimus (ar sveti
mų), kreiptis į gydytoją. O 
su veiksmažodžiais pirkti, 
skolintis, gauti ir pan. nu
rodant veiksmo šaltinį sa
komas prielinksnis iš ir kil
mininkas pvz.: pirkti iš 
kaimyno, pasiskolinti iš ko 
nors, gauti iš giminių, su
žinotų iš žmonių.

Taip pat prielinksnis pas 
netaisyklingai tebevartoja
mas ir reiškiant nuosavybę, 
turėjimą ko, pvz.: pas mane 
yra (aš turiu) pinigų, pas 
jį blogas būdas (jis blogo 
būdo, jis turi blogą būdą), 
pas ją gražus balsas (ji tu
ri gražų balsą).

E. Valiulytė ,
Filologijos mokslų kandidatė W

gungio menininko buitimi 
dvelkiąs. Parodė savo fil
mus, paaiškino jų sukūrimo 
principus ir priežastis. O 
paskui juos man sukrovė, 
pridėdamas savo įkalbėtos 
kūrybos magnetofono juos-Amerikoje. O jis, Jonas Me

kas, tur būt, grįžo į savo 
viengu n g i š k ą kambarėlį 
kažkelintaine kuklaus 
“Chelsea” (Čelsy) viešbučio 
aukšte...

Įdomus tai viešbutis. Jau 
vestibiulyje matai, kad čia 
gyvena kitokie, negu šiaip 
viešbučiuose, žmonės. Vaik
što ilgaplaukiai vaikinai, 
ateina arba išeina savotiš
kai pasirėdžiusios mergi
nos. Sakytum, hipiai ar me
nininkai. Čia nėra viešbu- 
tinės prabangos, bet tik 
kažkokia neoficiali, savita, 
kasdieniniais rūpesčiais ne
gyvenančių žmonių aplinka 
ar net laisvo meno bohemos 
dvasia. Prie jos, sakyčiau, 
natūraliai pritampa Jonas 
Mekas.

... Bet su juo susipažino
me kitoje aplinkoje. Pak
viesti pas Mekus, tiesiai iš 
Maspetho Lietuvių piliečių 
klubo visu būriu ir patrau
kėme. Susigrūdę, kaip kas 
sugebėjo, Almaus Šalčiaus, 
to nuoširdaus ir veiklaus 
mūsų bičiulio, automobily
je, pasiekėme namą, kuria
me gyvena Adolfas Mekas. 
Jau pats kopimas į jo butą 
buvo kiek neįprastas—į ke
lintą aukštą ir be lifto... 
Prie durų pasitiko žavinga 
paperkančiu nuoširdumu 
besišypsanti italė Pola ir 
jos vyras Adolfas Mekas. 
Pasklidome po nediduką 
“apartamentą”, kurio sie
nos apkabinėtos Mekų fil
mų epizodais, raštais apie 
jų įvertinimus. Tuoj pat 
susidarė natūrali, jauki po
kalbių atmosfera. Tuo la- 
Jabiau, kad čia susirinko 
pakankamai pažįstamų — 
tų, kurie yra lankęsi Lietu
voje : dailininkas Pranas La
pė, inžinierius Vytautas 
Adamkevičius - Leonas Lė
tas (Vilniaus operos solisto 
brolis), Almus Šalčius. Vė
liau atvyko dailininkai Vy
tautas ir Aleksandra ĮCašu- 
bos. Ir mūsiškių vis pribū
davo. jį

Jonas Mekas paleido mag
netofono juostą su savo 
įkalbėtais “Pavienių žo
džių” fragmentais, Putiną 
deklamavo Laimonas No
reika. Savo naujus eilėraš
čius, parašytus praėjusių 
metų kelionėje į Vilnių, 
skaitė L. Lėtas. Gitara 
skambino draugiška nuo
taika visus užkrečianti Po
la. Meniškai dainavo Edu
ardas Kaniava. •

Ir šioje kompanijoje bro
liai Mekai buvo mažiausiai 
pastebimi: kuklūs, ramūs, 
paprasti ir nuoširdūs jie 
niekuo nepriminė tų kino 
maištininkų, apie kuriuos 
tiek rašo amerikiečių spau
da. Jiedu labai panašūs iš
vaizda, laikysena. Adolfas, 
tiesa, kiek “šeimyniškes- 
nis”. Jonas—tylus, ramaus 
balso, asketiško veido vy
ras. Kalbasi jis, kartais ro
dos, su savimi. Ir tik šyp
senėlė “su potekste” lyg sa
ko, kad šis žmogus gali bū
ti labai atkaklus. 1

7 • į

Kai Joną Meką paprašiau, 
ar negalėtų parodyti ir net 
duoti savo filmų mums, jis 
pasiūlė: ateikite rytoj į 
viešbutį 11 valandą vakare. 
Taip ir atsidūrėme pas jį 
vieną: Stasė Borisienė, Ire
na ir Levas Vladimirovai, 
Viktoras Starošas, Laimo
nas Noreika, Mykolas Po- 
žarskas, Jonas Gureckas. 
Kambarėlis Nedidukas, vien-

Iš turistinių epizodų 
grandinės

Bendra kalba. Praeitais 
metais gavau angliškai ra
šytą laišką iš Filadelfijos. 
Rašė Pensilvanijos univer
siteto bibliotekos slavistikos 
skyriaus bibliografas Džo
zefas Dvaieris (J. Dwyer). 
Jis pranešė, kad universi
teto biblioteka turi nemažą 
lituanistikos rinkinį, bet no
rinti jį gausinti. Nusiuntė
me naujų Tarybų Lietuvos 
knygų, apie ką pranešiau 
lietuviškai rašytu laišku. 
Po kurio laiko atėjo vėl an
glų kalba laiškas... Taip 
skirtingomis kalbomis pra
sidėjo bendra šneka. O kai 
netrukus gavau Pensilvani
jos universiteto bibliotekoje 
esančių Tarybų Lietuvos 
knygų sąrašą, jis pasirodė 
visai įspūdingas.

... Ir štai antrąją viešna
gės Amerikoje dieną va
žiuojame į Pensilvanijos 
universitetą. Profesorius A. 
Salys veža R. Kulikauskie
nę, A. Gudaitį, V. Starošą 
ir mane. Bibliotekoje jau 
laukia anksčiau atvažiavę 
L. Šepetys ir A. Laurinčiu- 
kas.

K. Ostrauskas, bibliote
kos muzikos skyriaus'vedė
jas ir V. Maciūnas, buvęs' 
Vilniaus universiteto bib
liotekos vedėjas, A. Strazdo 
kūrybos tyrinėtojas, vedžio
ja iš aukšto į aukštą pro 
lentynas, kur guli lietuviš
kos knygos. Yra senesnių, 
yra daug emigracinių, yra 
tarybinių — tų, kurių są
rašus gavau. Dar kartą su
tariame, kad mūsų pareiga 
prisidėti didinti šiuos litua
nistinius fondus — gausiau
sius Vakarų pusrutulyje.

Susipažįstu su jaunu, sim
patingu Dž; Dvajeriu. Per 
vertėjus — savo tautiečius.

Baigę apžiūrinėti lietu
viškas knygas lentynose, 
užeiname į rankraštyną. 
Atneša parodyti rankraščių 
— Žemaitės, Bitės ir kiti 
laiškai niekur neskelbti, ne
žinomi ! Mat, universiteto 
biblioteka 1952 m. nupirko 
buvusio buržuazinio diplo
mato Jt Šaulio archyvą su 
gausiais rankraščiais. Lie
tuvoje . leidžiami akademi
niai rašytojų leidiniai, o to
kie naudingi laiškai guli 
lyg neliesti plėšiniai... Sa
kau: nors paskelbkite emi
gracinėje spaudoje, kad vi
sai lietuvių tautinei- kultū
rai svarbūs dokumentai bū
tų plačiau prieinami. Deja, 
žmonės permažai laiko tu
ri, o, be to, norint paskelb
ti, reikia ir specialaus leidi
nio iš tų, kuriems teko pa
likimo teisė...

