
THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
No. 22 Antradienis, Kovo (March) 25, 1969, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE Entered as second
Semi-Weekly class matter at the

102-02 Liberty Avė. Post Office of Jamai-
Ozone Park, N. Y. 11417 ca, N. Y., under the

Area Code 212 Act of March 3, 1879
Tel. Michigan 1-6887

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis 

t
Dalyje Queens apskrities (N. Y.)
Kanadoje ..................-.................. —
Kitur užsienyje .............. ................
Jungtinėse Valstijose .....................

Pavienio egzemplioriaus kaina 10

PRICE 10c

KRISLAI
Dar vienas senatorius
Kur link Kanada?
Protingi pasiūlymai
Teisėjas ir teisingumas 
Neišspręsta problema 
Šviesus tautos sūnus

— Rašo A. Bimba —

Jau daugiau kaip dešimt 
tūkstančių jaunų amerikiečių 

y paklojo galvas Vietname nuo 
t<^)ąiko, kai Paryžiuje prasi
dėjo pasitarimai kaip karą 
baigti. O karas nesibaigia, o 
pasitarimai dar vis nieko ne
duoda ir nežada!

Nauja susisiekimo sistema 
tarp TSRS ir Amerikos

Prieš karo tęsimą ir prieš 
prez. Nixono politiką pakėlė 

’ balsą ir Albert Gore, sena
torius iš Tennessee valstijos.

(kovo 20 d.) reikalauja Viet
namo reikalą palikti patiems 
vietnamiečiams. Jis sako, kad 
Pietų Vietnamas nieko neturi 
su mūsų Amerikos saugumu, 
kad mūsų saugumui nedarys 
skirtumo, kokia valdžia ten 
susikurs — nekomunistinė ar 
komunistinė.

Tai rimtas balsas už taiką. 
Neturėtų tylėti ir kiti senato- 

(|riai, kurie tikėjosi iš naujo 
prezidento naujos politikos.

Ir per visą kraštą turėtų vėl 
pasipilti demonstra c i j o s už 
taiką ir pasitraukimą iš Viet
namo.

Atrodo, kad tokios demons
tracijos prasidės su balandžio 
5 diena.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų ir Tarybų Są
jungos diplomatinės kable- 
gramos dažnai naudojamos 
tarp Maskvos ir Washing- 
tono. Tai nauja oficialinių 
komunikacijų sistema.

Techniškai šioji sistema 
labai greita, paranki ir pa
lyginamai nebrangi. Ji pa
vaduoja diplomatines kelio
nes. Iš savo sostinių viena 
šalis informuoja kitai šaliai 
apie svarbius diplomatinius 
reikalus.

Naujoji susisiekimo sis
tema šiuo metu informuoja 
viena kitai vyriausybei apie 
iškilusias naujas proble
mas. Dabar tariamasi dėl 
prez. Nixono vykimo į Ta-

rybų Sąjungą sekamą va
sarą ar rudenį.

Chicago. — Protestai 
prieš policijos brutalumą 
demokratų konvencijos me
tu privertė majorą Daley 
suspenduoti 43 policistus.

Washingtonas. — Sena
torius Barry M. Goldwater 
sveikina prez. Nixoną ir ba
ra tuos republikonus, kurie 
kritikuoja Nixoną, ypač 
Vietnamo karo klausimu.

Maskva.-Tarybinis moks
lininkas prof. Ivančenko 
sveikina Amerikos astro
nautus už gabius menevrus 
erdvėse.

Izraelis niekad nesutiksiąs 
trauktis iki senų rubežiŲ

$10.00 
$10.00 
$1200 
$9.00 

centų

Metai 58-ieji

Sujudimas ir susirūpinimas 
Kanadoje. Kaip Kanados val
džia žiūri į prezidento Nixono 
patvarkymą pradėti statyti ra
ketinio apsigynimo (Sentinel) 
sistemą? Bus paliesta ir Ka
nada. Premjeras Trudeau sa
kosi dar neturįs nuomonės ką 
daryti.

Kanadai proga pasirodyti su 
nepriklausoma palitika. Ar ji 
ja pasinaudos?

Beveik tuo pačiu laiku pa- 
g^rodė trys labai protingi pa
siūlymai sumažinimui tarptau
tinės įtampos.

Varšuvos Pakto Sąjunga siū
lo sušaukti visos Europos kon- 

• ferenciją aptarimui Europos 
saugumo.

Tarybų Sąjunga siūlo už
drausti jūrų dugną naudoti 
atominiam ginklavimuisi kaip 
yra uždrausta ore bandyti ato- 

•^/ninius ginklus.
Tarybų Sąjunga siūlo ati

daryti Chicagoje tarybinį kon
sulatą, o Leningrade — ame
rikinį.

Prezidentas Nixonas turėtų 
šiuos pasiūlymus paremti.

Jeruzalė.— Izraelio prem
jerė Goldą Meir prisiekė, 
kad Izraelis niekad nesi
trauktų iki senojo rubežiaus 
prieš 1967 metų karą. Vadi
nasi, Izraelis atsisako pasi
traukti iš okupuotų a ra bu 
žemių.

Egiptas ir Izraelis naudo
ja tankus ir patrankas Su- 
ezo kanalo srityje. Persi- 
šaudymas tęsiasi jau kelin
ta diena ir tam galo nesi
mato. Izraelio lėktuvai bom
barduoja Egipto ir Jordano 
kaimus, kur, manoma, ara
bų partizanai apsistoję.

Premjerė Meir taipgi kal
ba apie taiką, bet nesiskaito 
su Jungtinių Tautų rezoliu
cija, reikalaujančia pasi
traukti iš okupuotų žemių. 
Meir taipgi nepritaria ketu
rių didžiųjų valstybių talki
ninkavimui taikos reikalu.

0----------------------------------
Prancūzai prieš Kiniją
Paryžius. — Prancūzijos

Kompartija ir kitos pažan
gios organizacijos pasmer
kė Kinijos vado Mao puoli
mus ant Tarybų Sąjungos, vau ja fašistiniai, nusiteikę .•• • •> i » i • i • - • -

Sulaukęs 69 metų mirė New 
Yorko Valstijos Aukščiausiojo 
Teismo narys teisėjas Abra
ham N. Geller. Iškilo aikštėn, 
kad jis buvo milijonierius.

Kaip ir kada jis praturtėjo? 
Ar galėjo jis būti bešališkas 
bylose, kuriose ėjo klausimas 
apie turtuolius ir beturčius? 
t Vienas dalykas aiškus: tei
sėjas Geller nesusikrovė mi
lijono dolerių iš teisėjo algos.

Dar svarbesnis klaausimas: 
Kiek panašių milijonierių sėdi 
mūsų kituose teismuose?

Dar apie Mėnulį. Pasiekti jį 
t. Tai įrodė Tarybų 

kosmonautai ir Ame- 
6-ame pusi.)

įteu galima 
Sąjungos k 

(Tąsa

Taikos demonstracijas ruošia 
balandžio 5 dieną

New Yorkas. —T a i k o s | rikiečiai kovotojai už tai- 
organizacijos ruošiasi .Ve-j ką turi Nixonui pasakyti, 
lykų šeštadienį, balandžio 5, 
turėti nemažai demonstra
cijų ir kitokių išstojimų 
prieš karą Vietname.

Demonstracijoms pritari
mas jaučiamas, ypač kuo
met Paryžiuje, taikos dery
bos nevyksta, kuomet prez.
Nixonas nieko nedaro, kad i kur kaip 4 vai. įvyks masi- 
greičiau baigti karą. Ame-lnis susirinkimas.

10,000 amerikiečių žuvo 
per dešimt menesių

kad jis ištesėtų savo paža
dėjimus greitai karą baigti.

Newyorkieciai taikos ko
votojai pradės demonstra- 
ciją-eiseną 1.30 vai. popiet, 
ant 6th Avė., prie Bryant 
Park ir maršuos 6th Avė. 
iki Central Park Bandshell,

PietŲ Vietnamo budistai sujudo 
ginti nuteistą vadovą

Saigonas. — Pietų Viet
namo budistai sujudo kovo
ti, kad jų vadovas T. T.Minh 
būtų paleistas iš kalėjimo. 
Saigono teismas jam davė 
10 metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo už kovą prieš karą.

Dabar valdžia uždarė 30 
dienų budistų laikraštį 
“Čanh Dao”, kuris protes
tuojančiai aprašė Minho 
teismo eigą.

Budistai sudaro daugumą 
Pietų Vietnamo gyventojų. 
Jie linkę prie taikos, prie
šingi karui. Valdžiai vado-

militaristai, kuriems karas 
yra naudingas. Todėl jie ir 
trukdo taikos derybas.

Belgradas. Jugoslavi
ja ir Kinija pasirašė preky
bos sutartį. Tarp tų šalių 
prekyba buvo nutraukta 
prieš 10 metų.

Maskva. —' TSRS prane
ša, kad Kinijos kareiviai 
jau ketvirtą kartą apšaudė 
tarybinius rubežiaus sargus 
tieš Damansky sala.

Popiežius lankysis 
Ryty Afrikoje

Vatikano Miestas. — Liek
nos mėnesį popiežius Pau
lius lankysis Rytų Afrikoje. 
Jis pašventins Afrikos kan
kinių paminklą Kampaloje, 
Ugandoje. Taipgi jis turės 
konferenciją su afrikiečiais 
vyskupais.

Popiežius pareiškė, kad 
tai bus 7-asis išvykimas iš 
Italijos ir antras apsilanky
mas Afrikoje. 1962 m. dar 
būdamas arkivyskupu jis 
lankėsi Pietų Afrikoje, Ga
noje ir Nigerijoje.

Washingtonas. —G y n y-, daugiau kaip 10,000. Šiuo 
~ - -- įmetu, amerikiečiai ir Viet-

kongAs smarkiai mušasi.
bos sekretorius Laird ra
portavo savo patyrimus 
Pietų Vietname. Jis pasakė, 
kad apie mažinimą Ameri
kos militarinių jėgų Pietų 
Vietname šiuo metu nėra 
nei kalbos, kad Pietų Viet
namo valdžios armija dar 
negali pavaduoti amerikie
čiu kareiviu. * v

Laird priminė ir tai, kad 
Paryžiuje taikos derybos 
nedaro progreso ir karas 
gali tęstis dar porą metų 
ar ilgiau. O tai reikės dar 
daugiau amerikiečių jėgų.

Per pastaruosius 10 mė
nesių, kai buvo pradėti Pa
ryžiuje pasitarimai, ameri
kiečių žuvo Pietų Vietname

Budapeštas, Vengrija. — 
— Varšuvos pakto šalių 
konferencija, apsvarsčiusi 
europinę padėtį ir tarptau
tines problemas, priėmė 
bendrą rezoliuciją už Euro
pos saugumą.

Lenkijos pagalba Vietnamui
Varšuva.—Lenkijos mok

slų Akademija pasirašė 
mokslinio kooperavimo su
tartį su Šiaurės Vietnamo 
mokslo ir technologijos ko-. 
mitetu.

Tarybų Sąjunga teigia, kad 
Kinijai padeda imperialistams

. i . i ’ 1 '

Kinija sulaiko 
pagalbą Vietnamui

Londonas. — Čia gauta 
žinių, kad Kinija ištraukia 
iš Šiaurės Vietnamo dauge
lį militarinių specialistų ' ir 
technologų. Taipgi ji truk-, 
do reikmenų pervežimą iš 
TSRS i Šiaur. Vietnamą, v v

Sakoma, kad Kinija tai 
daro, reikšdama nepasiten
kinimą Š. Vietnamo pasisa
kymu už taiką, taipgi Tary
bų Sąjungos augančia įta
ka Vietname.

Mirė didelis negrų 
priešas

New< Orleans,. La. — Mirė 
Leander H. Perez 76 metų, 
buvęs vietos politinis vado
vas, visą laiką kovojęs prieš 
negrų judėjimą, prieš civi
lines teises.

Perez buvo prokuroras, 
legislate rius. Washingtono 
valdžios žmones jis vadino 
“renegatais.” Net Romos 
katalikų bažnyčia jį eksko- 
munikavo, kaip didžiausią 
negrų diskriminacijos pa
laiky to j ą.‘

Kinšasa. — Tarybų Są
jungos darbo unijų delega- 
sija lankėsi KoAgoje ir ta
rėsi su tos respublikos uni
jų vadovybe.

Memphis, Tenn. — Teisė
jas Battle, -nuteisęs Ray 99 
metų kalėjimo už dr. Kingo 
-užmušimą, .* mano, kad tai 
buvo ne vieno Ray darbas,' 
bet suokalbis.

Maskva. — Dienraštis 
“Pravda” rašo, kad Kinijos 
vado Mao provokacijos pa
deda Amerikos imperialis
tams Vietname.

Apsišaudymai ant rube
žiaus sudaro plataus karo 
pavojų.* Tuo pačiu kartu 
Kinija trukdo Tarybų Są
jungos pagalbą Vietnamui, 
siunčianją per Kinijos teri
toriją.

“Pravda” nurodo, kad 
“Mao grupė pasiruošusi pa
aukoti savo žmonių reika
lus, socialistinius atsieki- 
mus, draugiškumo reikalus 
tarp Tarybų, Sąjungos ir

Kinijos žmonių ir reikalus 
visų revoliucinių ir progre
syvių žmonių.

Pebbles Beach, Calif. — 
Buvęs vice prezidentas 
Huųiphrey pareiškė, kad 
žmonių sveikatos reikalai 
daug svarbesni, negu antir 
balistinės sistemos progra
ma.

Chicago. — Mirė Wm. L. 
McFetridge, nuo 1920 metų 
buvęs Flat Janitors Union 
galva ir patapęs, milijonie
rium, nuo 1964 išėjęs pen
sijon su $40,000 metinės 
pensijos.

... Roma. — Italijos Darbo 
ministras Brodolinis pas
kelbė, kad padaryta sutar
tis su pramonės vadovybe 
ir unijomis dėl darbininkų 
algų minimumo.

Bruožai iš LMS suvažiavimo

Kingo užmušėjas Ray 
nori naujo teismo

Memphis, Tenn. — Krimi
nalinis teismas patvirtino, 
kad dr. Kingo užmušėjas 
Ray parašė prašymą per
svarstyti teismo nuospren-

Ray yra nuteistas 99 me
tams kalėjimo. Veikiausia 
jis turi ką nors naujo pasa
kyti gal apie suokalbį.

21 studentas gavo po 
15 dienų kalėjimo

Commack, N. Y. — Tei
sėjas paskyrė po 15 dienų 
kalėjimo 21 studentui už sė
dėjimo streiką universite
to bibliotekoje,

Jie ten įšsėdęjo visą die
ną ir naktį. Policija juos 
areštavo, teisėjas nubaudė 
kalėjimu.

Peru atmeta koncesijas
Lima. — Prez. Nixono 

pasiuntinys Irvin turėjo pa
tarimą su Peru prezidentu 
Alvarado ir kitais valdžios 
žm o n ė m i s dėl Amerikos 
aliejaus kompanijos nuosa
vybės nacionalizavimo.

Irvin nieko nepešė pasi
tarime. Jam pasakyta, kad 
aliejaus kompanijos nuosa
vybės nacionalizavimas yra 
vidinis šalies reikalas ir 
niekas iš lauko negali tokio 
žygio sulaikyti.

Vakarų Vokietija 
padeda rasistams

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos pramonininkų delega
cija išvyko į Pietų Afrikos 
Respubliką tartis dėl pla
tesnio ekonominio koopera- 
vimo.