Tikėkimės, kad žmonės, 
sugebantys teikti lietuviš
kai kultūrai atstovaujan
čias knygas, galės pasirū
pinti, kada nors ir šia pat
riotine pareiga.

Atsisveikinant su labai 
svet i n g a i s šeimininkais, 
staiga be vertėjo suradome 
kalbą su Dž. Dvajeriu —jis 
kreipėsi rusiškai.

Kuklūs ir švelnūs... maiš
tininkai. Buvo jau po vi
durnakčio. Perėję gatvę, 
dar kartą sustojome. Pūtė 
labai žvarbus, persmelkian
tis Niujorko vėjas, Kitoje 
gatvės pusėje liko vienas, 
dar akymirkai stabtelėjęs 
žmogus. Mes visu būreliu 
nuskubėjome į “Penn Garde- 
ną” —paskutiniam miegui

... Su brangiomis dova
nomis Jonas Mekas ir išly
dėjo kaip draugus į gatvę 
— tą paskutinę mūsų naktį 
Amerikoje.
“Mano Gimtinei Lietuvai”. 

Ponios Lukšienės motelis 
yra santa Monikoje (Los 
Anželeso dalis), prie ilgos 
ir didelės gatvės—Wilshire 
bulvaro. Jos pats brangiau
sias gyventojas, apie kurį 
pasakoja susižavėjusi, yra 
Jonas Rimša.

Žinomas Pietų Amerikos 
dailininkas, apie kurį labai 
įdomiai parašyta J. Riman
to knygoje “Petras Rimša 
pasakoja”. Ramiojo vande
nyno pakrantėje įsitaisė, 
grįžęs iš Taičio salos. Čia 
jis kuria, kaip pats sako, 
naują po Gogeno “Taičio 
viziją” ir ruošiasi parodai 
Niujorke. Daugelį tų pa
veikslų mums teko pamaty
ti, ir, tur būt, neapsiriksiu 
pasakęs, kad dailininkas 
sužavėjo savo kūrybine 
energija.

Jis—jau senyvas, ligotas. 
Dar neprimiršęs lietuvių 
kalbos, bet, kai pritrūksta 
žodžių, pradeda kalbėti ru
siškai. Kambarėlis — mažy
tis, visai neprimenantis 
dailininko studijos: lova, 
stalas ir paveikslai. Vos ap
sisukti. Nuo laiptelių 
matyti Ramusis vandeųy- 
nas. Čia Feliksas Stru
milas ir fotografavo daili
ninką su mumis ir jo nau
juosius kūrinius. Vyravo 
labai jauki, draugiška at
mosfera. Vartėme albumą 
su įklijuotais įdomiais įvai
rios spaudos atsiliepimais 
apie dailininką. Klausinėjo
me ir domėjomės viskuo, 
kas jį liečia. Pasirodo, daili
ninkas tebesiilgi Lietuvos. 
Palaiko ryšį su Kaune gy
venančia seserimi. Pradėjo 
gauti lietuvių dailininkų 
kūrybos. i

Jonas Rimša — neeilinis 
menininkas. Ir artimas sa
vo kūryba mums, šiandie
ninės Lietuvos žmonėms. 
Todėl vertas būti geriau ži
nomas. Manau, kad atsiras, 
kas surinks visą medžiagą 
apie jį.

Gal tam paskatins ir jo 
įdomus, vertingas paveiks
las, padovanotas mums su 
užrašu “Mano gimtinei Lie
tuvai”.

2.00 į nieko negausi... Pradžioje 
2.00 šių metų Philadelphijos 
2.00 Transporto kompanija par- 
2.29 davė visą transporto biznį 

kitai stambiai “Septa” kom
panijai. Naujai kompanijai 
vos pradėjus važiuotės 
verslą tvarkyti, sustreikavo 
jos visi vairuotojai—darbi
ninkai. Ir tik po aštuonių 
vai. streiko, darbininkai lai
mėjo, ko norėjo... Neužil
go po streiko kompanija 
pakėlė 5 centus fėrą. O so- 
cialės apdraūdos gavėjai 
griežtai užprotestavo prieš 
fėro pakėlimą,, nes ir taip 
jie turi gyvenimo sunku
mų, mažas pensijas gauda
mi.

Vieną dieną apie 300 pen
sininkų nužygiavo į “Sep
ta” kompanijos raštinę ir 
pareikalavo pensininkams 
numažinti važiuotės fėrą. 
Iš pradžios atsisakė tartis. 
Bet už poros dienų atvyko 
apie 500 pensininkų ir apsu
po kompanijos raštinę. 
Tuomet kompanija pabūgo 
ir pradėjo kalbėtis su pen
sininkų atstovais, daryda
ma nuolaidų. Dabar pensi
ninkai, kurie turi “Medica
re” kortą, moka 20 c. o už 
persėdimą 5 c. daugiau. O 
bendrai publikai fėras kai
nuoja 30 c.‘- ir' persėdimas 
5 c. Taigi pensininkai šiek 
tiek laimėjo.

Leonora

2.00

Pilnai užsimokėjo duokles už visus narius už 1969 
metus sekamos kuopos: 39 kp., Scranton, Pa.; 77 kp., 
Cliffside, N. J.; 136 kp., Kearny, N. J.; 153 kp., San 
Francisco, Calif.; 198 kp., Oakland, Calif.; 218 kp., Lu
dington. Mich.

Man teks dalyvauti Lietuvių Meno Sąjungos suva
žiavime Miami, Floridoje. Ten tikiu pabūti apie savaitę 
laiko, tad manau bus proga su floridiečiais, kaip Miami, 
taip ir St. Petersburg, pasitarti mūsų Draugijos rei
kalais. • . \

Iš Miami važiuosiu į Los Angeles, Calif., kelioms sa
vaitėms pas mano sesutę. Žinoma, tikiuosi sueiti su 
draugais kaliforniečiais, ne tik Los Angeles, bet taipgi 
Yucaipa ir San Francisco miestuose. Atvykusi į Los 
Angeles, susisieksiu su draugais.

Prašau LLD narius^ ypatingai kuopų sekretorius, 
turėti kantrybės. Sugrįžusi už apie 4-5 savaičių laiko, 
greit stengsiuos atsakyti į laiškus. O tuo tarpu siųskite 
duokles ir laiškus kaip ir visuomet.

Ieva Mizariene, Centro sekretorė

IŠ ARGENTINOS
Kovą 9 d. buvo gražiai, 

paminėta Tarptautinė Mo
ters diena. Maksimo Gorkio 
kultūrinio klubo patalpos 
buvo pilnai užpildytos. Pa
puošti stalai valgiais.

Džiugu buvo stebėti tiek 
daug jaunų gražių tautie
čių prie vaišių stalų, patar
naujant jaunom mergaitėm.

Pirmininkaujantis Silva 
Kažikauskas pakvietė kalbė
ti K. Simanyną, Adomonį, 
J. Baltušniką, Datenį, jau
ną lietuvaitę (vardo neatsi
menu), “Vagos” Redakto
rių ir man teko pasveikinti, 
palinkėti sėkmės pažangos 
darbuose.

z Ten buvo ir TSRS konsu-

las Ant. Jurkšys su žmona.
Petras, Paserskis

Buenos Aires, Argentina.

Suomijos miestelio Laiti- 
kala prefektūra pateko į 
keblią padėtį. Reikėjo pas
tatyti tiltą'per nedidelį upe
liuką, bet tilto projektai bu
vo arba perdaug sudėtingi, 
arba per brangūs. Vienas 
žmogus pasiūlė tokią išeitį: 
pastatyti tiltą šalia upelio 
ir jo vagą pakrepti taip, 
kad tekėtų po tiltu. Taip ir 
buvo padaryta.

Geriausioji kalba — san
tūri kalba, apgalvota kal
ba. Kai tu kalbi, tavo, žo
džiai turi būti geresni už 
tylėjimą.