Pietų Afrikos rasistų val
džia ir dabar turi plačią 
prekybą su Vak. Vokietija, 
kuomet daugelis valstybių 
bonkotuoja rasistinę vai-

LMS Suvažiavimas Miami, 
Floridoje, Sėkmingas

Šeštadienį, 22 dieną šio 
mėnesio, įvyko konferenci
ja. Dalyvavo 8 chorai, 29 
delegatai. Suvažiavo daug 
svečių iš kitų miestų.

Suvažiavimui .pirmininka
vo I. Mizarienė iš New Yor
ko, pirm, padėjėjas — čika- 
gietis M. Vidra. Sekretoria
vo A. Pakalniškienė iš St. 
Petersburg, Florida.

Gauta sveikinimai iš T. Lie
tuvos nuo V. Karvelio, Kul
tūrinių Ryšių su Užsienio 
Lietuvių Komiteto pirmi
ninko. LMS suvažiavimą 
pasveikino žurnalistas S. 
Laurinčiukas, Jungtin. Tau
tų bibliotekos vedėjas L. 
Vladimirovas ir T. Sąjun-

gos Ambasados Washingto
ne II-sis sekret. E. Juškys.

Konferencija praėjo labai 
entuziastiškai. Plačiau bus 
aprašyta vėlesnėse laidose.

Sekmadienį, (kovo 23) 
įvyko didžiulis koncertas, 
kur kiekvienas choras bei 
jų solistai turėjo progos pa
sirodyti.

Washingtonas.,— Agri
kultūros sekretorius Har
din pareiškė, kad Ameriko
je tarp didžiulio pertekliaus 
Viešpatauja badas ir skur
das, kas sudaro visiems 
svarbią problemą.

Madison, Wis. — Komu
nistų partija ragina paderi 
juodi e s i e m s universiteto 
studentams, kovojantiems 
prieš rasinę diskriminaciją.

t

Tokijas. — Japonijos ge
ležinkelių darbininkai buvo 
paskelbę trijų valandų ge
neralinį streiką, kuris pa
lietė daugiau kaip milijoną 
keleivių.

Tik 8,000 mainierių
Wilkes-Barre, Pa. — Šio

je apylinkėje beliko tik 8,- 
000 kietosios anglies kasė
jų, kur pirmiau anglis kas
davo apie 160,000.

Pasirašytas naujas kon
traktas garantuoja mainie- 
riams po $23 į dieną, taipgi 
suteikia kitų pagerinimų.

Europoje Jungtinių Vals
tijų korporacijos turi 3,713 
skyrių, samdo pustrečio 
milijono darbininkų, išmo
ka apie 9 bilijonus dolerių.

Nevf Yorkas. — Bronxe 
Lincoln Hospital 23 darbi
ninkai ąręštuoti už sėdėji
mo streiką. Jie išsėdėjo 11 
dienų. .

Londonas. — Fordo kom
panija susitarė su unijomis 
pakelti darbininkams algas. 
Unijos atšaukė streiką.

DeL LINOTIPO sugedi
mo “Laisvė” neišeis kovo 
28 d.f( Sekamas “Laisvės” 
numeris išeis bal. 1 d. At
siprašome “Laisves” skai
tytojų.

Šen. Kennedis ragina 
pripažinti Kiniją

New Yorkas. — Kalbėda
mas JAV-Kinijos Santykiij 
Komiteto sušauktoje konfe
rencijoje, senatorius Ken
nedis pareiškė, kad Jungti
nės Tautos ir Jungt. Valsti- 
tijos turi pripažinti Kinijo.s 
Liaudies Respubliką, kuri 
gyvuoja jau 20 metų.

Kennedis taipgi pareiškė, 
kad Jungtinės Valstijos tu
rėtų pasitraukti iš Formo- 
zos-Taivano salos. Jis tai 
pasiūlė prez. Nixonui pa
daryti.

Apmoko 120 Izraelio 
lakūnų

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų oro jėgų mo
kytojai Čia apmoko iš Izra
elio atvykusius 120 pilotų 
(lėktuvų vairuotojų). 

j

Apmokyti jie galės iš JAV 
perskrisdinti 48 karinius 
Phantom džetus į Izraelį ir 
ten panaudoti kautynėse su 
arabais.

Wheeling.— West Virgi
nijos gubernatorius Moore 
paleido iš darbo apie 4,000 
kelių tąisymo ir vedimo 
darbininkų.
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Klasinio pobūdžio 
ir mirties bausme

ŠIUO tarpu Jungtinėse Valstijose 467 žmonės yra 
nuteisti mirti ir laukia bausmės įvykdymo. O, žinoma, 
visam amžiui kalėti nuteistų yra keleriopai daugiau.

Dienraštis “Daily World” sako, kad beveik visi šie 
nusikaltėliai yra kilę iš skurdžių, iš biednuomenęs. 
Dauguma yra juodosios rasės žmonės.

“Daily World” primena ir kitą faktą. Antai, sako, 
tie, kurie kas savaitė Vietname pasiunčia į kapus po 
tris šimtus ar daugiau amerikiečių, nesodinami į mirties 
kamerą. Jie sėdi aukštose vietose. Jiems nereikia bai
mėje laukti bausmės įvykdymo.

“Mirties kamera yra klasinis įrankis Amerikoje,” 
sako laikraštis.

Įdomu, kad šitą faktą storai pabrėžia ir Nacionalinis 
Negrų Pažangos Susivienijimas, kuris apeliuoja į šalies 
Aukščiausiąjį Teismą prieš pasmerkimą mirti vieno juo
do žmogaus Arkansas valstijoje. Apeliacijoje nurodoma, 
kad tas žmogus nuteistas mirti todėl, kad jis biednas. 
Jis yra sąmokslo auka.

Nežinia, kaip į šį argumentą orientuosis Aukščiau
siasis Teismas. O jis turėtų į tai savo dėmesį atkreipti.

Po mūšy suvažiavinib
MŪSŲ Spaudos ir “Laisvės” bendrovių suvažiavimas 

kovo 16 dieną buvo labai sėkmingas. Gražiai pasitarta 
laikraščio reikalais. Kalbėta apie “Laisvės” turinio pa
įvairinimą. Vyravo nuomonė, kad reikia daugiau rašyti 
amerikiniais reikalais. Patarta, kiek galima vengti ilgų 
“nuobodžių” straipsnių.

Nereikia nė sakyti, jog redakcija kreips daug dėme
sio į dalininkų išreikštas mintis ir patarimus. Laikraščio 
turinio gerinimui ribų nėra. Prašysime bendradarbius ir 
korespondentus mums tose pastangose padėti. Rašy
kime dažniau, bet trumpiau, suglausčiau, aiškiau.

Susirinkę dalininkai rimtai pasitarė laikraščio iš
laikymo reikalais. Nėra jokia paslaptis, kad tai didelė ir 
vis sunkėjant! problema. Tačiau džiugu, kad diskusijose 
pesimizmo buvo labai mažai. Visų viena bendrą nuo
monė: Ne žingsnio atgal! “Laisvė” eina kaip iki šiol 
ėjo!

Tik vieno “balandžio” 
geras balsas

Iš visų Kongrese sėdinčių “balandžių,” kurie prieš 
rinkimus rimtai vanojo prezidentą Johnsoną už nenu- 
traukimą Vietnamo karo, tiktai ‘vienas senatorius Gebfge 
McGovern iš South Dakota pasilieka ištikimas savo nu
sistatymui. Kiti visi—McCarthy, Ėd. Kennedy ir kiti— 
“gražiai” sau tyli.

Ko jie laukia?
Savo tylėjimą jie aiškina leidimu prezidentui Nixo- 

nui be trukdymų surasti kelią į taiką. Jie primena, kad 
Nixonas ir Dirksonas irgi netrukdė Johnsbhui ieškoti to 
kelio. Bet Ito netrukdymo rezultatai buvo', kad tries tu
rime ne taiką, o paaštrėjusį karą.

Panašiai ir dabar. Prabėgo mėnuo ir kitas, o prez. 
Nixonas kelio į taiką nesurado. Gi “balandžių” tylėjimas 
kaip tik ir padeda jam rimtai kelio į taiką neieškoti. 
Nixonas traukia tą pačią seną johnsoninę giesmę: “Mes 
sieksime garbingos taikos.”

Tiktai vienas senatorius McGovern atvirai ir drą
siai kritikuoja ir smerkia prez. Nixono politiką. Jis nuro
do, kad Nixonas tiktai, tęsia Johnson© politiką su Viet
namo karu. Tie patys nudėvėti karo teisminiai.

Kaip Johnsonui prezidentaujant, taip dabar šis drą
sus senatorius reikalauja karą baigti, karą nutraukti, 
išsikraustyti iš Vietnamo. Tai vienintelis teisingas ir 
švarus kelias į garbingą taiką Pietrytiriėje Azijbje.

UNIJŲ PROGRAMA 
KOVAI SU SKURDU

AFL-CIO Vykdomoji Ta
ryba neseniai laikė posėdį 
ir priėmė pasiūlymus, kaip 
reikėtų Amerikoje kovoti 
su masiniu skurdu. Štai 
kai kurie darbo unijų va
dovybės sumanymai:

Reikia stengtis, kad ne
darbas būtų sumažintas. 
Dabar bedarbiai sudaro 3 J 
procentų visų darbo jėgų. 
Reikia, kad bedarbiai tesu
darytų nuo dviejų- iki pus
trečio procento visų 
ninku.

Reikia visos šalies 
programos, kurioje 
bedarbiai mokomi 
amatų.

Visur įvesti minimum al
gą $2 į valandą, palyginus 
su dabartine $1.60 mini
mum alga.

Pakelti Social Security 
išmokėjimų minimumą iki 
$100 per mėnesį, ir bendrai 
visus benefitus pakelti 50 
procentų. Tas tuoj skur
džių armiją sumažintų ke
turiais ir puse milijono.

Praplėsti nedarbo apdrau- 
dos sistema.

Pertvarkyti ir pagerinti 
gerovės programas. Dau
gumoje jos turi būti fede- 
raliniai finansuojamos. 
Taip pat lavinti pašalpga- 
vius amatų, kad jie galėtų 
užsiimti naudingu darbu.

Pilniausios progos visiems 
vaikams siekti apšvietos ir 
mokslo.

Nežinia, kaip į šiuos pa
siūlymus, pažiūrės naujoji 
vyriausybė, ir Kongresas. 
Iš tikrųjų, juose nlažai kas 
riaūjo. Atsimename, kaip 
oratoriškai apie karą su 
skurdu giedojo prezidentas 
Johnsonas, bet kai ateida
vo lėšų klausimas, jo visi 
pažadai subyrėdavo. Ne 
geriau dalykai atrodo ir 
dabar. Prez. Nixonas nė 
kalbėti nenori apie baigimą 
Vietnamo karo. Jis irgi 
nutarė pradėti statyti rake
tinę apsigynimo sistemą, 
kuri sues nesuskaitomus bi
lijonus dolerių. Todėl ir 
AFL-CIO vadų pasiūlymai 
atsimuš į tą pačią lėšų klau
simo sieną: nėra kuo pasiū
lymus finansuoti!

darbi-

mastu 
būtų 

naujų

šas” paėmė viršų ir ant to 
“tuščio balto krašto” pradė
jo rašyti. Ir šitaip 
komunizmas!

gimė

AR BUS NAUJA 
RESPUBLIKA?

Atrodo, kad Kanados 
Kvebeko provincijos pran
cūzai ne juokais-siekia ne
priklausomybės. Kanadie
čių “Liaudies Balse” (k o - 
vo 14 d.) pranešime iš Mon- 
trealio skaitome:

Čia įvyko taip vadina
mo “Estates-Gen erai” 
kongresas, kuriame daly
vavo 1,400 delegatų, at
stovaujančių įvairias na
cionalistines Kvebeko 
pranėūzų organizacijas. 
Ir šis kongresas 89 pro
centais balsų priėmė rei
kalavimą, kad Kvebekas 
priimtų konstituciją, ku
ri paverstų Kvebeką į 
respubliką su prezidentu 
priešakyje. Taipgi jis pa
sisakė, kad tokioje res
publikoje vien prancūzų 
kalba būtų oficiali.

Kongresas ragina Kve
beko provincijos vyriau
sybę paskelbti specialius 
rinkimus, per kuriuos bū
tų išrinkta konstitucinė 
asamblėja iš 300 ar 500 
atstovų. Ši asamblėja tu
rėtų apdiskusuoti Kvebe
ko nepriklaus o m y b ę ir 
priimtų visai naują kon
stituciją.

♦
Pirmosios “rasos”
Vilnius. — “Rasa”—nau

ja klavišinė elektroninė 
skaičiavimo mašina. Jas 
pradėjo gaminti Vilniaus 
elektros skaitiklių gamyk
la. “Rasa” dailesnė ir pa
tikimesnė už savo pirrtita- 
kę “Vilnius.” Dirba tyliai 
it greitai, vidutiniškai vie
nai operacijai tesugaišda- 
ma 0.8 sek.

“Rasa” — puiki pagalbi
ninkė įmonėse; skaičiavimo1 
centruose, projek t a v i m o - 
konstravimo biuruose, 
moksliniuose institutuose.

Karšiai" kaip kultuvės
Šitaip sakoma apie labai 

dideles žilvis. (J tokių eže- 
i’Ūb'sė, p’asitodč, ė s a rh a. 
Štai Ighalihūs žuvininkys
tės ūkio Vladė Ivaškevi
čiaus grandies vyrai viena 
vilksna iŠ Drjngio ežero iš
traukė, 3,700 kilogramų kar
šių! Dauguma žuvų svėre 
po 4-5 Mfegrarhus.

Panašų laimikį ignalinie
čiai buvo sužvejoję 19’66 
metų pavasarį. Tuomet jų 
pagautos žuvys svėrė 3,000 
kilogramų.

KaLtas “sėnas
fjfĖVo PRIEŠAS”

Turime dar vieną naują 
didelį galvočių. Tai ponas 
Ign. Andrašiūnas. Jis Cle
veland© laikraštyje gražiai 
susidorojo su Marksu, Leni
nu, Trockiu, Komunistų 
Manifestu ir visu komuniz- 
friu. Jis suradęs, kad ko- 
mūnizmris buvęs bolševikų 
įsteigtas ne pagal Komu
nistų Manifestą, ir iš to, ži
noma, išplaukė visos ne tik 
kortiunizmo, bet ir viso pa
saulio “nelaimės.”

Tačiau tikruoju nusidėjė
liu jis laiko ne tiek tuos vi
sus vyrus, kiėk “senąjį die
vo priešą.”

Ir tai visa išaiškinęs ir 
išpranašavęs garsustis Ado
mas . Mickevičius. Ir buvo 
šitaip: Kadaise, aišku, jau 
labai labai seniai, Adomas 
rašęs apie Rusiją ir lyginęs 
“šį tuščią ir baltą kraštą 
su popieriaus lakštu, kuris 
guli parengtas rašymui.” 
Bet klausimas buvęs, “kas 
jafn’ė rašys, Šventas Dievo 
p'itštaš, ar sėnas Dievo prie
šas?”