Arabų patarle

Chicago, 111.
Lankiau ligonį

Kovo 8 d. radau biskutį 
laiko ir aplankiau pažįsta
mą, pažangietį B. Kirstuką. 
Radau jį geroj nuotaikoj ir 
linksmą. Klausiu jo ar ser
gi. “Taip sergu. Mano kai
rė koja tinsta kuomet vaik
ščioju. Mano gydytojas su
rado, kad širdis veikia ge
rai ir nėra aukštas kraujas, 
tačiau rado, kad mano 
kraujas pertirštas ; ir tąs 
suteikia tinimo priežastį”.

Jis nusiskundė,, kąd jis 
turi pirkti daug visokių pi
lių ir jos nieką nepadeda. 
Patariau jam ir išvardijau 
lankyti klinikas, ir pasa
kiau, kad vienam gydytojui 
nereikia pasitikėti, kad jis 
viską žino.

Taipgi mudu nuoširdžiai 
pasikalbėjome, kas vyksta 
tarpe lietuvių ir visame pa
saulyje. Palikau jį linkėda
mas jam nugalėti tą nuož
mią ligą. Draugiškai atsi
sveikinu su juo.

B. F. Kubilius

Miami, Fla.
Kirpyklom išdaužė langus

J • '
Čia nuo senų laikų gy

vuoja Kirpyklų Journey
men ; Bąrber Unija. Jų 
kainos už plaukų nukirpi- 
mą nustatytos $2.25. Bet 
po visas miesto apylinkes 
neunijinės kirpyklos kerpa 
žmonėms plaukus nuo $1.25 
iki $1.50. Prieš tokias ne
linijines kirpyklas unijų 
darbininkai ir kirpyklų sa
vininkai kovoja per spaudą 
ir pikietavimais tų neuniji- 
nių kirpyklų.

Bet pasekmės vistiek buvo 
prastos ir neunijinės kirpyk
los jų visai nepaisė.

Kovo 6 dieną Miami o 
priemiesty Hialeah tuoj po 
vidunakčio Johnson kirpyk
lai akmenimis išdaužyti du 
langai. Taip ir kelioms ki
toms kirpykloms išdaužyti 
langai, kurios kerpa plau
kus už $1.50. Policija ty
rinėją it aiškina, gal tai

Montello, Mass.
Kovo 12 d. rado namuos^ 

mirusį Mikolą Mačulaitį, 85 - 
metų. Laikraščių išnešioto
jas pastebėjo, kad MaČiulai- 
tis nebepasiima laikraščio. 
Pranešė policijai; kuri rado 
jį negyyą. Nustatyta, kad 
mirė kovo 10 d. Buvo pa
vienis. ’ .

Iš Lietuvos paėjo Veliuo
nos apylinkės, Jurbarko ra
jono. Jis buvo narys vie
tinių pašalpinių organizaci
jų ir kuopų. Jaunesniu bū
damas patarnaudavo proto
kolų ar finansų sekreto
riumi. Buvo laisvų min
čių, bet palaidotas religi
niai. r

Liko liūdesyje duktė Ce
lia, jos vyras W. Gray, 
Maspeth, N. Y., sesuo Chi- 
cagoje ir sesuo Mary No- 
vello, E. Hartford, Conn., 
keletas seserėčių ir kiti gi
minės. Palaidotas Kalvari
jos kapinėse.

Labai sunkiai serga “Lais^ 
vės” skaitytojas Frank Ma
sai tis, Brockton City ligo
ninėje. Maitinamas dirbti
niu būdu.

Truro, Mass., ir Cape Cod 
giriose surasta baisi 4 mo
terų žmogžudystė. Peršąs 
tos per galvas ir kirviu suA 
kapotos. Sudėtos į maišus* 
ir girioje giliai užkastos.

Dvi jau atpažino — Mary 
Ann Wysocky ir Patricia 
Walsh iš Providence, R. I., 
abi po 23 metus amžiaus.

• Areštuotas 24 metų C. 
Costa, Provincetown, Mass. 
Atvežtas į B ridge water 
State Hospital protui iš
tirti.

George Shimaitis 
būtų paprastų vandalų da^ 

bai.
V< J. Stankus
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* Naujas M. Sluckio romanas
f A. PETRIKĄ

Vilniaus leidykla “Vaga” 
1968 m. išleido žinomo T. 
Lietuvos rašytojo Mykolo 
Sluckio romaną “Mano 
uostas — neramus.” Tai 
jau trečias to paties auto
riaus romanas. “Laiptai į 
dangų” ir “Adomo obuolys” 
išleisti anksčiau.

Paskutinio M. Sluckio ro
mano medžiaga tikroviška, 
imta iš - kasdieninio Lietu
vos gyvenimo. Autorius 
pavaizduoja išgyv e n i m u s 
vieno išsimokslinusio meni
ninko, radijo ir televizijos 
operatoriaus, kuris su fo
toaparatu nes i s k i r i a nei 
dieną, nei naktį. Romano 
herojus, Romualdas Alks
nys, ir jo numylėtinė, Mig
lė Girdenytė, stovi veikalo 
centre. Romualdas, vien
turtis gydytojos Marijos 
AlI^shienės sūnus, augęs ka
ro sąlygomis motinos glo
boje, nes tėvas kariavo 
prieš hitlerininkus. Jis ga
bus, savo darbą žino, bet 
patvirkęs, nerandąs sau 
vietos visuomenėje, per
daug mėgstąs konjakėlį ir 
skaidriąją (“vodką”). Su 
įstaigos draugais, ir net 
viršininkais, dažnai pralei
džia naktis kavinėse gerda
mi ir dainuodami “Žveng

iki aušros. Romualdas ne
sirenka ir pasitaikančių 
moterų — neatsisako “kojas 
pasišildyti” pas bile kokią. 
Nusigyvena iki to, kad 
vaikščioja nusitrynusiu pal
ovi, neplautais marškiniais, 
suplyšusiom kojinėm. Už 
nesekmes jis kaltina sąly
gas, kurios jam neleidžią 
iškilti.

Jis myli padorią merginą 
Renatą Vėlytę, biologijos 
kurso studentę, bet dėl pa
sitaikiusios Miglės Girde
nytės ją meta. Miglė graži, 
bet tuščiagalvė, beprincipė 
peteliškė, koketė, tinkanti 
ne gyvenimui, tik žaidimui. 
Ji, turtingų tėvų dukra, 
amžina studentė - nevykėlė 
rengiasi ištaigiai “moder
niškai,” apsitepusi veidą, 
bei akis visokiais prepara
tais — ieško smagurių. Vy
rus ji žavi ir turi pakanka
mai adorantų. Romualdas ją 
įsimyli ir tikisi “perauklė
ti.” Pirmoji jų pažintis pa
tikrinama lovoje. Tėvai yra 
“moderniški” ir dukrai duo
da pilną valią: niekad nesi- 
teirauja, kokį ji jaunikį 
nakčiai pars i v e d a j savo 
kambarį ir kada jį išleidžia.

Ta privilegija naudojasi ir 
Romualdas. Jis žinojo, kad 
ji lygiai gera jo varžovui 
barkūnui, ir kitiems, tačiau 
bandė būti atlaidus, filoso
fiškas. O kai jis bando Mig
lei prieštarauti, ta atsiker
ta: “tai tu esi senoviškas, 
vis dar skirstai žmones į 
vyrus ir žmonas.” Santuo
kos ir jokių moralinių įsi- 

. pareigojimų ji nepripažįsta.
Ją mylinčiam Romualdui ji 
sako, jog jiems susituokti 
nėra reikalo, kad jis gali, jei 
nori, vesti kitą, o “kai tau 
manęs prireiks, švilptelk ir 
mane rasi.” Miglės morali
nis palaidumas bei vulgaru
mas neturi ribos. Kai Ro
mualdo motina, padori mo
teris, nori jį nuo Miglės at
skirti, vadina ją ištvirkėle, 
jis tik veršiškai mykia ir 
vis kartoja, kad ją mylįs, 

visokios apie ją nešvąn- 
kalbos esą lik “bobų 

,” šmeižimas ir 
Jis kartais nakvoja

pas motiną, kartais pas i 
Miglę. Kai motina jam pri- * 
kaišioja netvarkų gyveni
mą, jis atsikerta: “Tau, i 
mama, meilė buvo idėja, re
ligija! O aš... kad ir ne
vertas, grumiuosi dėl gyvos, 
kasdieniškos meilės, be ku
rios negaliu dirbti, kvėpuo
ti.” Tuomi jis pabrėžia sa
vo gyvenimo “pranašurtią.”

Pagaliau, Romualdui rei
kalaujant, Miglė sutinka 
“susimetrikuoti,” susivesti, 
nors santuoka ji netiki ir 
jos negerbia. Ji žino ir 
apie Romualdo bohemiškus 
išpuolius, bet jam nepavy
duliauja. Aišku, tos pačios 
laisvės ji reikalauja ir sau. 
Kyla nesusipratimų, bar
nių, išmetinėjimų. Su senų 
laikų meilužiu Barkūnu 
santykių ji n e n u t r a ūkia. 
Kai Romualdas išsiunčia
mas ilgesniam laikui į ko
mandiruotę, jo vietą lovoje 
prie Miglės užima kuris 
nors jos jaunikių. Romu
aldas tai žino ir dūksta. 
Tuomet Miglė prižada pasi
taisyti, bet tik iki kitos pro
gos. Jokių pasižadėjimų ji 
nesilaiko. Girdėnų šeima, 
ypatingai Miglės brolis Hen
rikas, jo negerbia, jį įžei
dinėja, vadina nevykėlių ir 
pan.

Pagaliau toks gyvenimas, 
ypatingai motinos įkalbinė
jimas ir draugų pašaipos, 
Romualdą paskatina nuo jos 
atsiskirti. Teisme jis ne
nori p a s a k y ti nieko, kas 
Miglę užgautų, pasako tik 
tiek, kad jų “charakteriai 
nesiderina.” Į tai teismo 
pirmininkė jam pastebi, kad 
ir jos charakteris nesideri
na su vyro, charakteriu, o 
juodu jau išgyveno 15 me
tų ir nesiruošia skirtis. Iš
tuokos teismas jiems ne
duoda. Dėl to, atrodo, jau
nieji nesijaudina. Tiesiai iš 
teismo rūmų juodu patrau
kia į kavinę, išsigeria, pa
valgo ir eina tiesiai į Mig
lės lovą “meilės” patvirtin
ti...

Miglės neištikimybė bei 
ištvirkimas Romualdui tiek 
įgrįsta, kad jis jau ne juo
kais antrą kartą ieško' iš
skyrų. Teisme papasakoja 
apie jos nedorybes ir teis 
mas juos išskiria. Iš to la
bai džiaugiasi Romualdo 
motina.

M. Sluckio romanas “Ma
no uoste—neramu” parašy
tas nauja forma, ulisiniu 
metodu. Vadinasi kompozi
ciniai ryšiai kaip ir išnyks
ta, kai romano dalys su
komponuotos mechaniškai. 
Romano intriga gana įdomi, 
tik ją sunku sekti, kai teks
to skyriai kaitaliojami. Bai
gęs gvildenti vieną romano 
fazę, autorius grįžta į pra
eitį, pasakoja apie pirmes- 
niuosius įvykius, kurie, tra
diciniu romaną rašymo me
todu einant, turėjo būti nu
šviesti pfrmiau. Kai stato
ma A po Z—išeina painia
va.

Romanas vaizduoja dau
giausia meilės ir grynai as
meninius Romualdo reika
lus. Visuomeniniai klausi
mai paliečiami retai ir tik 
prabėgomis.

BINGHAMTON, N. Y
0Iš LDS 6 kp. susirinkimo'

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 3 
d., Sokol salėje. Pagal na
rių skaičių, tai mažas nuo
šimtis narių dalyvavo.

Iš kuopos valdybos ra
portų išryškėjo, kad kuo
pos reikalai gerame stovy
je, tik gaila, kad šiuo metu 
negauname naujų narių.

Finansų sekr. Adelė Kum- 
pan raportavo, kad turime 
tris ligonius. Iš pirmiau jau 
žinome, kad J. Navalinskie- 
nė serga, o dabar dar prie 
jos prisidėjo Julia Kamins
kienė ir Jonas Strolis. Pas
tarieji per kurį laiką gydėsi 
ligoninėje, tačiau dabar gy
dosi namuose. Linkime ser
gantiems nariams sėkmin
gai ligas nugalėti ir vėl bū
ti sveikiems. / 1

J. Vaicekauskas pranešė, 
kad per pasidarbavimą 
Alex Rapčio tapo užregist
ruota Amerikos Legijono 
salė dėl rudeninio banketo 
spalio 11 dieną. Norint, kad 
būsiantieji parengimai būtų 
sėkmingi, aišku, visi LDS 6 
kuopos nariai turėsime pa
sidarbuoti pagal išgalę.

Perskai t y t a s “Laisvės” 
Admini s t r a c i j o s laiškas, 
prašantis, kad kuopa ir jos 
nariai pasveikintų “Lais
vės” dalininkų suvažiavi
mą. Kuopa iš iždo paskyrė 
$10. Ir A. Žemaitienė pri
dėjo $1.

J., ir K. Vaicekauskai pa
reiškė mintį, kad balandžio 
mėnesį LDS 6 kuopa susi
rinkimo nelaikytų. Nes jie 
kaip tik tuo pačiu laiku, ka
da pripuola 6 kuopos susi- 
kimas, išvažiuoja į saulėtą 
Floridą poilsiauti. Linkime 
sėkmės garai pailsėti.

Visi LDS 6 kuopos nariai 
atkrepkite dėmesio,1 kad se
kantis LDS 6 kp. susirinki
mas įvyks gegužės 5 d., So
kol salėje, 226 Clinton St. 
Pradžia 7 vai. vakare. Visi 

, kuopos nariai maloniai pra
šomi dalyvauti.

LDS 6 kp. narė O. W.

Čikagos kapinėse ant 
hatijo kapo pastatytas pa
minklas su užrašu : “Bran
gioji žittopa, pagaliau pati
kėjai, kad buvau nesvei
kas?”

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

Harrisburg, ID.
Nors pavėluotai bet 
geriau negu niekados

Gavau pranešimą, kad 
vasario 14 d. mirė Kazimie
ras Vaičiūnas, gyvenęs 623 
W. Paplar St., Harrisburg, 
Ill. Mirė sulaukęs 87 metus. 
Iš Lietuvos paėjo nuo Šuns
kų. Dar jaunas būdamas 
išvyko į Angliją, į Škotijos 
anglies kasyklas, kur per 
keletą metų kasė anglį. Nu
sibodus tenai, leidosi toliau 
laimės paieškoti. Atvyko 
pas savo pusbrolį, į Har
risburg, Ill.

Čia padirbėjęs keletą me
tų, persikėlė į kietosios ang
lies kasyklas —Wilkes-Bar
re, Pa. Greit iš tenai- tais 
pačiais metais persikėlė į 
Waterbury^ Conn., ir greit 
jsit raukė į darbininkišką 
veikimą, ir daug rašinėda
vo į spaudą apie viską. La
bai gražiai mokėjo aprašyti 
lietuviškus fašistus. Taigi 
jis jiems buvo peilis po kak
lu. Kelis kartus buvo jį įs- 
kundę, ir iš darbo buvo at
leistas. Vieną kartą buvo 
pasimoję jį išdeportuoti, 
nes tais laikais buvo mada 
deportuoti pažangius žmo
nes. Tais laikais tąpo de
portuotas Vabalukas, taipgi 
daugeliui Waterburio lietu
vių žinomas buvęs visuome
nininkas.