Na, ir, kaip Žibia, die
vas ir jo pieštas pasirodė 
bejėgiai, “senas dievb prie-

LIETUVIŠKŲ PARAPIJŲ 
LIŪDNAS LIKIMAS

Vietiniame Pranciškonų 
organe (kovo 11 d.) B, Lu
koševičienė rašo apie Brook- 
lyno Apreiškimo parapiją 
ir bažnyčią. Pagal Vatika
no antrojo susirinkimo pa
tvarkymus ar nutarimus, 
esą leista parąpiečiams iš
sirinkti tarybą, kuri padėtų 
klebonui tvarkyti bažnyčios 
biznį. Tai ir įvykęs toks 
Apreiškimo bažnyčios pa- 
rapiečių susirinkimas išrin
kimui tokios tarybos.

Tai buvęs labai mizernas 
susirinkimas. Iš tokios di
delės parapiečių armijos su
sirinkę tik apie šimtą. Iš 
jų tik dalis buvę lietuviai. 
Kiti—kitataučiai.

“Kitaip tariant, pasidarė 
dvi grupės,” sako 
pondentė, “kurios 
būti nuskriaustos.”

Mes, lietuviai,

korės- 
nenori

žinom

IR KUNIGAI KANADOJE > 
NEBENURIMSTA

Kanados kunigų “Tėviš
kės Žiburiuose” (kovo 13 d.) 
kalbama apie Montrealyje 
įvykusį kunigų suvažiavi
mą. Buvę susirinkę kuni
gai iš Kvebeko ir Ontario 
provincijų, net 350 jų. Tai 
bene bus pirmas toks dide
lis kunigų susirinkimas. Jie 
buvę sukviesti pasitarti 
dviem klausimais: “koks 
yra kunigų vaidmuo mo
dernioje Kanados bendruo
menėje ir kokie pakeitimai 
privalo būti daromi Kata
likų bendrijos struktūro
je.”

Prikalbėta labai daug. Iš 
pranešimų ir diskusijų ma- 
tosi, kad Kanados kuni
guose reiškiasi gilus 
nepasitenkinimas. “T. Ž.” 
korespondentas Ambrozie- 
jus Prakapas rašo:

Balsavimai užtruko ke
turias valandas ir buvo 
priimtos 38 rezoliucijos. 
Prieš keletą metų šios rezo
liucijos būtų buvusios pava
dintos revoliucinėmis, bet ir 
dabar jos dvelkia naujumu 
ir pasižymi atsargia drąsa.

Jomis, matyt, yra pasi
baisėjęs kunigų organo ko
respondentas. Jis sako:

“Buvo, pavyzdžiui, pri
imta rezoliucija, patarian
ti vyskupams imtis konkre
čių žingsnių padėti netur
tingiesiems Kanadoje. Pri
imta keletas rezoliucijų, 
prašant vyskupus padėti ir 
leisti kunigams pastoraci
nius bandymus bei atsteig- 
ti Pastoracinį Tyrimo. Cent
rą. Atsižvelgiant į ateities 
reikalavimus,' buvo1 reko
menduota leisti laisvai ap
sispręsti dėl celibato naujai 
įstojantiems ir jau esan
tiems kunigams. Prašyta 
svarstyti galimybę priimti 
į pastoracinę tarnybą kuni- 

i gus, kurie ją paliko dėl ve- 
, dybų, o taip pat įšventinti 
. ir vedusius garbingus pa- 
■ sauliečius... Vien balsiai 

nuspręsta, kad “moteris tu
rėtų vietą krikščionių bend
ruomenėje pagal savo kil
numą, atsakingumą ir ver
tę.” *■

Korespondentas sako, kad 
suvažiavime buvę jr pora 
lietuvių kunigų. Matyt, su
važiavimas didelėje daugu
moje susidėjo iš jaunų ku
nigų, kurie ir tuoktis nori, 
ir moterį nori pripažinti 

’ tikru pilnateisiu žmogumi,

Mielas Drauge!
Vis dar sergu ir guliu li

goninėje. Buvo užėjęs pa
aštrėjimas, kelias ' dienas 
aukštai pakilo temperatūra, 
žodžiu, padėtis nemaloni 
Bet dabar jau vėl jaučiuo
si normaliai, tačiau namon 
neleidžia, kad komplikacijos 
nepasikartotų.

Laiką leidžiu nenuobo
džiai. Daug skaitau, kai ką 
rašau, turiu savo palatoje 
televizorių, klausau radijo 
žinias iš viso pasaulio, o 
pro langą matau pulsuojan
tį Maskvos gyvenimą, nes 
ligoninė .yra miesto centre, 
netoli Kremliaus.

Labų dienų visiems “Lais
ves” darbuotojams!

Justas

Mano sveikatėlė dar ne
blogiausiai man tarnauja! 
Savo amate dar ir padirbė
ju dieną kitą, ir tas mano 
sveikatai nedaro blogo.

Taipgi ir jums laisviečiai 
ir vilniečiai, mieli draugai, 
linkiu kuo daugiausia lai
mės ir sveikatos, kad ga
lėtumėte tęsti savo 
ir toliau: apšvietos, 
ros ir pasaulinės 
darbą.

Draugiškai,
Spaudžiu jums dešines,

Juozas S tanelis

Maskva, 1969.III.12

Gerb. Draugai,
Kovo 19 dieną man suka

ko 82 metai. Gimtadienio 
proga aukoju mano myli
mai spaudai — “Laisvei” ir 
“Vilniai” — po dolerį už 
kiekvienus metus. Tai bus 
laikraščiams po 41 dolerį.

kad tai_ mūsų bažnyčios, į<0 ši0Į katalikų bažny- 
kad musų protėviai . jas nepripažįsta ir moterį 
arba statė, arba nupirko tebelaiko
kitų pastatytas. Kitatau
čiai aiškina, kad jie gyve
na tos bažnyčios ribose, 
kad jie yra tokie pat pa- 
rapiečiai, turi tokias pat 
teisės. Jie dar priduria, 
kąd parapiją sudaro tos 
bažnyčios gyvenantys ka
taliką!, o ne tie, kurie

tik retkarčiais , pasirodo. 
Jie priduria, kad jų vai
kai lanko parapijos mo
kyklą, o lietuvių ten yra 
vds keli, nes lietuviai, to
liau gyvendami, negalėtų 
vaikų vežioti taip toli į 
mokyklą. Ir tada kyla 
klausimas, ar verta 
kias mokyklas iš viso 
laikyti.
Pasirodo, kad beveik

sos lietuviškos parapijos 
gyvena panašią krizę. Kas 
l'iččiri Jų lietuviškumą, jo 
hhazai bėra likę. Bažnyčios 
ir jų turtai pereina į kita
taučių rankas.

to- 
pa-

vi-

darbą 
kultū- 
taikos

J. ir V. Gasiūnams
Mieli Draugai,

Kovo 30 d. 11 vai. vaka
re palieku Buenos Aires ir 
į Kennedy Aerodromą New 
Yorke pribūsiu kovo 31 d. 
7:30 vai. ryto. Todėl pra
šau kovo 28 dienos “Lais
vę” jau siuntinėti į Balti--^ 
morę. A

Kovo 23 d. buvo Marijos 
Gasiūnaitės - Palionienės 
vardu surengtos man išleis
tuvės.

Linkiu sėkmės jums ir vi
sam “Laisvės” kolektyvui.

P. Paserskis

Skaitytojai įvertina jumorą
Kiekviena nauja Vytau-jnės prozos knygos—rimtas 

tės Žilinskaitės knyga (su1 bagažas, .sukauptas per tuos 
pavydėtinu nuoseklumu ji kelerius metus, kai rašytoja 

“atrado save.” Kiekvienoje 
knygoje — po keliasdešimt 
atskirų savarankiškų kūri
nių, turinčių savą siužetą, 
savus nepasikartoj a n č i u s 
personažus, savą idėją. Ir 
kiekviena tokia miniatūrf) 
priverčia ne tik skaniai pa
sijuokti, bet ir susimąstyti...

“Ką tik beparašau, vis at
rodo ue. tai ir ne tai,—įjato- 
čiu, kad žmonėms reikia-kai 
ko svarbesnio, reikia to, kas 
atspindėtų jų lūkesčius ir 
viltis.” Toks reiklus, kri
tiškas savo darbo apibūdi
nimas, sveikas kūrybinis 
nepasitenkinimas rodo, kad 
satyrikė nesiliauja ieškoju
si, kad jos požiūris į pamėg
tą žanrą persunktas dide
lės atsakomybės jausmu.

Apie Vytautės Žilinskai
tės jumorą neįmanoma pa
pasakoti. Jį reikia skaityti. 
Tiesa, galiu garantuoti, kad 
jos knygų (netgi 1968 me
tų pabaigoje išėjusio “Ro 
mantikes instituto”) Lie/4- 
vos knygynuose nebegausi
te nė per pažintį, — seniai 
išpirktos.

V. Petrauskas

pradedant 1963 metais iš
leidžia kasmet bent po vie
ną) bematant išperkama. 
Vadinasi, yra skaitytojų, 
sugebančių / vertinti jumo
rą — ne schematišką, mąs
tantį, įtaigų; persmelktą tu
rininga žmogiška potekste.

Atėjusi į literatūrą prieš 
aštuonerius inetus su eilė
raščių rinkiniu (“Nesustok, 
valandėle”), VL Žilinskaitė 
keletą metų tylėjo. Vėliau, 
paėmęs į rankas jos knygą 
“Ne iš .pirmo, žvilgsnio,” 
įžvalgus/ .skaitytojas iškart 
Suprato, kad lietuvių saty
rikų gretos pasipildė rim
ta kūrybinė jėga.

“...tada, kai patraukiau 
į poetines lankas, jau- 
čiau, kad mano širdis ne 
čia...”—šis V. Žilinskaitės 
prisipažinimas byloja apie 
nueitą vingiuotą ieškojimų, 
abejonių ir nusivylimų ke
lią. Buvo jame ir dokumen
tinė apysaka, ir kino scena
rijus, ir apybraižų...

šešios nemažos jumoristi-

žemesniu “dievo 
sutvėrimu.”

Iš ■ aprašymo matosi, kad 
suvažiavimas nėjo vyskupų 
nustatyta linija. Ką dabar 
Kvebeko ir Ontario provin
cijų vyskupai su tais nepa
klusniais kunigais darys, 
pamatysime vėliau.

PAVOJINGA 
BAIMĖS LIGA

Kolumnistė Harriet Van 
Horne sako:
, Kriminalinių nusikaltimų 
augimas skaudžiausiai mus 
užgauna ta prasme, kad su
gadina gerus, ramius, įsta
tymų klausančius ž m o- 
nes. Kaip bėmataht žmonės 
pradeda vienas kito bijoti, 
vienas kitu riebepasitiketi. 
Pamatę nepažįsfaŪią žmo
gų užpultą nesiskubina jam 
į pagalbą, bijo, kad užpuo
likas gali būti ginkluotas. 
Ir kai tokia ilgaTnafctis ap- 
ga!ūbė mūsų miėstūs, kris gi

beišdrįs rodyti žmonišku
mą!

Viena geriausių Kauno A. 
fabriko verpėjų Danutė

Petrausko medvilnės verpimo- 
Pvekutė. M. Ogajaus nuotr.
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NAUJOS KNYGOS

' LYRIKOS UGNIS
Laiminga lakštingala: pra

žysta pavasaris. Ir ji sna
peliu skaldo erdvę į sidabri
nes skeveldras. Ir žmogus, 
susižavėjęs jos giesme, su
stoja, su virpesiu klausosi. 
Rodos, ji čiulba kiekvieną 
pavasari tais pačiais gar
sais. Ir vis gi šią daininin
kę giria: gražu, gražu.

Bet nūdien Nemuno kraš
te žymiai sunkiau būti po
etu. Juk koki didelį pasi
sekimą beturėjo to poeto 
pirmoji..., trečioji knyga, 
jis neturi tos privilegijos, 
kurią turi lakštingala: be 
galo, be krašto kartoti tą 
pačią dainą. Jo uždavinys: 
švystelti nematytais vaiz
dais, suskambėti akordais, 
kurių dar neišspaudė ir ste- 
buklingiausioji pianistė. Tai 
pasiekti lyrikoje labai sun- 

y ku.
^0 Nemuno krašto skaity

tojas didelės erudicijos, di
delės kultūros. Jis reiklus.

Ir visgi jaunas poetas 
Juozas Macevičius šį aukštą 
kaina sėkmingai perkopė. 
Tai liūdi ia jo naujas eilė
raščių rinkinvs “Kasdieniš
ka knvga.” Jo lyrikos pa- 
grindiniš herojus—žmogus. 
Poetas su patosu ir apdai
nuoja jo idealus. Tas žmo
gus sako:

“Aš turiu pats 
Jausti laiko skonį 
Ir jo šiurkštų svori

ant pečių...”
Tačiau jis ėjo į barikadas

Šis lyrinis herojus džiau- 
giasi nūdiena. Šioji nūdie- 

9 na primena jau žydintį so
dą. Bet į tą sodą sunku bu
vo prasiveržti. Į tą sodą fa
šistai atitverdavo kelią ka
lėjimais, grandinėmis. Ta
čiau žmogus ėjo į barika
das. Ėjo ir. švilpiant kul
koms, nesiskundė — nega
liu. Jis nesakė negaliu, kai 
už Markso idėjas šešto fron
to slėnyje reikėjo guldyti 
galva. Dainius ir didžiuoja
si tokiu kovotojo valingu
mu.

Labai patosiškai, įtikina
mai mūšiai už socialistinę 
ateiti atskleisti ir kūrinyje 
“Aiškumas.” Ir čia lyrinio 
herojaus principingumas —• 
nesudaužomas akmuo. Ko 
jis siekė? Kai aplinkui ne 
šaukšteliai suokė, o grandi
nės — jis siekė aiškumo — 
naujo pasaulio iškovojimo. 
Dėl šio saulėtekio jis žuvo. 
Žuvo tikėdamas, kad ten, 
kur nulašėjo jo kraujas, — 
iš kraujo it rasos — išdygs 
teisybės aukštas, neišrauna
mas medis.

Taip, teisybė laimėjo. Po
rėtas daugeliu eilėraščiu pa- 
’ryškina šios kovos didžia 
prasme. Štai naktis išbrauk
ta. Negrįžtamai. Diena 
įkvėpė žmogų naujiems žy
giams. Jis vietoje lūšnelių 
pristatė rūmus. 'Priaudė 
šilko. Prilydė nlieno. Ma
lonu iam jau išeiti ir i lau
kus. Ir i kaima bėga elekt
ros laidai, žiburiai. Sėdi 
sodžiuie. o matai miestus, 
pasauli. Tai jam atskleidžia 
televizorius. Žemė, trakto
riais išpurenta, — pasidarė 
dosnesnė.

Tačiau Ivrikas pavaizduo
ja ne tiktai pasikeitusia že
me anlinka. Pasikeitė ir 
pats žmogus. Kas jis. sta
tas fabrikus, audžias šilką, 
anginas kviečius? Savo la
kia mintimi jau filosofas. 
Yaigi Juozo Macevičiaus 
* eroiaus kitas būdingas 
__ j — tai to herojaus 

tai 

. Aeroi’au!
bruožas
filosofinė mąstysena,

■

jo sugebėjimas giliai galvo 
ti, apibendrinti. Čia atsi 
spindi tarybinės visuome 
nes didelė erudicija, kul 
tūra. Taigi, poetas gan sub 
tiliai atskleidė naujo žmo 
gaus kokybinius pasikeiti 
mus.
Kaip diena paneigė naktį
“Kasdieniška knyga” me

no vaizdais paryškina, kaip 
diena paneigė naktį, kaip 
revoliucija paneigė prie
spaudą, kaip tiesa paneigė 
melą. Išsišakojo, pražydo 
žavus dialektikos medis. O 
Marksas laikė filosofijos 
dėsniu: pažangi visuomeni
nė santvarka pagaliau revo
liuciniu būdu paneigs, iš
brauks seną — pasodins 
naują — socializmo ąžuolą. 
Va tokius istorinius pasi
keitimus Nemuno krašte J. 
Macevičius savo lyrikoje ir 
užfiksavo.