J. Strižauskas

Naujas narys į LLD 20 kp.
Besikalbant su Jonu Kaz

lausku, buvau prisiminus ir 
apie jo žmonai Marytei Ka- 
zlauski e n e i priklausančią 
knygą dar už 1968 metus, 
tai yra Jono Gasiūno knygą 
“Mano dešimtmečiai Ameri
koje”. Paklausiau 
kaip jam patinka minėta 
knyga, jis atsakė: 
gražiai atrodo, su daug 
įvarių nuotraukų ir leng
vai skaitoma”. Paklausiau, 
gal ir jis norėtų būti LLD 
20 kp. nariu, kurioje jo 
žmona Marytė priklausė 
nuo pat jos susiorganizavi- 
mo — 1916 metais. Jonas 
atsakė: “Jeigu mano žmo
nai Marytei ši organizacija

Jono,

‘‘Labai

CRANE OPERATORS, SHEAR 
OPERATORS AND HELPERS.

Good pay, Company benefits, 
overtime.''

Call OR 6-4206. Mr. Goldsmith. 
DEL PENN STEEL CO. 
11200 Roosevelt Blvd.
Philadelphia, Pa. (21-23)

MEN

WAREHOUSE MEN
General warehouse work. 

Good opportunity for ambitious man.
Good starting salary.

Company paid benefits.
King of Prussia area.
Call 265-6163 (21-25)

To Train As
MACHINE OPERATORS

NIGHT SHIFT
Apply in Person

ANCHOR THREAD CO.
Main St.

Groveville, N. J.
(17-23)

MAINTENANCE
MILL WRIGHTS 

PIPEFITTERS
ELECTRICIANS 

MACHINISTS 
BOILER OPERATORS 
be journeyman or have equalMust

experience, $3.65 per hr. plus shifts 
differential. LEE is offering steady 
employment plus excellent fringe 
benefits program including. Paid 
hospitalization with family. Paid 
Life insurance. Other benefits. Paid 
holidays (9). Accident & Sick bene
fits. Paid retirement program. In
terview conducted daily from 9:30 
AM to 2:30 PM. Saturdays by appt. 
Call or write Frank J. Lepore, LEE 
TIRE & RUBBER CO., Conshohock
en, Pa. 19428. Tel. 828-4000. An equal 
opportunity employer. (21-23)

Prekiautojas Don Rod- 
žersas iš Mančesterio (An
glija) pardavinėjo kibirus 
šiukšlėms tokia maža kaina, 
jog niekas nesiryžo jų pirk
ti, bijodami, kad nebūtų ap
mulkinti. Tuomet Rodžer- 
sas ant kibirų užrašė:. “Su 
nedideliu broku.” Visos pre
kės buvo išparduotos 
dieną.

per

Pranešimas
Cleveland, Ohio

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

Sekr. J. žebrys

buvo gera, tai ir man bus ge
ra. Pagarbai savo mylimos 
žmonos Marytes stoju į šią 
organizaciją”, ir užsimokė
jo metinę mokestį už 1969 
metus.

Garbe tau, Jonai, kad 
taip kilniai įvertinai savo 
mylimos žmonos Marytės 
prakilnias idėjas ir patapai 
šios brangios LLD organi
zacijos nariu.

Onytė Weilus

Antanas Walentukevicius
(Wallen)

Mirė Kovo 21, 1968
Prisimename su didele širdgėla tą liūdną valandą, 

kada mano gyvenimo draugo ir vaikų tėvo širdis su
stojo plakus, gyvybė užgeso amžinai. Apšvietą ir tie
są mylėjęs, atlikai gražių darbų. Ilsėkis, mūsų myli
mas. Mes tavo kapą lankysime, kol gyvi busime.

/

Rožė, žmona
Dr. Viricent ir Phylis, sūnus ir marti 
Adrian; Lancė, anūkai
Aldona ir Dr. Eldon, dūkte ir žentas 
Ražmarid, anūkė 
Jonas Grigas, draugas

Montello, Mass. .

i

UNUSUAL OPPORTUNITY

For men with good mechanical 
ability to train as:

BAG MACHINE
ADJUSTERS
PRESSMEN

starting rate, liberal bentfits.
, Call or write

Mr. Paul J. Cafferty at:
PARK-WELL 

PAPER PRODUCTS
Church Rd., North Wales, Pa.

1-368-2400
(21-23)

Good

AUTO LOT PORTER
Steady work. Good starting salary. 

Good benefits.
Excellent working conditions, 

apply in* person or call: 
C & C FORD

Easton Road, Horsham, Pa. 
OS 5-1700

(21-30)

1100

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

MIG WELDERS

Wanted at Once!

(18-24)

BOROUGH of 
BELLMAWR

Dept, of Highways
Helpers needed immediately for 

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

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

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

Apply Immediately:
ADMINISTRATION OFFICE 

2nd Level
MUNICIPAL BUILDING

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

Experienced in 
the successful 
Good Starting 

fringe benefits.

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)

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

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

338-1110.
338-1110 (19-24)

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)

MAN. Factory work. 
Must be high school graduate. 
Attractive salary, paid holidays.

Apply between 9 and 11 AM 
and 2-4 PM

INTERNATIONAL CHEMICAL CO.
2628 N. Mascher St., Phila., Pa. 
An Equal Opportunity Employer.

WEAVERS (Axminister).
Experienced, paid Blue Cross and 
Blue Shield. Excellent fringe benefits. 

Apply Hugh Nelson.
COLUMBIA CARPET CO.

2501 No. 3rd St.
Phone: 739-3517 (21-27)

MEN
To work in growing electronics firm. 

Polishing experience helpful. 
Opportunity for advancement.

Will train good workers. 
Call 326-7280

(2-27)

WOODWORKERS 
MACHINE HANDS

Experienced only. Good pay. 
Band Saw, Bench Saw, Shapers, 

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

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

ADMINISTRATIVE MGR.
$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 men to be trained in sales, 
brand identification, and manage
ment.

For interview call: MR. TRACY, 
between 9:30 AM and 2 PM.

437-2683 (19-25)

PHOTO PRINTING AND 
FINISHING LAB

Male and female help to work in 
photo printing and finishing Lab. 
Both shifts available. Experienced 
persons preferred but will train. 
Good working conditions. Pleasant 
environment. Liberal fringe benefits. 
Apply in person or call Mrs. Hillard.

FILM CORP. OF AMERICA
19th & Allegheny Ave., Phila., Pa. 

BA 5-2143 (21-23)

MAINTENANCE
MILLWRIGHTS•
PIPE FITTERS
ELECTRICIANS

MACHINISTS
BOILER OPERATORS

Must be journey man or have equal 
experience.

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

Program includes:

• Paid Hospitalization w/family
• Paid Life Insurance
• Paid Retirement Program
• Nine Paid Holidays
• Accideht 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.z 19428. 828-0400.
An Equal Opportunity Employer.

(1921)

KEYPUNCHERS

$110 WEEKLY

We have openings all over town. 
All Shifts available. Bring me any 
experience from 3 months on and 
I'll put you where you want to be. 
Call me right now! FEE PAID;

API

Ann Carol, 1406 Chestnut, Phila., 
Pa. Room 608. LO 9-4520. Emp. 
Agcy. (21-22)

OPERATORS
Experienced Blouses and Shirts. 

Front makers, Pocket setters, 
Sieve setters, and cuff setters.

GOODIMADE
1010 Race St., Philadelphia, Pa.

MA 7-2993 (21-23)

SECRETARY (2)

Reta operacija
Vilniaus klinikinėje ligo

ninėje buvo atlikta reta 
operacija. Greitosios pagal
bos mašina pristatė ligoni
nėn moteriškę, netekusią 
sąmonės. ' - ' ’

Gydytojai nustatė: plau
čių arterijon pateko krešu
lys, sustabdęs kraujotaką 
plaučiuose. Tokiais atve
jais . žmogui gresia greita 
mirtis. Buvo nutarta atlik
ti vadinamąją plaučio arte
rijos embolektomiją — pa
šalinti krešulį. Teko at
jungti ligonės širdį ir plau
čius, pavaduojant juos dirb
tinės kraujo apytakos apa
ratu. . . ; i' , ‘

‘ Operaciją, pirmą tokio 
pobūdžio Lietuvoje, sėk- 
įhingai atliko prof. Algi
mantas Marcinkevičius.