Menininkui sunku nupieš
ti žmogaus portretą taip, 
kad prie to portreto galė
tume it prie skulptūros pri
eiti. pačiupinėti. O J. Ma
cevičiaus herojus nupineeš- 
tas apčiuopiamai. Tuo au
torius pasiekė aukštą kūry
binę pakopą. Bet kaip ati
daryti duris i to herojaus 
vidų, — parodyti jo mintis, 
io samprotavimus, jo polė
kius? O poeto teigiamo he
rojaus polėkiai — tai aro 
polėkiai.

Ir visgi poetas gan subti
liai apdainavo savo hero
jaus ir filosofinius užmo
jus —to žmogaus sugebėji
mą giliai suprasti anlinka. 
nasauli. epocha, liaudi. Tai- 
o-i J. Macevičius, atskleidęs 
žmogaus lyrinius jausmus 
j r to žmogaus filosofines 
mintis, — sukūrė epochos 
nilnakrauii herojaus pa
veikslą. kokybiškai naujai 
nraturtino lietuviu lyrika. 
Ir noetas skatina žmogų 
nuolatos būti nerimstančiu 
aru — vis skristi i aukštu
mas, skristi nebijant jokių 
audru.

Tai revoliucinė noeto po
zicija, kurios neišdildvs lai
kas. Gi laiko sparnai to
kius kūrinius neša kain 
brangu turtą. Neša todėl, 
knd juose išreikšta liaudies 
viltis, liaudies t r o k i m a i. 
b’pndips svajonės, liaudies 
nnlėkiai, progresyvūs idea
lai.

Kaip meninio žodžio 
kūrėjas

Taip, J. Macevičius dide
lio takto, subatilumo meni
nio žodžio kūrėjas. Štai jis 
dainuoja apie pavasarį. Ap
link gėlių pūgą. Aplink 
žybčioja it žvaigždės rasa. 
Dangus nuaustas mėlyniau- 
siais siūlais. Tylu. Gal dai
nius užsimiršo, apsvaigo?

Ne. Poetas garsiau už 
lakšt i n g a 1 ą šūkteli: “Aš 
laukiu dar į jo peizažą atei
nant artimo žmogaus.” O 
menininkas, kuris nerimsta, 
kuria dega “dėl artimo 
žmogaus”—liaudyje ir tam
pa mylimu menininku.

Lyrinis herojus, gimęs 
ant Nemuno kranto, iš savo 
padangės išbraukė debesis. 
Tačiau poetas, apdainuoda
mas dieną, neužmiršta, kad 
dar yra šalių, kurias tem
do naktis. Va jis savo pos
mais skrieja į Boliviją—jais 
ten beria internacionalizmo 
spindulius, artina dieną ir į 
tą pasaulio kampą. Juo la
biau, kad į tas svetimas, 
šaltas padanges vargai se
nais smurto metais išvijo ne 

vieną ir Nemuno brolį, se
sę. ..

Kodėl autoriaus kilni idė
ja prasiveržia į širdį? To
dėl, kad jis tą idėją įau
dė į tą įvairiaspalvę meno 
vaivorykštę. Lietuva jau 
gali pasididžiuoti puikiais 
literatūriniais talentais. Ta
čiau J. Macevičius sugebėjo 
į lietuvių literatūros simfo
niją įterpti dar negirdėtą, 
labai sklandų muzikos akor
dą. Idėjiškumas ir meniš
kumas jo poezijoje — tai 
darnus dialektinis lydinys.

“Kasdieniška knyga” — J. 
Macevičiaus jau kelintas ei
linis rinkinys. Jei visas šias 
knygas laikyti medžiais, tai 
pastaroji pats aukščiausias 
ir šakočiausias J. Macevi
čiaus poezijos medis. Mat, 
pagal dialektiką — jei ra
šytojas dirba, prakaituoja, 
tai jo talentas tobulėja, ži
noma, nelengva poezijos 
granitą nublizginti. Ta
čiau J. Macevičius juo to
liau, juo skaidriau jį nušvei
čia.

Jo požiūris į žmogų
J. Macevičius savo poezi

joje skelbia labai jautrų, 
subtilų požiūrį į žmogų, — 
svarbiausią istorijos jėgą. 
Bet jis toks ne tik savo ly
rikos eilutėse. Toks J. Ma- 

Pasakodamas apie kovų 
j žygdarbius net primenu: 

cevičius ir praktikoje. Ta-j kas knvgoie įausta, nedings 
tai dar labiau puošia poeto)ir no šimto metu. O ka man
asmenybę. Tai naujo tipo 
rašytojo savybė. J. Macevi
čius subtiliai vertina kiek
vieno rašytojo kūrybines 
pastangas. Jis trokšta, kad 
tu ne tik gerą knygą para
šytum. Jis trokšta, kad tu 
būtum ir sveikas. Ir šita
me jo charakterio bruože 
atsispindi mūsų kilnios vi
suomenės humanizmas, rū
pestis kitu.

Taip ir šių eilučių au
torių J. Macevičius kilniu 
žodžiu nekartą yra skati
nęs lygiau pravaryti savo 
literatūrinę vagą. Ir tokiu 
atveju su didesniu entuzi
azmu ari. Taigi J. Mace
vičius ne tik pats rašo pa- 
tosiškus eilėraščius,' bet su
geba ir kitą uždegti kūry
binių įkvėpimu. Šis poeto 
rūpestingumas žmogumi, 
noras jam padėti, pastangos 
nalvdėti jį į dar aukštesnį 
kalną visu ryškumu ir at
sispindi “Kasdieniškoje kny
goje.”

Ar ji kasdieniška? Tokią 
knyga nelabai lengva įžieb
ti. Tačiau įsižiebusi ji įsi
dega dar į didesnę liepsną. 
Toks meno veikalas iš nau
jo atgimsta tūkstančių skai
tytojų širdyje.

Kuklumas
Autorius savo kūriniui už

dėjo kuklų vainiką — kas
dieniškumo vainiką. Tačiau 
jo poetinė galia nuaidi toli 
į ateities erdves.

Taip, J. Macevičius1—kuk
lus žmogus. Tai irgi mūsų 
gražios visuomenės bruožas. 
Audėja išaudžia šilką. Tą 
šilką saulė giria. O darbi
ninkė apie tai puse žodžio 
teužsimena. Kolūkietis iš
augina tokį ,puikų derlių, 
kad jam laukai ploja per 
petį. O jis: “Kiti geriau už 
mane padirbėjo.”

Kuklumas — graži lietu
vių pažangiosios literatūros 
tradicija. Visus dideliu kuk
lumu stebino proletarinės 
poezijos stebukladarys J. 
Janonis. Kai susitikdavau 
su S. Nerimi, P. Cvirka, pa
galvodavau: “Jiems tik su 
Puškinu, su Žemaite bend
rauti.” O jie buvo papras^ 
ti, prieinami ir tau. Nors 
tu save laikei literatūros 

kareiviu. O jie buvo lietu
vių raštijos maršalais.

Tokį paprastumą nekartą 
pajutau ir iš A. Venclovos, 
iš K. Korsako. O štai kaip 
moka savo plunksnos brolį 
paskatinti, padrąsinti poeti
nio žodžio meistras T. Til
vytis. Neseniai, pasirodžius 
knygai apie puikų dailinin
ką, jis šių eilučių autoriui 
atvira širdimi rašė: “Tavo 
atsiminimai apie Stepą Žu
ką, nors ir labai trumpi, ta
čiau dalykiški, įtikina, be 
skystos beletristikos. Labai 
gerai, kad šį naudingą, ge
rokai pavėluotą leidinį pa- 
rėmei savo plunksna.

.. .Tau laikas pradėti ran
kioti seniau parašytus atsi
minimus ir ruošti rinkinius, 
kuriuos jaunimas skaitys su 
dideliu susidomėjimu. Pa
klausyk vyresnio, nors šeše- 
riais metais.” Dėl to vis at
sakau taip: pogrindy, už 
grotų, fronto ugnyje sukau
piau tiek faktu, kad dar tu
riu neatidarytu minties kie
čiu. Va jas atidarinėsiu —• 
mokėsiu skolas kovotojams, 
rašytojams. Juk svarbu pa
liudyti anie žmogų, apie 
enocha tai. ka fašistai nu
tylėjo, nuslėpė ar sudegino.

už grotu pasakė 450 revo
liucionierių. ka pasakė apie 
liter a t ū r a. savo laika P. 
Cvirka. S. Nėris, pasakė 
man ir kitiems — jei neat
skleisiu—bus padarvtas ne- 
nataisomas nuostolis būsi
moms kartoms.

Viena meninės, jaudinan
čios knvo-os savvbiu — tai 
ios sugebė i i m a s žmoguje 
žmon-iiie sukelti audringa 
minčių ban gavima. Tokia 
Vnvo-a ir skaitvtoia nadaro 
literatu — rašai, ko auto
rius nenarašė. 8tu autoriu
mi rhiliniesi subtiliausiomis 
mintimis — ii iau laikai sa
vo čpimos narių. Va tokiu 
i c* n ū d ž i u jūra ir Silkele 
“Kasdieniška knvga.” Tai 
ir vra jos didžiausias pliu
sas.

A. Liepsnoms
Kaunas. 1909.118

Ką primena indulgencija
Lietuvos TSR Ateizmo 

muziejuje, Vilniuje, ekspo
zicijos skyriuje “Bažnyti
ninkai —hitlerinių okupan
tų talkininkai,” po stiklu 
kabo su popiežiaus paveiks
lėliu, išpuošta, išdailinta 
indulgencija. Jos apačioje 
rašoma, kad “kanauninkas 
Motiejus Vėlutis nužemin
tai puldamas į Jūsų šven
tenybės kojas prašo Apašta
liškojo palaiminimo ir Vi
suotinių atlaidų mirties va
landoje” ir t. t., kad šis “bi
lietas” į dangų išduotas Va
tikane, 1938 m. gegužės 24 
dieną.

Atrodo bežadė, vardinė 
indulgencija. Tačiau ji pri
mena kraupias, krauju nu- 
šlakstytas dienas.

1941 m. birželio rytmetį 
pasigirdo duslūs sprogimai, 
kai ši indulgencija kabojo 
klebono miegamajame kam
baryje.

Sedos tretininkų direkto
rius, kanauninkas Motiejus 
Vėlutis iš lovos iššoko, lyg 
spyruoklių išmestas.

— Pagaliau! Pagaliau, tu, 
Viešpatie, ištiesei savo 
keršto ir galybės pirštą, — 
švytėdamas iš džiaugsmo ir 
pasitenkinimo, skubiai ren
gėsi kanauninkas. —- Aš ži
nojau, kad taip bus. Paga
liau. ..

Šiai dienai jis ne veltui 
ruošėsi. Dar 1941 metų žie
mą pas jį įvyko pasitari
mas, kuriame dalyvavo ir 
jo brblis, buvęs buržuazinės 
kariuomenės majoras, baž
nyčios aktyvistai Alfonsas! 
Rimša ir Stasys Žeima. Jie 
sudarinėjo tarybiniu akty
vistų sąrašus sunaikinimui 
ir įkūrė pagrindinę-pogrin- 
dinę žmogžudžių sąjunga. 
“Kristaus mokslo gynėjai.” 
Jos priešakyje stoja dievo 
bažnyčios tarnas—M. Vėlu
tis.

Nedelsdamas kunigas su
kvietė savo aktyvą.

—Nuo dabar gyvenimas 
vėl bus mūsų. — surinkęs 
buvusius šaulius, pavasari
ninkus ir buožių sūnelius, 
kalbėjo kanauninkas Motie

SAPNAS—LYG GARSINTUVAS

Rodos, eini pro parką, kur skamba 
Paukščių balsai, 
Jų skardūs aidai;

Ausis dėl giesmių įvairybės nustemba, 
Apstulbsta labai.

Skirtingą himną kiekvienas skardena 
Tarp medžių žvaliai, 
Išradingai, mielai;

Jie trelių ir chorų įmantrųjį meną 
Atlieka mikliai.

Nė vienas iš jų melodijos kito 
Nekartoja čionai 
Čiulbąs dyvinai;

Margaplunksniai linksmina užkampį šitą 
Anksti ar vėlai.

Čia nėra giesmininko, kurs,, sparną išskėtęs, 
Giedotų blogai, 
Vienodai, prastai;

Traukia kontatą paukščiai planetos 
Zooparke, smagiai.

Žmogaus rūpestinga ranka juos surinko 
Giedoti grakščiai, 
Darniai, sutartinai,

Lyg simfonija aidi po parką aplinkui 
Tobulai, įstabiai.

Ir tu nubudai...
Didžiai nustebai —

Už lango žiemą cypsi zylelė! •.
Vadinas, seniai
Jos ci-ci tu jautei
Ir staiga supratai,

Kokią kūrybinę garsiakalbio galią , 
Turi sapnai!.,

K J, Šimonis

“Bilietas” j dangų
jus Vėlutis. — Mes turime 
veikti, idant apva 1 y t u m e 
Žemaitijos žemelę nuo be
dievių ir bolševikų.

Žmonės duso prikimštuo
se sandėliuose, rūsiuose. 
Motiejus Vėlutis “veikė.” 
Jam tardymui žmones ves
davo į bažnyčią, kad čia 
juos “sutaikius su dievu” ir 
į aną pasaulį pasiuntus be 
žemiškų nuodėmių. Pasi
naudodamas išpažintimi, jis 
iš lengvatikių i š g a u d a v o 
daug paslapčių, kurios nu
lėmė eilės žmonių

Prasidėjo žudvno 
dė darbininką Kk ■•v ;• 
ka, kuris ;dsis įkė kanau- 
ninko M. Valučio išpažin
ties. O vieną liepos mėne
sio popietę į gatvę išvarė- 
Feliksą Irkina. Zenoną Nor
mantą ir Kazimiera Bu
kauską. Nauiakuri Irkina I 
kanauninkas Motiejus Ve-1 
lutis pasiuntė miriop už 
tai, kad ši.s jo klebonijos 
žemėje buvo gavęs Tarybi
nės valdžios duotą sklvną. 
Kada po išpažinties Felik
sas Irkinas prašė kunigą jo 
nežudyti, nes palieka ketu
ri maži vaikai, tai M. Vė
lutis, kaip savo prisimini
muose rašė Irkino duktė 
Jedvyga Irkinaitė, pasakė:

—Už tavo sielą aš pasi
melsiu. o kūną reikia su
šaudyti !'

Sušaudė tuos tris. Po jų 1 
sekė kiti. Kanauninkas Vė
lutis indulgencijos pagalba 
sau užsitikrinęs “laimingą 
mirtį” ramia sąžine su savo 
nalaima ir prakeikimu siun
dė sušaudymui nekaltus 
žmones.

Muziejaus lankytojai, su
žinoję šią istorija, dažnai 
Mausią, kaip M.’VėluČio in
dulgencija pakliuvo į -mu
ziejų?