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

(19-23)

Must be able to type 50 words 
per minute.

Short hand. 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)

GENERAL’FACTORY HELP 
WANTED.

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

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

(19-23)

COMPTOMETER OPERATOR
Experienced on three phase. 5 day, 

38 hour week; Fringe benefits.
BOND BAKING COMPANY

300 E. Godfrey Ave. 
Cali Mr. Roman, 

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

MOLD MAKER

Machinist Mechanic Į
Experienced in Building 

injection mold.
Excellent starting salary. Overtime.

Excellent working conditions.
ACI, INC.

Old Easton Road, Doylestown, Pa.
345-1800

(2127)

GIRL FRIDAY

Good typing required. Salary com
mensurate with experience. We 
offer: Profit sharing; hospitaliza
tion ; paid holidays; excellent Wbrklng 
conditions. Apply or call: Mts. Mc
Carty—CA 4-1900.

MOTOROLA
1601 Church Rd., Glenside, Pa. 

An, Equal Opportunity Employer.
(18-24)
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aLaisvės” Bendrovės suvažiavimui sveikinimai Puikus buvo Spaudos Bendroves

(Tąsa) • e . w 1 v* •
Ką pagiedos N. Yorko liberalai? Parengimų Kalendorių

Elizabeth, N. J.
Sveikiname “Laisvės” B-vės suvažiavimo delegatus, 

linkime jiems geros sveikatos ir energijos padaryti gerus 
tarimus idėjiniai. Taip pat nustatyti gaires jos palaiky
mui ir ant toliau. Dėl dabartinės “Laisvės” užimtos po 
zicijos ir jos vedimo, nusiskundimų nesigirdi. Kad mūsų 
sveikinimas nebūtų tuščias, tai prisidedame su parama. 
Čia randate $75. Aukojo per K. Paciūną.

šerini n kįi suvažiavimas

Nuo N. J. valst. vajininkų, premija — $20.
V. Paulauskas, $10.
Po $5: A. Skairus, Ig. Beeis, K. Paciūnas, K. čiurlis.

Ozone Park, N. Y.
Sveikinimas per Heleną Feiferienę, New Yorko Mo

terų Klubas, sveikina “Laisvės” bendrovės suvažiavimą 
su $25 ir linki geriausių sėkmių.

Carle Place, N. Y.
Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą su $10 atminčiai ma

no mylimo gyvenimo draugo Vincento Kazlausko. Jis la
bai įvertino “Laisvę”, skaitė ją ir kalbino kitus, kad 
skaitytų. Jis sakydavo, skaitydamas “Laisvę” susipažinsi 
su darbininko žmogaus pareiga visuomenės srityje. O 
tas suteiks tau žinojimą, kad reikia dalyvauti, dirbti dėl 
^šviesesnio rytojaus. Su Pagarba, Anna Kazlauskiene.

• • •
Oceanside, N. Y.

Sveikinu “Laisvės” suvažiavimą, atminčiai mano 
mylimo vyro Kazimiero Sungailos, kuris mirė kovo 19, 
1957 m. Čia randate $12. Su Pagarba Eleanora Sungai- 
liene.

Chicago, UI.
velkiname “Laisvės” bendrovės suvažiavimą, Jinki- 

žiavimo dalyviams gerai svarstyti laikraščio pa-me su 
dėtį ir\jo stiprinimą. Šiais didelių kovų laikais mūsų 
spaudosf veidmuo yra svarbus žinių perdavimui. Palai- 
kykime/r stiprinkime “Laisvę”. Nors šiemet mes pradė
jome vėlai rūpintis “Laisvės” suvažiavimu, čia siunčia
me $95. Apart prenumeratų, aukų yra nuo:

V. Rudaitis, $20.
Alisė ir L. Jonikai, $10.
Jonas Mažeika, $6.
Po $5: Jonas Pateckas, Antoinette Tolishienė, G. K. 

Budris, M. Mazūra, V. V. Vasys, Juozas Staskus, Alex 
Gable, J. M. Kaminskas, J. ir V. Andruliai, C. ir A. Ši- 
leikiai.

Juozas Stulgis, $3.
Po $2: M. ir V. Plečkaičiai, J. ir A. Butkiai ir Vin

cas Yuška. Su Pagarba, Julia Andrulienė.

Philadephia, Pa.
Sveikiname “Laisvės” B-vės suvažiavimą. Čia ran

date $10.
Nellie Griciunienė, $5.
Po $1: H. Tureikienė, K. Kazlauskienė, P. Sidabrię- 

nė, B. Navalinskiene, J. Shaškas, Draugiškai. N. Griciū- 
niene.

Brooklyn, N. Y.
Apgailėdami, kad iš priežasties Miko ligos, negalime 

dalyvauti “Laisvės” B-vės suvažiavime. Visvien linkime 
visiems susirinkusiems stiprios sveikatos ir sėkmės nu
tarime kaip ilgiausiai išlaikyti laikraštį “Laisvę.” Čia 
randate $20. Marytė ir Mike Riskevičiai.

Rochester, N. Y.
Moterų LLD 110 kp. sveikina mūsų mylimos “Lais

vės” suvažiavimą su $10.
Po $5: V. Bullienė, A. L. Bekešiai.
Ilgiausių metų “Laisvei” ir visam kolektyvui. Čia 

randate $20. Draugiškai, L. Bekešienė.

Worcester, Mass.
LLT) 11 kp. sveikina “Laisvės” suvažavmą, linkėda

mi geriausių pasekmių svarstyme “Laisvės” reikalų. Lai 
gyvuoja “Laisvė” daug, daug metų. Čia randate $70. 
Draugiškai, J. Jaskevičius.

LLD 11 kp., $25.
J. Jaskevičius, $20.
J. Raulušaitis, $10.
J. M. Lukai, $5.
Po $2: J. Petkūnas, V. Žitkus, F. Petkūnas, J. Senkus.
Po $1: O. Dudonis, L. Ausiejus.

St. Petersburg, Fla.
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą, linkėdami pra

vesti naudingus tarimus laikraščio palaikymo reikalu. 
Mūsų troškimas, kad laikraštis dar ilgus metus gyvuotų 
ir šviestų žmoniją. Sveikinamas tuščiomis mažai turi 
reikšmė, tad čia randate $135. Aukojo:

V. Valkauskas, “Laisvės” vajininkas gražina laimėtą 
premiją, $25.

Walter Dubendris, $20.
Vincas žilaitis, $11.
Po $10: Antanas Antanavičia, K. Zaruba, Jonas Ra

gauskas, Anaceta Zigmantienė, Livonia, (Mich.
Po $5: Jonas P. Miller, Rožė Samulėnas, Kaziūnė 

PakŠienė, V. ir M. Vilkauskai, J. ir A. Stukai, Eva ir V. 
į Valley.

A. Kavaliauskas, $3.
Po $2: D. Lesnick, C. ir T. Sholunai.
Po $1: J. Andrikis ir Adolf Fercikas. Šias aukas 

parūpino V. Vilkauskas.
(Bus daugiau)

Spaudos Bendrovės šėri
ninkų suvažiavimas, kovo 
16 d., Ozone Park, N. Y., 
buvo skaitlingas, nors šį 
sykį nesimatė svečių iš to
limų vietų. Bet iš paties 
New Yorko ir artimos apy
linkės atvyko ir su geromis 
intencijomis, kaip matysime 
toliau. Kas dar stebėtina, 
tai tas, kad beveik visi šėri- 
ninkai atvyko paskirtu lai
ku, beveik visi sykiu.

Be jokių ceremonijų, be 
jokių įvadų, Povilas Venta, 
Spaudos Bendrovės pirmi
ninkas, pareiškė, suvažiavi
mą atidarytu ir paprašė šė
rininkų išsirinkti pirminin
ką, paskirdamas balsų skai
tytojais J. Rušinską ir J. 
Grybą.