Žudynių organizatorius 
M. Vėlutis kurį laiką klebo
navo Šiaulių rajone Juoza
pa vos bažnyčioje. Vėliau, 
kaip altarista; jį perkėlė į 
Tryškius, Telšių rajoną. 
Juozapavoje liko “laimin
gos mirties garantija,” ku
rią patys tikintieji ir pado
vanojo LTSR Ateizmo mu
ziejui. Ir jie smerkia žu
dynių organizatorius suta- 
nuose, nes tai prieštarauja 
žmoniškam humaniškumui, 
tarybinės moralės princi
pams.

Antanas Poškus

ČIGONĖ
Iš DELNO BŪRĖ

Juoda čigonė
Iš delno būrė 
Sunkią" kelionę, 
Neramią jūrą.

Sakė — patirsi 
Daugel pavojų, 
Bet išsirisi 
Į kranto gojų.

Sakė — sutiksi
Ant skirto tako
Kaip šviesų tikslą 
Laimę juodakę.

Čigonė matė 
Tavo troškimą, 
Suklosčius metė 
Ji kaip lėmimą.

v 

žodžiai
1 -iri smigo.
Nuskynęs rože, 
Ruošeis i žygi.

Nors bangos bloškė, 
J dugną šaukė, 
Įteikti ją troškai 
Išpranašautai.

Klajonėj gimė
Didi draugystė:
IFkoiai žvnei 
Už pranašystę.

J. Bata

DEBESYS
Niaukiasi debesys, — 
Temsta padangė.
Rūstus perkūnas
Drebina žemę.

Žiemys į vakarus
Debesis gena,(
Kaitriajai saulei
Skindamas kelią.

Dūski, vėjeli,
Audra ,payįrski, . > ;
Sklaidyki debesis
Iš Vakarų! " .

Te viešpatauja
Taika — ramybė;
Žmonija laukia
Giedrių dienų.

K. Žakevičiene
w _ _______

Logiškai
Mažas berniukas klausia 

savo draugą:
— Ar tu moki skaityti ir 

rašy ti ?
— Moku tik rašyti.
— Tai parašyk savo pa

vardę.
Berinukas rašo.
— Ką tu parašei?
— Nežinau, juk aš sa

kiau, kad nemoku skaityti!

Koks mažas laikotarpis 
tarp to, kai žmogus per
daug jaunas ir kai jau per
daug senas!

Monteskje

Senojo Vilniaus vaizdas iš Gedimino pilies. A. Tumėno nuotr.
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Apie medžiotojus, žvėris ir medžiokles ceremonijas

sižval

miškas, kad susi-

Lietuvos girios praturte-za

r

A. Sereika
'Ragas kviečia medžiotojus rinktis.

miško smuikus. . .išgirsi žaliuosiusĮsiklausyk, ir

M
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Miško ruošos darbai Juodkrantės girininkijoje.
B. Aleknavičiaus nuo!r. Medžiotojai traukia miško proskyna.

Kauno vaikų muzikos mokyklos dėstytojas 
Vytautas Biržietis su lapute.

gas. Gili užuojauta mielai 
Lucijai nuo manęs ir jo 
draugų.

Ona Wellus, 
Binghamton, N. Y.

■■ , 
■ • c *

Mano atsiminimai apie mirusį 
fotografą Stanley Raudavę

Žinia apie Stasio Raudu
vės mirtį buvo netikėta ir 
skaudi. Sausio 29 d. širdies 
smūgis išskyrė iš gyvųjų 
tarpo ilgametį Pittstono 
miestelio gyventoją, plačiai 
žinomą, malonų ir ramaus 
būdo pažangietį.

Tenka pasakyti, kad turė
jau laimę su Stasiu Raudu- 
ve susipažinti dar anais se
nais laikais, berods 1918 
metais, kada čia plačiai vei
kė Lietuvių Socialistų Są
jungos nariai. Tuo metu 
tarpe Binghamtono ir Pitt
stono lietuvių veikėjų vyra
vo glaudus bendradarbiavi
mas, lankydavomės vieni 
pas kitus pasilinksminimui i 
suruoštus pobūvius: kon- 
certus-piknikus bei masinius 
susirinkimus — konferenci
jas.

Stasys Rauduvė buvo žy
mus idealistas. Jis mokėjo 
visada laisvai išlaikyti savo 
malonų būdą, lengvai suge
bėjo surasti bendrą pokalbį 
su senesnio ir jaunesnio am
žiaus žmonėmis. Stasys vi
sados būdavo šventadieniš
kai gražiai apsirengęs ir 
patrauklia šypsena sutikda
vo draugus.

Be visų gerų trumpai su
minėtų ypatybių, Stasys 
Rauduvė buvo pažangaus 
nusistatymo ir širdingas 
pažangios veiklos rėmėjas

Abu Rauduvės vienokiu 
ar, kitokiu būdu daug yra 
prisidėję prie stiprinimo 
pažangių organizacijų ir 
viso pažangaus judėjimo. 
Negana, kad jie patys vyk
davo į kitų didesnių koloni
jų surengtus koncertus, 
piknikus ir svarbias konfe
rencijas, bet kartu ir savo 
draugus nuveždavo. Taip 
darydami jie aukojo laiką 
ir energiją stiprinimui pa
žangiosios veiklos. Tas pri- 
duodavo daugiau ryžto ir 
energijos vietiniams dar
buotojams.

Per paskutinius kelis me
tus abu Rauduvės, kaip pa
žangos mylėtojai, buvo veik 
nuolatiniai mūsų vietinių 
organizacijų įvairių pramo
gų lankytojai. Nuotolis ar
ba nepalankus oras jų ne
sulaikydavo nuo atvykimo 
o, prie to, dar jie atvežda
vo I. Klevinską ir K. Genį 
(skrentoniečius) ir kitus. O 
jų atsilankymas visada 
teikdavo mums didelį ma
lonumą, pabuvoti kartu su 
maloniais ideališkais ir nuo
širdžiais pažangiečiais.

Paskutinis su dd. Stasiu 
ir Lucija Rauduvėmis pasi- 
matvmas buvo rugsėjo 25 
d., 1968 m., Jono Kulbio 
gražioje vietovėje. Mat, tą 
dieną ten vyko minėtos vie
tovės atidarymo banketas, 
LDS 6 kuopos suruoštas. 
Drg. Rauduvės turėjo atsi
vežę foto aparatus, kad nu
fotografuotų išvykos daly
vius. Žinoma, jis taip ir pa
darė. Visos foto nuotraukos 
išėjo labai gražiai. Kas jas 
gavo, džiaugiasi jomis. At
sisveikindami Rauduvės pa
linkėjo mums sveikatos ir 
sėkmės ir daugiau suruošti 
panašių pobūvių, ir pasiža
dėjo dalyvauti juose. Tai 
buvo paskutinis atsisveiki
nimas su kilnių, idėjų pa
žangiečiu draugu Stasiu 
Rauduvė.

Stasys yra miręs. Tai to
kį aš Stasį Rauduvę pažino
jau ir jis su savo mylima 
žmona Lucija kartu ateity
je niekados nebeatvažiuos 
į mūsų suruoštas pramo-

St. Petersburg, Fla.
Šio miesto Beno koncer

tas gerai linksmina suva
žiavusius ir vietinius pensi
ninkus — Williamson Par
ke (sode). Šis parkas ran
dasi pačiame vidury mies
to. Šio miesto įsteigėjas 
John C. Williams 1887 me
tuose ir atidavė šiam mies
tui dėl visuomenės parką.

Tas parkas (sodas) tapo 
įsteigtas DAR Princess 
1936 metuose. Ir nuo to 
laiko miestas duoda Beno 
koncertus. Ypatingai kada 
pradeda suvažiuoti turistai 
čia apie Padėkavpnės die
ną lapkričio mėnesį. Ir ta
da po vadovybe Joe Lefters 
per 33 metus puikiai išla
vintas benas groja 4 sy
kius į savaitę per 14 savai
čių iki balandžio pirmos. 
Nuo to laiko turistų didžiu
ma pradeda išvažiuoti į 
šiaurę.

Man gyvenant čia Flori
doj penktą žiemą, tai šita 
yra ilgai šalčiausia. Žmo
nės turi dėvėti viršutinius 
švarkus ir svederiukus. O 
naktimis su dviem trim 
blanketais apsikloti..Mau
dytis sūriose, maudynėse 
mažai progos buvo. Na
mai yra šildomi žiemos lai
ke taip, kaip šiaurėje, tik
tai gal ne tiek daug reikia 
šildyti.

Sakoma, kas myli gamtą, 
tas myli savo Tėvynę. Gam
ta — tai lyg antrieji mū
sų namai. Išeini į mišką, 
ir tartum susilieji su gam
ta, tampi jos grožio ir har
monijos dalelyte. Todėl ir 
rūpi man papasakoti toli
miems tėvynainiams apie 
Lietuvos gamtos mylėtojų 
darbus, jų santykius su 
gimtojo krašto girių gyvuo
ju turtu.

Į įdomų poilsį—medžiok
lę ragas kas sekmadienį 
pakviečia apie 20 tūkstan
čių Lietuvos gamtos mylė
tojų. Labiausiai pas mus 
mėgstama medžioti miškuo
se, su - varovais. Tatai su
prantama. Man, pavyzdžiui, 
tokia medžioklė patinka 
dėl to, kad be galo gražus 
žiemos
renka daug bičiulių, būna
daug sąmojaus ir geros 

(nuotaikos, malonaus jaudi
nimosi.

Jis prasideda, kai iš me
džioklės varovo kepurės 
trauki numerį, kai juste 
junti čia pat plazdant me- 
džiotojišką laimę. Paskui 
stovi, sulaikydamas alsavi
mą, bijodamas ją nubaidy-

ti... Girdi varovų taršky
nes, protestuojantį /kėkšto 
riksmą, matai, kaip dulkte- 
lia sniego rūkas nuo šakos, 
kurią pajudino iš šiįfBfguo- 
lio šmukštelėjusi 
gyti voverė ar kiaunė... 
Kur čia viską ir beišskai- 
čiuosi!

Po ketvirto ar penkto 
varymo sukuriame laužą, 
suv a 1 g o m e po sumuštinį 
(miške duona su medum!), 
karšta kavute užsigerdami. 
O kokios malonios ir jau
kios šnekos prie laužo! Įdo
mios istorijos kaitaliojasi 
su dalykiškais pokalbiais 
apie žvėrelių globą, kai žie
ma jiems paskelbia “baltą
jį badą”. Sužinai čia ir pa
skutines medžiotojų prakti
kos naujienas iš viso pasau
lio.

Mėgstame iškilmingai at
švęsti pirmąjį laimikį. Jau
nam medžiotojui pirmasis 
taiklus šūvis lieka atminti
nas visam gyvenimui, ir vy
resnieji, tai supranta. Jie 
gražiai pagerbia laimingąjį 
šaulį.

Populiari ir “šakelės” tra
dicija. Bendroje medžioklė
je, kritus briedžiui, šernui

domos ondatros, bebrai, ku
rie prieš antrąjį pasaulinį 
karą Lietuvoje buvo visiš
kai išnaikinti. Sukūrus 
draustinius, bebrai dabar 
sparčiai plinta po visą kraš-

jo ir tokiais žvėrimis, ku
rių anksčiau mūsų kraštu 
visai nebuvo. Sėkmingai ak
limatizuoti taurieji elniaį£ 
ypač pamėgę Šiaurės Lietu
vą. Po 300 metų į Lietuvą 
vėl grąžinami galiūnai 
stumbrai, veisiasi fazanai. 
Naujiems žvėrims ir paukš
čiams aklimatizuoti res
publikoje įsteigta 12 zoolo
ginių ir 64 ornitologiniai 
draustiniai.

Lietuvos medžiotojų tro
fėjais gali pasimėgauti ir 
jų kolegos užsienyje. Daug 
briedžių, šernų, stirnų, jau 
kelinti metai siunčiama į 
įvairias Europos šalis. Žvė
riena tapo pajaminga Lie
tuvos eksporto dalimi. Gau
namas už ją pajamos pa
naudojamos faunai toliau 
gausinti ir globoti.

Juozas Budrys
vilnietis medžiotojas

ar stirninui, medžioklės va- < 
dovas arba seniausias medž. 
laužia ąžuolo ar eglės šaku
tę ir įkiša ją žvėriui į nas
rus. Po to nuo šakutės nu
skina vieną atšakelę ir pri
sega ją prie kepurės tam, 
kuris pataikė. Tada sugau
džia ragas, draugai sveiki
na laimingąjį medžiotoją, 
čia pat dalijasi įspūdžiais, 
šmaikštauja žodeliu.

O argi neįdomios medžio
klės pabaigtuvės? Pasibai
gus medžioklei, iš anksto 
parinktoje vietoje suguldo
mi visi trofėjai, šalia išsi
rikiuoja medžiotojai, o už 
jų — varovai. Groja me
džioklės ragai, vadovas pa
giria pasižymėjusius me
džiotojus, daro pastabas 
kuo nors nusižengusiems, 
dėkoja visiems už gražią 
medžioklę. Ir ragas skelbia 
šios programos pabaigą...

, Be abejo. Jus domina 
klausimas: o kiek gi sveria 
Lietuvos medžiotojo krep- 
šis?

Šį sezoną (medžioklė 
Lietuvoje prasideda nuo 
lapkričio 7 d. ir tęsiasi iki 
vasario mėnesio) medžioto
jų trofėjais tapo daugiau 
kaip 500 briedžių, 4,500 
stirnų, 3,000 šernų, apie 60 ėdžiomis ir šiltais samanų 
tūkstančių kiškių ir nema- guoliais.

kitų žvėrių. Buvo gau-

Padarius šią žiemą žvė
rių apskaitą, pasirodė, 
tūkstančiui hektarų 
džioklės plotų vidutiniškai 
tenka 6 briedžiai, 7 šernai, 
daugiau kaip po 50 stirnų 
ir kiškių, nemaža kitos 
faunos. Tai žymiai daugiau, 
negu miškas galėtų žvėrelių 
išmaitinti be žmogaus pa
galbos.

Kaip matome, sąlygos me
džioklei pavydėtinos. Ir jas 
gamtos mylėtojai sukūrė 
savo rankomis. Nežiūrint 
gilaus sniego ir speigų, 
žvėreliams nebaisus “balta
sis badas”, nes keturkojų 
girios gyventojų draugai 
įrengė tūkstančius ėdžių. 
Žvėrelių “meniu” niekada 
netrūksta d o b ii ų, šieno, 
šaknia vaisių ir kvapnių 
šluotelių, kurias ankstyvą 
pavasarį, vos išsprogus la
peliams, surišo medžioto
jai. Miškų gražuolėms stir
noms pastatyti šimtai “po
ilsio namų” — pastogių su

■
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St. Petersburg, Fli
Daugelis žmonių pasiekę 

gerą skaičių gyvenimo me
tų praleidžia tylomis. Po
vilas Pučkorius, LLD 45 
kp. narys, dainuoja Dainos 
mylėtojų chore ir jis savo 
metų neslėpė. Kovo 10 d. 
Dainos mylėtojai laikė pa
mokas, Pučkoriui tą dieną 
sukako 80-tas gimtadienis, 
jam sudainuota “Happy 
birthday” ir Ilgiausių metų.- i

Šis draugas gražiai išro
do, judrus, stiprus ir nuo
širdus žmoguš. Jis kuopos 
pramogose, kai, reikalas, 
šeimininkėms paduoda ran
ką ir kitką padeda. Ir šiaip 
visiems nariams reikale pa| 
gelbsti, kuo gali, su visais 
draugiškai sugyvena. Toks 
žmogaus elgesys kelia 
draugijinį judėjimą, liejai 
svarbi asmenybė kuopos 
veikloje. : i

Užėjęs pas mus į namus 
su jo gimtadienio reikalu 
sakė augęs Šiaulių mieste. 
1910 metais atvyko į šią ša- ’ 
lį. Apsistojęs Čikagoje, 
dirbtuvėje pelnė sau duoną. 
Per porą > metų priklausė 
Aido chore. Pirmam pasau
liniam karui pasibaigus, pa
sibaigė darbas. Tada užsi
dėjo fotografavimo biznį, o 
šio amato buvo pramokęs 
Lietuvoje, jo žmona mokėjo 
ant fotografijų gražiai spal
vas pritaikyti, abiem buvo 
užsiėmimas. Po kiek laiško 
persikėlę su bizniu į mažą 
miestelį, ten nesirado kon
kurentų, tada darė neblogą 
pragyvenimą.

Jaunatvėje Pučkoriai su
silaukė trejeto sūnų, pir
masis —John, sekanti du 
Theodore ir Paul dvynukai. 
Tėvai vaikus išleido į auks-x 
tesnes mokyklas, o šie p> 
kopę moksle dabar su šei
momis gražiai gyvena ir 
myli tėvą.

Jo žmona pradėjo skųs
tis nesveikata, jiedu atsikė
lė į Floridą, apsigyveno St. 
Petersburge. Pagaliau jos 
širdis nusilpo, ji mirė lap
kričio 27 d., 1962 m. Nuo 
to laiko Povilas gyvena vie
nas, turi namelį, moka stu- 
bos ruošą, tik negali savo 
buvusios geros žmonelės 
pamiršti.

P. Pučkorius nenori nie
ko už nieką. Už jo pager
bimą gimtadienio proga, jis 
paskyrė auką po $2.5 “Lais
vei” ir “Vilniai.” Šilti lin
kėjimai draugui tvirtoje j 
sveikatoje dar daug sulauk
ti gimtadienių ir grąžai ; 
darbuotis kultūrinėje veik
loje.

; , Vikutis
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^Rasines nuotaikos Jungtinių
Valstijų universitetuose

Netikėti susitikimai HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WAWED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

Tarp 1950 ir 1960 metų 
Amerikos aukštųjų mokyk
lų ((universitetų-kolegijų) 
negrų studentų pagrindi
nis kovos tikslas buvo — 
rasinė nelygybė, desegrega- 

ū cija, lygiateisiškumas. Dau
gelis universitetų jų reika
lavimus patenkino: priėmė 
daugiau juodų studentų, 
pašalino rasistiniai nusitei
kusius mokytojus - profeso - 
rius, įvedė negrams pagei
daujamus kursus, pastatė 
daugiau negrų dėstytojų, 
desegregavo mokyklų kla
ses, klubus, valgyklas, in
ternatą, sporto aikštes, 
maudymosi papl ū d i m i u s, 
etc.

Tuo požiūriu negrai pa
niekė didelių laimėjimų. Kai 
užvers i t e t u o s e atsirado 
daugiau negrų studentų, jie 
tapo drąsesni, agresyvesni. 
Pakito ir jų reikalavimai. 
Atsirado, kurie anais lai
mėjimais nebepasitenk i n a. 
Jie siekia toliau: reikalau
ja pilno atsi skyrimo nuo 
baltųjų studentų, afro-ame- migai būtų eikvojami rasi- 
rikiečių identiteto, atskirų. nį *' * ' 
kursų, savarankaus fakul
teto, balso universiteto 
tvarkyme ir pan. Savo rei
kalavimus jie remia sėdėji
mo streikais (“sitins”), už
valdo rektoriaus kabinetą 
ar kitas mokyklos patalpas, 
ruošia demonstracijas, skel
bia boikotą ir t. t. Neseniai 
tokių išpuolių buvo Bran- 
deiso aukštojoje mokykloje 
^įsteigtoje ir valdomoje žy
dų), Berkeley ir SanFran- 
cisko mokyklose Kaliforni
joje, City College ir Queens 
College New Yorke, Colum
bia, Fisk, Merritt, Rutgers, 
Detroit, Illinois, Wisconsin, 
Swartmore, Pa., ir kitur. 
Kai kur prieš juos buvo iš
šaukta policija ar net mi
licija (valstijos kariuome-

g i a u nuolaidų: nebaigu
siems vidurinės ^mokyklos 
(High School) /pasamdyti
“repetitoriai,” kurie tokius 
nekvalifikuotus kandidatus 
“paruošė” kolegijai. Nęgrai 
pareikalavo, kad tokie “in
struktoriai” ir “paruoštų 
kandidatų” egzaminuotojai 
irgi būtų negrai.

Tačiau ne visi negrai su 
tokia jų tautos mažumos 
nuomone
Wilkins, antisegrega c i n i ų 
kovų veteranas ir didžiau
sios bei seniausios (59 me
tų) negrų organizacijos 
(National Association for 
the Advancement of 
Colored People) vadas, 
sako, jog separatizmas ir 
“autonomija” yra niekas 
daugiau, kaip rasinė segre
gacija, tik dar didesnė už 
tą, prieš kurią mes kovo
jom; jog “juodosios istori
jos” kursas nieko nereiš
kia, jeigu jis ne susietas su 
šalies ir pasaulio tautų is
torija; jog visuomenės pi-

sutinka. Roy

Tokie negrų reikalavi
mai bei kovos būdai disori- 
entavo baltuosius liberalus, 
kurie iki šiol rėmė negrų 
pastangas. Daugelis jų sa
ve klausia: “Ko negrai sie
kia? Ar jie nori skelti 
Amerikos visuomenę į dvi 
dalis — baltą ir juodą? Ar 
jie eina prie pilnos rasinės 
poliarizacijos bei anarchi
jas?”

Kai kuriose mokyklose 
juodieji studentai nori visai 
atsiskirti nuo baltųjų savo 
kolegų: valgykloje, klasėje, 
internate ar žaidimo aikš
tėje (“Campus’’) — užima 
atskirą kampą, pavadinę 
tai “geto,” ir su baltaisiais 
nebendradarbia uja, anglo

saksų kultūrą neigia. Tai 
aiški segregacija iš antro 
galo, prieš kurią patys ne
grai neseniai kovojo.

Studentų kiekiai
Amerikos universitetuose 

yra apie šeši su puse mili
jono studentų, tarp kurių 
275,000 negrų; tai mažuma.- 
Kai kuriose mokyklose jų 
daugiau, kitose vos keletas. 
Queens Collėge iš 26,00d 
Studentų anksčiau buvo tik 
50 negrų. Po kun. L. M. 
kingo mirties, priimta 70d 

' hėgrų, daugelis jau po 30- 
iies metų amžiaus, su šei
momis, kiti net vidurinės 
mokyklos nebaigę, šeimoms 
Parūpinta miesto šalpa. Se
niau į kolegiją priimdavo 

.. studentus tik su aukštais 
pažymiais (“marks”). Da- 

•iFąr to, juodųjų kandidatij 
llbiri, atsisakyta, standar
tas sumažintas. Dar dau-

nių ar tautinių mažumų se
paratizmui propaguoti; jog 
klasinė Amerikos visuo
menė turi būti, spalvos at
žvilgiu, vienalytė ir nedalo
ma. R. Wilkinsas sako, jog 
jis,, kartu su visa savo rase, 
kovos už pilnas negrų tei
ses, prieš bet kokių diskri
minaciją, tik niekad nesutik
siąs su tais, kurie skelbia 
separatizmą, poliarizaciją, 
smurtą arba rasinę segre
gaciją.

Kitas kraštutinių militan- 
tų negrų vadas, SanFran- 
cisko valstybinės kolegijos 
“juodųjų studijų” departa
mento direktorius, Natha- 
nas Hare, Wilkinsą vadina 
pasenusiu atsilikėliu, pata
ria jam eiti “į pensiją” ir 
užleisti vietą jaunesniem 
revoliu c i n i a m nacionalis
tams. Jis sako, jog L. M. 
Kingo pasyviosios rezis
tencijos metodu nieko nepa
sieksi, jog tai esąs tik ne
grų apgaudinėjimas. Jis 
teigia, jog mokyklose visas 
dėstymas turi būti “juodojo 
perspektyvo” ženkle, o ne 
pilstymas iš tuščio į nepil
ną. Matematikos ir tyrojo 
mokslo pavyzdžiai turį būti 
tokie, kuriais atėjęs iš lūš
nynų juodas vaikas susido
mėtų.

Taigi nuotaikos aukšto
siose mokyklose neramios, o 
jos išsilieja ir už mokyk
los sienų. Mūsų visuome-

Panevėžio, Šiaulių, Vil
niaus ir kitų miestų 445 tu
ristai turistiniu traukiniu 
“Lietuva” keliavo šiaurine 
Juodųjų jūrų pakrante. 
Odesoje jūrų laivu “Kolhi- 
da” plaukiojo po jūrą, kran
te apžiūrėjo tėvynės karo 
partizanų susitelkimo punk
tus požeminėse katakombo
se, o, lankantis muziejuose, 
turistus nustebino netikėtas 
susitikimas. Rytų ir vaka
rų meno galerijoje juos su
tiko Mikalojaus Konstanti
no Čiurlionio klubo prezi
dentas V. Nikalajevskis.

Čiurlionio klubas Odesoje 
veikia jau dveji metai. Ja
me susitelkę muzikos ir me
no mėgėjų-į vairių profesijų 
žmonės. Klubo narys kom
pozitorius G. Glazačiovas 
parašė simfoninę poemą M. 
K. Čiurlį o n i o atminimui. 
Odesos operos ir baleto te
atro solistai - klubo nariai 
Čiurlionio atminimui stato 
Skrebino operą “Prometė
jų”, parafrazuodami spal
vota muzika.

Čiurlionio muzikos įrašai 
“Jūra”, “Miške”, “De pro- 
fundis” ir kiti randasi Mok
slininkų namuose, o tapy
bos darbų reprodukcijos 
“Saulės sonata: 
ženklai”, 
ramidžių 
versiteto studentų klube. 
Rytų ir vakarų meno gale
rijos salėje ne kartą buvo 
suruošta Čiurlionio spalvo
tos muzikos vakarai.

Klubo garbės nariais yra 
V. Čiurlionytė, E. Mieželai
tis, A. Venclova, B. Dvario
nas ir kiti muzikos ir meno 
veikėjai.

Lankantis mieste Sevas- 
tapolyje ir apžiūrint karo 
kovų vietas su fašistais Sa- 
pun gari, stebint “Diara- 
mą”, sustojant prie žymių 
paminklų karvedžiui P. Na- 
kimovui, jūreiviui P. Koš- 
kai, rašytojams A. Puški
nui, A. Gorkiui, nuskendu- 
siems laivams, turistai su
sitiko su lietuviais studėn- 
tais, studijuojančiais , jūri
ninkystės institute.

Iš Siinferopolio autobu
sais turistai nukeliavo į 
Pietinį Krymą. Pravažiavę 
Salgirio slėnį, pasikėlė į An-z 
garo perėją. Čia turistus 
pasitiko Čiatyr-Dago, o vė
liau Ai-Petrio kalnų virti
nės. Alupkoje turistai ap
žiūrėjo didingus M. Varan- 
covo rūmus ir sodą, kuria-

(Specialiai “Laisvei”)
me auga pietų krašto me
džiai: platanai, palmės, ba- 
obabai, bambukai, Jau da
bar žydi pirmosios pavasa- 
r i o gėlės. Lankydamiesi 
Jaltoje turistai taip įsisma
gino, kad kai kurie pasi
maudė jūroje. Tuo metu 
vandens temperatūra buvo I 
dešimt laipsnių šilumos, o 
saulutė orą įšildė iki pem 
kiolikės.

Grįždami į namus, turis
tai aplankė šalies sostinę 
Maskvą. Aplankę įžymias 
istorines vietas — Kremlių, 
Lenino kalnus, požemines i 
Metro įdomesnes stotis, 
vakare Lužnikuose dalyva-: 
vo Naujametinės eglutės 
koncerte. Turistus nustebi
no moksleivių baletas ant 
ledo, išradingai pateiktos 
Naujametinės pasakos, ku
rių metu pasirodė ir šalies 
geriausi cirko artistai. Jų 
tarpe ant juodo žirgo, šo
kančio tango, pasirodė Ta
rybų Lietuvos, cirko artistė 
A. Zabukaitė, sunkumų kil
nojimo žanglierius J. Ra
manauskas. Turistai cirko 
artistams šaukė “Valio”!

Po koncerto nuo LTSR 
liaudies artisto J. Rama-, 
nausko buvo gautas laiš
kas: “Gerbiamas Tarybų 
Lietuvos jaunime! Mes, LT
SR cirko “Vilnius” artis
tai džiaugėmės, kad Jūs ap
lankėte mus ir draugiškai 
plojote mums. Dėkojame 
Jums ir Jūsų auklėtojams 
už gražų Jūsų išauklėjimą.

B. Jauniškis

CRANE OPERATORS, SHEAR 
OPERATORS AND HELPERS.

Good pay, Company benefits, 
overtime.

Call OR 6-4206. Mr. Goldsmith.
DEL PENN STEEL CO.
11,200 Roosevelt Blvd.
Philadelphia, Pa. (21-23)

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)

MEN

To Train As

MACHINE OPERATORS
NIGHT SHIFT
Apply in Person

‘ ANCHOR THREAD CO.
Main St.

Groveville, N. J.
(17-23)

MECHANIC REPAIRMEN
We are looking for full time then 

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)

MOLD MAKER

Machinist Mechanic
Experienced in Building 

injection mold.
Excellent starting salary. Overtime. 

Excellent working conditions.
ACI, INC.

Old Easton Road, Doylestown, Pa.
345-1800

(2127)

”, “Zadiako 
“Raigardas”, “Pi- 

sonata” — Uni-

nes Vadai turėtu ieškoti iš- 
eities—ir nedelsti!

__Ls

Juozas Banaitis
Jau dveji mėtai praslinko kai mirė. Juozas Banaitis, 

buvęs Kultūros Ministras. Jis mirė Vilniuje, kovo 27, 
1967 m. Paliko žmoną Kazimierą ir dukrą Aušrelę, taip
gi seserį Petrikę (Eržvilke1) ir daugelį artimą giminių 
Lietuvoje ir Amerikoje. Labai skauda širdį prisimenant, 
kad tokioj jaunystėj turėjo skirtis su savo mylimais ne
sulaukęs ilgesnio amžiaus. Jis dar daug žadėjo sukurti 
ateityj, bet gamta nulėmė jam kitaip. Ilsėkis ramiai Ra
sų kapinėse su visais didvyriais. Negalėdama tavo kapą 
lankyti, tai prisimenu nors per savo mylimą laikraštį 
“Laisvę.

Cleveland, Ohio
CLM Klubo. ąusirinkįmąs 

įvyks balandžio 11, penk
tadienį, 1 valandą, EOUV 
salėje, 12618 Shaw Ave.

Mielos drauges klubietės, 
visos esate kviečiamos da
lyvauti, nes turėsime daug 
svarbių dalykų aptarti. Tu
rėsime minėjimą Tarptau
tinės Moters dienos, kad ir 
pavėluotai. J. Žebrys par
uošė paskaitą apie 2 žymias 
moteris, daug gelbėjusias 
Lietuvos politiniams kali
niams klerikalų ir fa
šistų režimo 1 metais — 
apie Zauniūtę ir Feliciją 
Bortkevičienę. Gal bus ir 
kas daugiau gražaus pro
gramoje.