Pirmininke išrinkta Kot
ryna Petrikienė, o jos pa
galbininku — Ignas Beeis 
iš Union, N. J.

Rezoliucijų komisijon iš
rinkti Ieva Mizarienė. Vera 
Bunkienė ir Juozas Bimba.

Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės sekretorius S. 
Večkys perskaitė protoko
lą. Jis sykiu turėjo daug 
įdomaus pasakyti iš spaus
tuvės darbininkų padėties. 
Žingeidi! buvo girdėti tų1 
ištikimų ilgamečių Lietuvių 
Koop. Spaudos Bendrovės 
darbininkų vardus: J. Dai
nius, S. Večkys, J. Lazaus
kas, J. Grybas, Nelė Ven- 
tienė, B. Mfalin, P. Šoloms- 
kas ir L. Kavaliauskaitė.

Večkio raportas apie 
spaustuvės darbininkus bu
vo ne tik įdomus, bet ir 
jaudinantis. Jaudinantis to
dėl, kad didžiuma tų darbi
ninkų ture j o • teisę pasi
traukti iš spaustuvės jau 
seniai. Bet jų pasišventi
mas progresyviam darbi
ninku judėjimui verčia juos 
dirbti, ir dirbti be per stoji
mo. Tai taip metai po me
tų vis tebegirdime jų var
dus, kaip įprastos muzikos 
gaisus.

A. Bimba ir J. Gasiūnas 
išdavė raportą už redakci
ją. Jie nesiskundė darbo 
sunkumais. Sako, ir jiems 
būtų laikas darbą pamiršti, 
bet kai nėra kam užimti jų 
vieta, tai jie ir tęsia darbą 
be išmetinėjimo. Jiemdviem 
prigėlbsti Ievutė Mizarienė 
ir S. Sasna, dirbdamos po 
pusę laiko.

Šėrininkai išgirdo gerą 
žinią iš administratorės 
Lili jos Kavaliauskaitės. Ji 
sakė, kad pereitas “Laisvės” 
vaius labai gražiai pavyko.

“Laisvės” Bendrovės šė- 
rininkai išgirdo labai įdo
mų redakcijos raportą. Ra
portas turėjo labai platų 
akiratį. Jis palietė, galima 
sakyti, visus šių dienų eko
nominius, politinius ir soci
alinius reikalus lyiai ki
tuose kraštuose, kaip ir pa
čioje. Amerikoje.

Raportą rasite šios dienos 
“Laisvėje.” Perskaitykite.

Po redakcijos raporto se
kė ilgos ir labai įdomios 
diskusijos. Diskusantų bu
vo net septyniolika. Tai 
diskusijos nusitęsė ilgai.

Pirmiausias pageidavi
mas buvo išgirsti vajinin- 
kus. Norėjosi žinoti, ką jie 
patyrė, vaikščiodami po 
“pasaulį,” ieškant naujų 
“Laisvei” skaitytojų. No
rėjosi žinoti, kokių raštų 
pageidauja “Laisvėje” jos 
skaitytojai.

Vajininkas Juozas Bimba 
pirmiausia pasakė, ką jis 
girdėjo iš “Laisvės” skaity-

tojų. Gi kai kurie “Lais
vės” skaitytojai jam sako, 
kad “Laisvė” tik giria neg
rus. ir t. t.

Valys Bunkus, Brooklyno 
vajininkas, laimėtojas pir
mosios dovanos, turėjo ge
ras pasekmes gavime naujų 
skaitytojų “Laisvei”. Bet 
jis susidūręs su kitomis 
problemomis. Jis suradęs 
tokių, kurie mėgsta “Lais
vę” skaityti, bet jau sunku 
skaityti, nes jau labai seni, 
akys jiems nebetarnauja. 
Jie jau reikalauja, kad 
straipsniai būtų trumpesni, 
ypatingai iš Lietuvos ir 
moksliškieji. Jie nori dau
giau žinių iš New Yorko ir 
apylinkės, trumpų žinių.

Jurgis Stasiukaitis sakė, 
kad ir jo apvlinkės “Lais
vės” skaitytojai nori trum
pesnių straipsniu iš Lietu
vos. Įdomus kitas pas jį 
dalykas. . Jo kaimynystėje 
nesą negrų. Bet apiplėšimų 
vis tiek esą daug. Vadinasi, 
plėšikai yra balti.

Juozas Weiss juokėsi 
pats iš savo pastangų va
juje Jis rinko prenumera
tas “Laisvei.” bet laimėjo 
Chicagos “Vilniai,” nes jai 
jis gavo daugiau naudos.

Jonas Grybas sako, kad 
tūli “Laisvės” korespon
dentai rašo per daug apie 
kumpius, kiaušinius ir deš
ras. Tokie, dalykai neįdo
mūs skaityti, tai jų nerei
kėtu ir dėti į laikraštį.

Taip per visas diskusi
jas ir sukosi dalykas apie 
trumpesnius raštus, už dau
giau vietiniu žinių — iš 
Brooklvno -' New Yorko.

Pasibaigus diskusijoms, 
redaktoriusu Bimba pasakė 
ir savo nuomonę anie raš
tus : “Laisvėje.” Jis sakė, 
kad neįmanomas dalykas 
išleisti tokį laikrašti, kad 
visi jame raštai patiktų vi
siems skaityto jams. Geras 
tas laikraštis, kuriame yra 
visokių raštų, kad yra iš 
ko pasirinkti, kuris kuriam 
patinka.

Jis prižadėjo atkreipti 
dėmesį į šėrininkų pasiūly
mus ir pakeidavimus. Pra
šė skaitytojų redakcijai pa- 
dėtį. ■ ,

Atėjo entuziazmo momen
tas. Pasi rodė “Laisvės” 
skaitytoju gerosios intenci
jos, kai Lilija skaitė sveiki
nimus “Laisvei” su dovano
mis, kuriomis suplaukė gra
žios paramos.

Doleriai stipresni už žo
džius. Skaitytojai parodo 
savo meilę “Laisvei” do
leriais. Jie ją remia visa sa
vo išgale.' Dėl amžiaus, 
skaitvtojų armija mažėja, 
tai likusiems prisieina vis 
didesne suma remti savo 
laikraštį, kad tik jis ilgiau 
gyvuotų.

Suvažiavimas priėmė re
zoliucija, kurią rasite šios 
dienos “Laisvėje.”

Po konfere n c i j o s, šėri- 
ninkai pasivaišino puikia
me bankete. Buvo ir sve
čių, ne šėrininkų, bankete.

Banketui valgius priren
gė rūp e s t i n g a i Kaziūnė 
Čeikauskienė su, pagalba 
Elenos'Šiaulienės ir Kons
tancijos Rušinskienės, taip
gi Geo? Waresono.
Valgius į stalus išnešiojo 

V. Bunkienė, V. Gasiūnie- 
nė, N. Buknienė, N. Ven- 
tienė. Joms gelbėjo J. La
zauskas ir P. Venta.

Suvaži avimas šekamus 
šėrininkus /išrinko Liet. 
Koop. Spaudos Bendrovės 
direktoriais 1969 metams:

.1 • ... ......

Nieko nenustebino majo
ro John Lindsay pareiški
mas, kad jis kandidatuos į 
miesto majorus antram ter
minui. Rinkimai įvyks šį 
rudenį. Demokratų partijo
je jau pusė politikierių pa
siskelbė kandidatais. Kaip 
žinia, pirminiai balsavimai 
arba nominacijos įvyks bir
želio 17 dieną. Laiko dar 
gana daug, bet kiekvienas 
“kandidatas” nori save iš
populiarinti iš anksto.

Mr. Lindsay yra republi- 
“kona.s; ir nori, kad jį ir vėl 
republikonų partija nomi
nuotų. Bet jis susilaukė 
dvieju smarkių oponentų. 
Du dideli reakcininkai irgi 
norėtu būti republikonų 
i<oririMo4-oįs i miesto majo
rus. Vinnoc! in ‘,rv*n New Vor-

Vito Batista iš Brooklyno, 
o kitas valstijos senatorius 
John Marchi iš Staten Is
land. Pastarasis įtakinges
nis už pirmąjį.

Nors aiškiai nesako, bet 
stebėtojai mano, kad Mr. 
Lindsay yra susirūpinęs. 
Nominacijose Mr. Marchi 
gali jam pakišti koją.

Kaip žinia, Mr. Lindsay 
buvo išrinktas bendromis 
pastangomis republikonų ir 
liberalų. Ką Liberalų parti
ja dabar pasakys? Sako
ma, kad joje yra nemažai 
opozicijos Lindsay kandida
tūrai. Beveik visiems aišku, 
kad vieni republikonai ne
gali savo , žmogų išrinkti 
miesto majoru. Todėl vėl 
bus siekiama Lindsay kan
didatūrai laimėti liberalusko valstijos seimei;o mrvs 
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“Šventos” pabiros
VEDUSIŲJŲ PAGUODAI

Vakaru Vokietiios pasto
rius Volfas kiekvienai jau
navedžių porai įteikia mag
netofono juosta, kurioje 
įrašyta jų sutuoktuvių ce
remonija. Jis pataria klau
sytis jos kiekvieną kartą, 
kai vedusieji susibara arba 
nuobodžiauja. Volfas tvir
tina. kad .nors vedybų nuo
traukos dar tebej a u d i n a 
vyresniosios kartos sutuok
tinius, tačiau jaunimui žy
miai geriau tinka magneto
fono įrašai.

VIENINTELĖ VIETA
Neištikima žmona rašo 

meilužiui:
—Buvau išpažinties. Ji 

truko maždaug valandą. 
Brangusis, kokia tai palai
ma — ištisą valandą kalbė
ti atvirai tik apie tave, ne
sibijant, kad kas nors iš
girs.”

TIKI? MOKĖK!
Vienoje Prancūzijos 

miestelio Bui-Rouženjė baž
nyčioje pamokslininkas “Trylika 
kreipėsi į tikinčiuosius šiais 
žodžiais:

“Broliai ir seserys! Te- 
nelieka mūsų viešpaties žo
džiai jūsų galvose ir tenu
sileidžia žemiau — į jūsų 
širdis, o iš ten tepereina į 
jūsų kišenes. Tai padės 
jums būti dosnesniems, kai 
bus renkamos aukos baž
nyčiai.”

__ .c___

DVASININKŲ 
ĮSIGALĖJIMAS

32 milijonams Ispanijos 
gyventojų tenka 43,410 ku
nigų, 23,862 vienuolės ir 
1,606 vienuolynai. Šalies te
ritorija padalinta į 64 vys
kupijas ir 20,640 parapijų. 
Katalikų bažnyčiai priklau
so 1,409 vidurinės mokyk
los su 364,713 moksleivių.

Šie duomenys pateikti 
“Ispanijos bažnyčios žiny
ne,” kuris išleistas Madride.

KOSTUOS
Iš AUTOMATŲ

Vienoje Feraros miesto 
bažnyčioje (Italija) pasta
tytas automatas, gaminan
tis hostijas komunijai (ir,

P. Venta, S. Vetchkis, J. 
Lazauskas, Geo. Wareso- 
naš, J. Rušinskas, W. Ker- 
šulis, V. Bunkienė, G. Dir
žu vai tis, W. Baltrušaitis, V. 
Venckūnas, A. Nėvins, M. 
Stakoff.

Altematai P. M. šoloms- 
kas, Bill Malin ir Ą. Gilrpan.

, A. Gilman
> ......
‘ 1

aišku, jame yra plyšys au
koms). Šiuo bažnyčios auto
matizavimu pasipiktino Va
tikano laikraštis “Oserva- 
tore Romano.” Tikintieji 
gali pasiguosti, karčiai juo
kauja laikraštis, kad “išpa
žintys kol kas dar neprii
mamos telefonu pagal leng
vatinį tarifa po 22 valan
dos.”

NEĮTIKINANTIS 
PAMOKSLAS

Vienoje Romos bažnyčio
je kunigas sakė pamokslą— 
“Turtuoliu atsakomybė ne- 
turtingiesiems.” Po pa
mokslo prie kunigo priėjo 
kolega iš gretimos bažny
čios

— Na kaip, tėye, ar pavy
ko itikinti savo, parapijie
čius?

—Pusiau. Neturtingieji 
patikėjo. 

_ •

SMŪGIS PRIETARAMS
New Yorke įkurta nauja 

d r a u gija, kuri vadinasi 
prieš prietarus.”

Draugija renkasi kiekvieno 
mėnesio trylikta dieną dan
goraižio, pažymėto tryliktu 
numeriu, trylikto aukšto 
tryliktame kambaryje. Jos 
tikslas — kova su prieta
rais.

PASIRINKIMAS
Senas kunigas iš nedide

lio Prancūzijos miestelio 
aplankė' gydytoją pasitarti 
dėl savo sveikatos.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietus 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Didelė aidiečių grupė 
skrenda į Miamį

Atrodo, kad New Yorko 
lietuvių meninės jėgos bus 
puikiai atstovaujamos Lie
tuvių Meno Sąjungos suva
žiavime ir festivalyje šį sa
vaitgalį. Sužinojome, kad 
lėktuvu penktadienį į Mia
mį išskrenda didžiulė mū
sų aidiečių grupė. Aišku, 
kad jie prisidės prie atliki
mo meninės programos.

Išvyksta aidiečiai: 
Helena Feiferienė 
Nastė Buknienė 
Adelė Lupsevičienė 
Aug. Iešmantą 
V. Beckeris A
Ieva Mizarienė v
Jonas Grybas 
Tęsė Stočkienė
Mildred Stensler '
Jonas Juška
Valentina Nevins
Alex Nevins 
Povilas Venta 
Nelė Ventienė 
Jonas Lazauskas 
Alex Mitchell 
K. Rušinskienė
Linkiu jiems laimingos 

kelionės ir smarkaus pasi
rodymo Festivalyje.

Reporteris

Londonas. — Mirė pažan
gi rašytoja Charlotte Hal
dane, buvusi korespondentu 
Tarybų Sąjungoje ir Kini
joje, 74 metų amžiaus.

Kampala, Uganda.— K^- 
n i j b š Liaudies Sąjungas 
pirmininkas Oginga Odinga 
kviečia Afrikos liaudies ju
dėjimą vienybėn ir kavon 
prieš likusius kolonistus ir 
imperialistų kėslus.

Apžiūrėjęs ligonį, gydyto
jas pasakė:

— Jums reikia pailsėti. 
Tai labai rimtas atvejis. 
Jūs turite, trims mėne
siams išvykti į Šveicariją.

— Bet tai neįma n o m a ! 
Mano parapija neapsieis be 
manęs.

— Brangusis, jurus teks 
pasirinkti: arba Šveicarija, 
arba rojus.

— Gerai. Renkuosi Švei
cariją.

(Iš “Nauka i religija”)

PODAROGIFTS, INC.
SVEIKINA 

SU ŠVENTĖMIS 
VISUS SAVO KLIJANTUS IR DRAUGUS:

TURIME PILNĄ SANDĖLĮ 
, IMPORTUOTŲ PREKIŲ 

DOVANŲ VELYKOMS!
DABAR GALIMA GAUTI:

KAVIARO
SAULĖGRĄŽŲ ALIEJAUS
ĮVAIRIŲ SALDAINIŲ
KENUOTŲ ŽUVŲ 
(aliejuje ir su pomidorais) 
ARBATOS-KHALVA- 

UOGIENĖS

Nedelskite. Ateikite kol dar yra pasirinkimas. 
SKUBĖKITE SAVO UŽSAKYMUS

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N.Y. 10003 

' Tel. 212—228-9547 '

BALALAIKŲ 
PERFUMŲ 
SAMOVARŲ 
( elėktrinią-anglinią) 
PALEKH-FEDOSKINO 
KHOLUI.DĖŽIŲ