Mielos narės, kurios tu
rite pažįstamų kaiminkų, 
malonėkite pasikviesti. Di
desnėje grupėje bus vi
siems maloniau ir geresnis 
veikimas.

Sėrgahčios klrfbo nafės
Elzbieta Gabriūhįenė va

sario 7 d. Buvo ištikta pa
ralyžiaus. Turėjo flu ir 
aukštą kraujo spaudimą, 
kalba atimta. Buvo nuga- 
bėnta į ligoninę. Dabar jau 
biskutį stipresnė. Jos ad
resas 1329 Russell RS., E. 
Cleveland, Ohio 44103.

V. Daraškieriė turėjo 
akies operaciją. Gražiai 
sveiksta. Gyvena Ingleside 
Dr., Parnla, Ohio 44134.

M. Bražaitiėnę vargina 
akių riesvėikata: Operuoti 
nedali. Sunkus jos gyveni
mas. J6s adresas : 2142 W. 
95 St., C1 e ve 1 a n d, Ohio' 
44102.

Visoms sergančioms lin
kiu grėit šūstiprėti.

Cambridge, Mass.
Sesuo Marijona Stasienė, ir šeima

♦ i

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

MIG WELDERS

(18-24)

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)

So. Boston, Mass.
Iš mūsų veikimo

Kadangi vasario mėnesį 
prisnigo labai daug sniego, 
tai negalėjome susirinkti ir 
neturėjome sUsir i n k i m ų. 
Bet orui pagerėjus, kovo 8 
d. susirinko geras būrys ir 
no žaidimų moterys atnešė 
dįdelj tortą su daug žvakių, 
ir dainuoja “Happy Birth
day.”

Pasirodė, kad L. Plutie- 
nė, Elžb. Fraimontienė, K. 
Kazlauskienė, B. Chuber- 
kienė, Elzb. Repšienė, P. 
Žukauskienė ir Bronė Ker
šienė surengė mano 77 me
tų gyvenimo sukakties- mi
nėjimą. Širdingai ačiū joms.

Draugė Repšienė pranešė, 
kad “Laisvės” šėrininkų su
važiavimas įvyks kovo 16 d. 
ir mažai laiko beliko ką 
nors surengti ir pasveikin
ti suvažiavimą. Paprašė as
meniškai pasveikinti ir tuoj 
bradėjo rinkliavą—po $10, 
$5 ir mažiau. Vietoje su
mesta $75. Bet nusitarėm 
sukelti nors šimtinę. Pa
skambinom mūsų geriems 
spaudos rėmėjams, kad pri
sidėtu, ir jie mielu noru 
nrisidėjo. Tain Sudaryta 
$110. Labai ačiū visiems.

Kadangi mes visi sensta
me ir jau nesinori niekur 
išeiti Vakarais, tai nutarė
me mūsų susirinkimus lai
kyti pirmą sekmadiėnį kiek- 
viėho mėnesio, 1 vai. popiet.

L. P. Klubo ir LLD 2-os 
kuopos susirinkimai įvyks 
sekmadienį, balandžių 6, 1 
vai. popiet, 318 W. Broad
way. Po susirinkimų mo
terys žadėjo p’agaminti ka
vutės su užkandžiais.

Buvo išreikšta, kad vėliau 
surengti koki susirinkimą 
ir pakviesti iš Washington© 
Tarybų Sąjungos ambasa
dos antrąjį sekretorių Juš- 
kį atvažiuoti pas mus pama
tyti Bostoną. S. Rainard

Chicago. — Fėde r a 1 i n e
Sžltirė °
tf ;
įžiurę įkaitino 8 .p’piįcistųš 

!tf 8 protestantus dėl kilu
sių riaušįų dėhiokratų kbn- 
cehcijos metu.

the successful
Good Starting

Wanted at Once!

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

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

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

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)

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 
brand identification, and 
ment.

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

437-2683

Rinehamton N Y
Šiuo pranešu, kad A. Na

valinskas dabar yra' Nurs
ing Home. , Jo adresas:

Ą,. Navalinskas
Willow Point

Nursing Home

Navalinskiene

139

Pranesitfias
Cleveland, Ohio

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

Šėkr. J. žėbiys

in sales, 
manage-

TRACY, 

(19-25)

LATHE OPERATOR
Experienced all benefits 

Apply in person
PAUL O. ABBE INC.

Center Ave., Little Falls, N. j.
(22-28)

CARPET WEAVERS
Narrow loom and broad loom. 

Jacquard, Wilton, steady employ.
LANGHORNE CARPET CO.

757-5155
(22-27)

* AUTO
Top pay; free uniforms. Exp. 

.All Co. benefits.
A home for the right man.

PARTS DRIVER for 1969 trucks.
Must have Penna, driver’s license- 

Top pay. Free uniforms. 
All company benefits.

INTERBORO CHEVROLET
LU 3- 1300. (22-24)

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)

CHEF—CHINESE FOOD
Authentic Chinese food. Mušt be 

abįe to relocate. Full time job. Year 
routed, no layoffs. Must be versed 
in purchasing. Salary open. Make all 
inquiries to

Mr. Rossman
KING DOUGLAS HOTEL

105 E. King St., Lancaster, Pa.
(717) 397-3551 (22-26)

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

(19-23)

GENERAL FACTORY HELP 
WANTED.

• • • - t

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

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

(19-23)

WEAVERS (Axminister).
Experibnced, f>ai’d Blue Cross and 
Blue Shield. Excellent fringe benefits. 

Apply Hugh Nelson.
COLUMBIA CARPET CO.

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

UNUSUAL OPPORTUNITY

For men yvith good mechanical 
ability to train as:

BAG MACHINE
ADJUSTERS
PRESSMEN

Good 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)

MEN
To work in growing electronics firm.

Polishing experience helpful.'
Opportunity for advancement.

Will train good workers.
Call 326-7280

(2-27)

AUTO LOT PORTER
Steady work. Good starting salary. 

Good benefits.
Excellent working conditions, 

apply in person or call: 
C & C FORD

1100 Easton Road, Horsham, Pa. 
OS 5-1700

(21-30) .

WOMAN

Live in care for semi-invalid woman 
in whėėl chair, 

light cooking, $35 a week.
E. OAK LANE

WA 4-9976
(22-25)

OPERATORS
Experienced Blouses and Shirts. 

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

GOODIMĄDE 1
1010 Race St., Philadelphia, Pa.

MA 7-2993 (21-23)

COMPTOMETER OPERATOR
Experienced on three phase. 5 day, 

38 hour week. Fringe benefits.
BONI) BARING COMPANY'

300 E. Godfrey Ave. 
Call Mr. Roman, 

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

GI&L FRIDAY/
Good typing required. Salary com

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

MOTOROLA
1601 Church Rd., Glehside, Pa. 

An Equal Opportunity * Employer.
(18-24)
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“Laisvės” Bendrovės suvažiavimui sveikinimai Netikėtas susitikimas su dviem
Jensen Beach, Fla. įžymiais Lietuvos mokslininkais

Sveikinu visus “Laisvės” suvažiavmio šėrininkus,, 
skaitytojus čia ir T. Lietuvoje, kolektyvą, ir linkiu vi
siems stiprios sveikatos. Čia randate $15. Draugiškai, 
W. Kartonas.

Nuo kitų gauta:
William Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.......... $100.00

$10), Jamaica, N. Y................................... 60.00
LLD 185 kuopa, Ozone Park, N. Y. .. ............ 50.00
Valys Bunkus (gražino premiją $50 ir pridėjo 
M. Stakoff, Richmond Hill, N. Y.  ........... 50.00
Ona, Brooklyn, N. Y...................>...................... 50.00
M. Valilionienė, Miami, Fla. (gražino

laimėtą vajaus premiją) .......................... 35.00
A. Deikus, Maspeth, N. Y....................  25.00
George Stasiukaitis, Cliffside, N. J................... 25.00
New Yorko Aido Choras.....................................25.00
J P., iš K........ . ..............  25.00
Jonas, Jr., Brooklyn, N. Y............................. 25.00
LLD 2 Apskr (per M. Stakoff) .......................... 25.00
M. Klimas, Ramsev, N. J......................................20.00
Walter ir Amelia Yuskevich, Stamford, Conn. 20.00 
Anne Yakstis. Richmond Hill, N. Y....................20.00
Elena Jeskevičiūtė, Whitestone. N. Y..............20.00
B. ir W. Keršuliai, Brooklyn, N. Y.................... 20.00
Senas Juoazs, Brooklyn, N. Y.............................20.00
F. V. Budroniai, Bayside, N. Y....................... 20.00
LDS 13 kp. (per Carol Baretela)

. Ozone Park, N. Y.........................................15.00
A. Balčiūnas, Richmond Hill, N. Y......................15.00

* K. ir L Levanai, Brooklvn, N. Y........................10.00
S. V., Woodhaven. N. Y................................... 10.00
K. ir V. Milenkevičiai. Brooklyn, N. Y............ 10.00
S. Sasna, Brooklyn. N. Y................................... 10.00
LLD 1 kp.. Ozone Park, N. Y.

(per K. Rušinskienę) ................................. 10.00
J. ir K. Rušinskai, ,Brooklyn, N. Y..................... 10.00
N. ir P. Ventai, Jamaica, N. Y........................... 10.00
V. ir V. Venckūnai, Brooklyn, N. Y. ...........   10.00
LDS 1 kp. (perG. Wareson), Ozone Park, N.Y. 10.00 
George Wareson, Brooklvn, N. Y.................  10.00
K. Bender, Brooklyn, N. Y....................................10.00
Albina Mikalaus, Richmond Hill, N. Y............ 10.00
Anna Philinse, Stamford, Conn........................... 10.00
Alfred ir Birutė Walins, Bridgewater, Conn. 10.00 
P. M. Šolomskas, Brooklyn, N. Y........................10.00
Jonas Siurba, Brooklyn, N. Y............................10.00
E. ir R. Feiferiai. Woodhaven, N. Y.............. 10.00
Frank Varaška, Woodhaven, N. Y......................10.00
Ona Titanis, Woodhaven, N. Y........................ 10.00
M. ir E. Liepai, Woodhaven,, N. Y.................. 10.00
Alex Mitchell, Brooklyn, N. Y. .......................... 10.00
Ieva Mizarienė, Jackson Heights, N. Y............10.00
Joseph N. Zajankauskas, Brooklyn, N. Y.........10.00
Geras Juozas, Jamaica, N. Y........................... 10.00
M. ir L. Jakščiai, Brooklvn, N. Y.................... 10.00
“Laisvės” skaitytojas, Chicago, Ill.................. 10.00
Kazys Genys, Scranton, Pa............................... 10.00
I. ir A. Iešmantai, Queens Village, N. Y. ... 10.00
P. Bieliauskas. Richmond Hill, N. Y................6.00
V. ir I. Pranaičiai, Whitestone,, N. Y................5.00
K. Petrikienė, Rocky Point, N. Y.................... 5.00
L. Kavaliauskaitė, Woodhaven, N. Y...................5.00
K. K., Brooklyn, N. Y............................................5.00
O. černevičienė, Maspeth, N. Y...................... 5.00
O. ir J. Kalvaičiai, Maspeth, N. Y. .. .................. 5.00
LLD 24 kp. (abi kuoops per K. Benderį) .... 5.00 
LDS 46 kp., Brooklyn, N. Y............................... 5.00
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y.........5.00
Mrs. J. Anskis, Brooklyn, N. Y........ . .................. 5.00
Mary Tamalienė, Flushing, N. Y...................... 5.00
N. ir P. Bukniai, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
M. Kavaliūnienė, Jamaica, N. Y.............................5.00
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y. ....... 5.00 
Jonas Grvbas, Richmond Hill, N. Y....................5.00
P. Kunz, Brooklvn, N. Y........................................5.00

. M. Krunglienė, Woodhaven, N. Y......................... 5.00
Jurgis Bernotą, Woodhaven, N. Y.................... 5.00
P. Gustaitis, Sr., Woodhaven, N. Y.................. 5.00
Marcelė Jakštienė. Richmond Hill, N. Y. ... 5.00 
Ona Wahnus, Brooklyn, N. Y........................... 5.00
J. ir V. Gasiūnai, Richmond Hill, N. Y..............5.00
E. ir J. Kasmociai. Brooklyn, N. Y. ............... 5.00
J. Anglis, Great Neck. N. Y...........................   4.00
Ona Zeidatienė, Brooklyn, N. Y.......................... 3.06
P. Pečiulienė, Cliffside Park, N. J..................  2.00
A. ir J. Bakūnai, Cliffside Park, N. J................2.00

Paterson, N. J.
Sveikiname “Laisvės” B-vės dalininkų suvažiavimą, 

linkime, kad “Laisvė”, kaipo liaudies švietėja, gyvuotų 
ilgai! Čia randate $19.95. Draugiškai, J. Bimba. Au
kojo :

Po $5: F. F. Trainiai, J. S. Bimbai (Hawthorne); 
K. Motiejūnienė (Fairlawn).

P. V. Augučiai, Haledon, $2.95.
M. Swed, $2.

(Bus daugiau)

Epitetų rinkinys — blo
gas pagyrimas; žmogų gi
ria faktai, o ne jų pasakoji- 

, mo būdas.
Labriueiras

New Yorko Sanitacijos 
Departamentas praneša, 
kad inspektoriai žiūrės gat
vių švaros ir prieš švarą 
prasižengusius baus.

Tiesa, buvau girdėjęs, kad 
šiomis dienomis Amerikoje 
lankysis Lietuvos Mokslų 
Akademijos Puslaidininkių 
Instituto direktorius Jū
ras Požėla ir dalyvaus ko
kiam ten mokslininkų susi
rinkime, bet tai buvo tiktai 
gandai. Net pereitą penk
tadienį Jungtinių Tautų 
Bibliotekos auditorijoje su
ruoštame poetui Maironiui 
pagerbti vakare nei Bibli
otekos direktorius Levas 
Vladimirovas, nei žurna
listas Albertas Laupinčiu
kas. nei Washingtone Tary
binėje ambasadoje darbuo
to ias Edmundas Juškvs, 
nei kas kitas apie tai nebe
prisiminė. Tai taip tie gan
dai man ir pasiliko tik gan
dais.

Bet šeštadienio vakarą 
skambina Albertas ir sako, 
kad jis savo automobilvie 
turi ne tik mokslininką Jū- 
vn Požėla, bet ir Lietuvos 
Mokslu. Akademijos Puslai
dininkiu Instituto Optikos 
^kvriaus vedėia Algirdą Ši
leika. taip pat E. Juški ir 
a n r o d i n ė j a jiems mūsų 
Vew Yorko priemiesčius. 
Gal ir aš norėčiau su jais 
pritikti?
Ar norėčiau? Sakau:Būti

nai, pas mus užvažiuokite 
nors vienai valandai, kad 
įlipčiau su svečiais pors 
žodžiu kitu pasikalbėti.

Taip Albertas ir padaro, 
lis, mat, kaip žurnalistas 
airius susitikimus su to
kiais žvmiais svečiais iš 
rimtojo krašto moka tinka
mai ivertinti. Ir jam už tai 
'o^ai dėkui.

Iš pokalbio •• sū svečiais 
xtai kas paaiškėjo: '* \

Amerikinės organizacijos 
arba ištaigos International 
Business Machinery ir 
American Physical Society 
suruošė simpoziumą York
town, N. Y., ir pakvietė 
kai kurias šalis (labiausiai 
industrializuotas), jame da
lyvauti. Ir pirmą kartą į 
nanašų simnoziumą (disku
sini susirinkimą) jos pa
kvietė ir Tervbų Sąjungą. 
Iš Tarybų Sąjungos turėjo 
dalyvauti’ 3 atstovai, kurių 
vienas buvo mūsų Lietuvos 
mokslininkas Jūras Požėla. 
Bet kadangi dėl kokių ten 
priežasčių kiti du negalėjo 
ar nesuspėjo pribūti, tai 
mūsų Jurui teko vienam vi
sai Tarybų Sąjungai šiame 
svarbiame mokslininku su
sitikime atstovauti. Kokia 
didelė garbė!

Be Tarybų Sąjungos sim
poziume dalyvavo moks
lininkai iš Japonijos, Angli
jos, Danijos, Jungtinių Vals-: 
tijų ir dar iš vienos kitos 
šalies. Tai buvo fizikai ir 
inžinieriai, fizikos ir elek
tronikos specialistai. Viso 
jų buvę apie 150.

Simpoziumas tęsėsi kovo 
20 ir 21 dienomis. Diskusi
jos buvusios labai įdomios. 
Bet dėlei laiko stokos aš 
apie tai daugiau pas moks
lininką ir nebesiteiravau. 
Dar dieną kitą apsidairęs 
po New Yorką jis kovo 25 
dieną jau skubinasi namo 
prie savo pareigų Lietuvos 
Mokslų Akademijos Puslai
dininkių Institute. Kiekvie
nas lietuvis turime teisę di
džiuotis tokiuo aukštu Lie
tuvos mokslininkų pripaži
nimu.

Beje, sužinojau, kad Jut 
ro vadovaujamas institutas 
tapo apdovanotas - pagerb

tas Tarybų Sąjungos Darbo 
Raudonosios Vėliavos Ordi
nu !

Bet ryšium su Juro Požė
los apsilankymu ir su minė
tu simpoziumu turime tie
siog misterišką supuolimą. 
Netikėtai, be jokios žinios 
iš anksto, jis simpoziume 
ima ir susitinka savo tau
tietį, taip pat jauną moks
lininką Algirdą Šileikį. Jis 
žinojo tik tiek, kad Algis 
studijų reikalais lankosi 
Providence, R. L, universi
tete, bet nežinojo, kad jis 
dalyvaus šiame mokslininkų 
sąskridyje! Du jauni įžy
mūs lietuviai iš tos pačios 
lietuvių aukštojo mokslo 
įstaigos pas mus Ameriko
je tame pačiame mokslinin
kų susirinkime! Panašu į 
nasaką, bet tikra tiesa!

Pasirodo, kad mokslinin
kas Algis Šileika taipgi 
vyksta kaip vienas iš ame
rikinės National Academy 
of Science atstovų daly
vauti metiniame American 
Physical Society susirinki
me. Susirinkimas Philadel- 
nhijoje tęsis net keturias 
dienas — nuo kovo 24 iki 27 
d. Paskui jis dar grįš į 
Providence universitetą ir 
tęs studijas iki balandžio 
mėnesio vidurio.

Noriu pastebėti, kad moks
lininkai Jūras Požėla ir Al
girdas Šileika yra labai ma
lonūs, draugiški vyrai. Su 
jais susitikima ir nors trum
puti pasikalbėjimą laikau 
labai maloniu įvykiu. Vardu 
visų laisviečiu dėkoju jiems 
už nepasididžiavimą.
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Bet, ka4 jau kalbame apie 
svąčjus .mokslininkus,iš mū
sų gimtojo krašto, tai va 
dar viena nkuiiena. Iš žur
nalisto Laurinčiuko sužino
jau, kad į Illinois Universi
teto keliu mėnesiu studi
joms pereitos savaitės pa
baigoje atvyko mokslinin
kas Gediminas Marčiukai- 
tis. Kauno Politechnikos 
instituto docentas. Alber
tas su juo buvęs tik pora 
valandų susitikęs Kennedv 
aerodrome. Tikimasi, kad 
pabaidęs studijas ir grįžda
mas i Lietuvą, mokslininkas 
Marčiukaitis New Yorke 
galė« ansistoti keletui die
nu. Tikiu, jog turėsime pro
ga ir su šiuo jaunu moksli
ninku susitikti. Neabejoju, 
kad čikagiečiai su juo susi- 
nažins.

Reporteris

Amerika savinas! 
Viduržemio jūrą

Maskva. — “Pravdos” ko
respondentas iš Turkijos 
sostinės rašo, kad Jungti
nės Valstijos, sutvirtinda- 
mos laivyną Viduržemio jū
roje, skaito tą jūrą “savo 
ežeru,” kuriame bando da
ryti, ką tik nori.

O kai į tą jūrą atplaukė 
TSRS karinių laivų, -tai 
Jungtinės Valstijos užpro
testavo, kad į jų “ežerą” 
ilenda tarybiniai laivai. Bet 
JAV protestas nieko nepa
siekė.

Washington's. — Prez. 
Nixonas pakvietė Jordano 
karalių Husseiną atvykti į 
Washingtoną.

Geneva. — Kanada siūlo, 
kad Kinija būtų pakviesta 
į nusiginklavimo konferen-, 
ciją. " ' ' HLjJJ

“Kriminalizmo 
talkininkai Albany”
Tokį rūstų kaltinimą pa

darė New Yorko valstijos 
seimeliui (legislatūrai) “The 
New York Times” (kovo 
17 d.). Laikraštis savo kal
tinimą aiškina šitaip:

Seimelis atsisako pakeisti 
1911 metais priimtą įstaty
mą, kuris reikalauja, kad 
po tiek pat policininkų sau
gotų mūsų miestų gatves 
per visas tris pakaitas. Na, 
o užpuolimai, apiplėšimai 
ir užmušimai yra keturis 
kartus dažnesni 11 valandą 
naktį, negu 6 vai. ryto. Tuo 
tarpu gatvėse toks polici
ninkų skaičius patruliuoja 
gatves 6 vai. ryto, kaip ir 
vidurnaktyje.

Kur protas? Kur logi
ka? Argi galima tokią 
kvailą sistemą toleruoti?

Tasai senas įstatymas tu
rėtų būti pakeistas kuo 
greičiausiai. Gatvių patru
liavimas turi būti nustaty
tas pagal reikalą. Kuriuo 
dienos laiku daugiau krimi- 
nalysčių, tuo laiku turi bū
ti gatvėse daugiau polici
ninkų. Atrodo, kad to rei
kalauja paprastas blaivus 
protas. Betgi mūsų valsti
jos seimelio ponai su tokiuo 
sveiku protu nesiskaito.

Todėl labai teisingai “The 
New* York Times” juos va
dina “kriminalizmo talki
ninkais.” Iš tikrųjų jie to
kiais ir yra.

Reporteris

SENAS AMŽIUS
Thomas Parr, ką mirė 

spėjamai 152 metų amžiaus, 
buvo skaitomas seniausiu 
žmogum nuo Matuzelio1 lai
kų!

Thomas Parr pateko ka
raliaus Kazimiero Pirmojo 
dėmesin ir buvo pakviestas 
Londonan, kur jis buvo gir
domas vynu ir sočiai valgy
dinamas. Parr tuojau po to 
apsilankymo mirė. Pagal 
seno monarcho reikalavimą, 
dr. William Harvey, pagar
sėjęs atradimu kraujo cir
kuliacijos, darė skrodimą.

Jokios anatominės prie
žasties nerasta, bet supras
ta, kad senis mirė iš per di
delio persivalgymo. Jis vei
kiausiai valgė ir gėrė per 
daug.

Senio Paar’o mirtis duoda 
mums pasargą. Ne kiek
vienas miršta nuo seno am
žiaus; per daug nepaisant 
užsilaikymo bile amžiuje pa
greitina mirtį.

Gyvenimas tęsiasi taip il
gai, kaip mūsų silpniausias 
ir svarbiausias organas lai
kosi ir skirtingos kūno da
lys dirba vieningai. Kaip 
greit viena dalis pavargs
ta, paliečia kitas ir visos su
stoja veikusios.

J. N.

Maceio, Brazilija. — Dau
giau kaip 400 žmonių žuvo 
notvyniuose.

Jakarta, Indoneziia.-Cen- 
trinėie Javoie padidėjo ko
munistų veikla.

Nuo šių .metu pradžios 
Prancūzijoje sukurta 200 
nauju Komfunistų partijos 
pirminių organizacijų.

Svarbu ne žmogaus liki
mas, o tai, kaip žmogus su
tinka savo likimą.

V. Humboltas

Nieko taip dosniai neda
lijame kaip patarimų.

Larošfuko

Ir klierikai stato 
savo reikalavimus

Tokia jau gadynė: jauni- 
mas-studentija viešai ir tvir
tai reiškia savo nepasiten
kinimą dabartine padėtimi 
Amerikoje ir pasaulyje. Jų 
bruzdėjimo formos yra la
bai įvairios.

Įdomu, kad šita nerimo ir 
priešinimosi dvasia jau pa
siekė ir Katalikų bažnyčios 
seminarijas. Sukilimas pra- 
siteda New Yorko St. Jo
seph seminarijoje.

Šiomis dienomis pasirodė 
platus 57 puslapių St. Jo
seph seminarijos studentu 
raportas. Jame klierikai 
reikalauja reformų. Jų vi
sa eilė. Jie reikalauja su- 
minkštėiimo disciplinos, jie 
nenori kasodien mišių klau- 
svtis, jie nori teisės tvarky
me pamoku sistemos. Klie
riku reikalavimai beveik 
tokie nat kokius aukštosio
se mokyklose stato studen
tai

Dar nežinia, ka atsakys 
kataliku bažnyčios vadovy
bė i tuos visiškai protingus 
klierikų reikalavimus.

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.) 

riko$ astronautai. Bet Tarybų 
Sąjungos Mokslų Akademijos 
prezidentas Blagonravovas sa
ko, kad tebėra neišspręsta 
“kabinos su žmogumi nulei
dimas į Mėnulį ir paskui jos 
startas atgal.”

Matėme, kaip nuo žemės 
astronautai pakyla. Milžiniš
ka jėga juos išmeta i viršų. 
Betgi ten Mėnulyje tokio apa
rato nebus.

Arba, sugrįžę į žemę, astro
nautai nusileidžia į vandenį ir 
čia juos iš vandens išgriebia 
kiti žmonės. Bet tokių žmo
nių su tokiais prietaisais juk 
Mėnulyje dar nesiranda!
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Vilniaus “Tiesoje” (kovo 
15 d.) pranešimas, kad kovo 
13 d. mirė Petras Mičiūnas, 
Palangos miesto majoras, 
skaudžiai pritrenkė mus, ku
rie šį lietuvių tautos sūnų pa
žinome. Atsimenu jį tokį ge
rai, sveikai atrodantį, rūpes
tingą, energingą žmogų. Atsi
menu, kaip su dideliu pasidi
džiavimu jis mums aprodė vi
są Palangą.

Su Petro mirtimi lietuvių 
tauta neteko vieno iš pačių 
šviesiausių veikėjų ir kovoto
jų. Užuojauta jo šeimai, jo 
artimiesiems, jo draugams, vi
sai Lietuvai, kurią jis taip gi
liai mylėjo ir kurios laimei ir 
gerovei jis pašventė visą sa
vo garbingą gyvenimą!

Pilnai sutinku su Chicagos 
menševikų laikraščio redakto
riumi, kai jis sako, “kad da
bartiniai JAV Lietuvių Bend
ruomenės vadai — Nainys, 
Barzdukas ir Co. — šią or
ganizaciją veda šunkeliais.” 
Betgi dar piktanaudiškesniais 
šunkeliais yra vedami Ameri
kos Lietuvių Taryba ir VLI- 
Kas.

Pasadena, Calif. — buvo 
jaučiama vieną valandą 10 
žemės drebėjimų, kurie 
nuostolių nepadarė, nes 
drebėjimai ištiko mažai ap
gyventose vietovėse.

New Yorkas. — Harlem 
Hospital Center uždarytas 
todėl, kad nebeturi fondų 
jo išlaikymui.

Suma, kurią dabar rei
kia mokėti už širdies per
kėlimą, siekia 28.8 tūkstan
čio dolerių.

Parengimų Kalendorių
Balandžio 20 d.

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

Pranešimai
LLD pirmos kuopos susi

rinkimas įvyks kovo 31 d. 
“Laisvės” salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

Kadangi nutarėme susi
rinkimus laikyti kas du mė
nesiai, tai, draugai ir drau
gės, ateikite į šį susirinki
mą. Pakalbėsme apie pa
vasarinius ir vasarinius pa
rengimus ir galėsite pasi- 
mokėti metinius mokesčius. 
Labai prašau nepatingėti 
ateiti. G. Wareson

OZONE PARK, N. Y.
Lietuvių Namo Bendro

ves (Lith. Bldg. Corp.)^di^ 
rektorių susirinkimas įvfks 
šeštadieni, kovo 29, savame 
name. Pradžia 2 vai. po
piet. Visi direktoriai prašo
mi dalyvauti. Bus patiek
tas finansinis raportas už 
1968 metus.

J. G. (22-23)

Jurgis Petraitis 
netikėtai mirė

Susan Petraitis mums ra
šo:

Noriu jums parašyti apie 
baisią tragediją, atėjusią į 
mūsų namus, c

Mano brolis George Pet
raitis, kuris lankydavosi 
“Laisvės” parengimuose s$ 
savo tėvu, mirė nuo širdies 
smūgio.

Tuo metu jis vyko į li
goninę aplankyti tėvo? 
si j u tęs blogai, pasuko au
tomobilį į šalį ir ten mirė.

Jis mirė kovo 5 d. Liū
desyje liko sūnus George 20 
metu, dukra Linda 17 metų, 
motina ir tėvas, kuris sun
kiai serga ligoninėje, taipgi 
brolis Thomas ir sesuo Suit i san. V

Balandžio 30 d. jis būtų 
turėjęs 50 metu amžiaus. 
Jis palaidotas P i n e 1 a w n 
Cemetery. Jo mirtis yra di
džiulis mums visiems smū
gis. Su širdies skausmu tu
rėjau pasakyti jo tėvui. Jis 
norėjo ir mirusį paskutinį 
kartą pamatyti. Buvo pa
tvarkyta taip,. kad ligoni
nės ambulansas atvežė jį 
pas savo mylimą sūnų. Kaip 
visiems buvo sunku, kai tė
vas atvyko aplankyti miru
sį sūnų.

Susan Petraitis
Gauta žinia, kad ir mi

rusio Jurgio tėvas P. Pet
raitis mirė

“Laisvės” personalas rei^i* 
kia širdingą užuojautą Pet
raičių nelaimėje.

Gegužės mėn. paskyrė 
pensininkams

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas paskelbė, 
kad jis paskiria gegužės 
mėnesį dėl 20 milijonų žmo
nių, kurie turi 65 ar dau
giau metų.

Bet nei Nixonas, nei Kon
gresas nieko nesako, kad 
dauguma pensininkų tegau
na mažas pensijas, iš kurių 
linksmai negali gyventi. 
Todėl gegužės mėnuo ne vi
siems pensininkams bus 
linksmas.

———■------------------

Saigonas. — Per 8 metus 
Vietname žuvo 33,063 afl> 
rikiečiai.




