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KRISLAI
Išvadavo kišenes
Leninas bus pagerbtas 
Revanšistų siekiai 
Automobilių savininkai 
Gausi “Laisvei” parama

Rašo J. Gasiūnas

Menševiku “Naujienos” pa
skelbė, kad Bendruomenės ly
deriai buvo atsiuntę j Chica- 
gą “finansų specialistą Dr. J. 
Bajerčių” sukelti krūvas pini
gų “Lietuvai laisvinti”.

vhicagoje jis ir aptuštino 
daugelio kišenes. Prisipildęs 
savo kišenes, kaip “Naujie
nos” rašo: “Visų lietuvių ir 
pačių bendruomenininkų ne
laimei, tas ‘daktaras’ dingo. 
Dingo su pinigais ir atskaito
mybe”.

Vadinasi, “finansų specia
listas” apsidirbo dar gudriau, 
kaip kiti “laisvintojai”. * Jis 
nei grašio kitiems nepakišo. 
Nei “Naujienų” veiksniams 
nieko neliko.

Prieš kiek laiko vienas di
pukas “rašytojas” taipgi dau
geli chikagiečių apmovė. Pa
skelbė, kad jis rašo svarbią 
knygą Lietuvos “laisvinimo” 
įeikalu ir prašė ją prenume- 

; moti.
Susikrovęs prenumeruotojų 

pinigėlius į kišenę, jis išgara
vo, kaip kamparas, kad nei dū
ko neliko. Nei pinigų, nei 

knygos, nei “rašytojo” nebeli
ko. ,

Tokių “finansų specialistų”’ 
pas “vaduotojus” tiek ir tiek. 
“Laisvinimo” vardu jie turi- 
gerus laikus.

Lenino šimtmetinis gimta
dienis bus iškilmingai paminė
tas ir Jungtinių Tautų orga
nizacijoje. 1970 metais bus su
ruoštas Leninui pagarbos mi
tingas.

Jungtinių Tautų žmogaus 
teisių komiteto rezoliucijoje 
atžymėta, kad Leninas bus pa
gerbtas už išvystymą ekono
minių, socialinių ir kultūri
nių teisių, taipgi už gynirdą 
^.mogiškumo idėjų.

Leninistinės idėjos yra pa
siekusios kiekvieną pasaulio 
kampelį. Jos padėjo Afrikos 
ir Azijos žmonėms laisvintis 
iš imperialistinio kolonializmo.

Vakarų Vokietijos finansų 
ministras Straussas pareiškė 
tai, ko vokiečiai nacionalistai- 
revanšistai siekiasi.

► “Vakarų Vokietija privalo 
vadovauti Prancūzijai ir vado
vauti visai Vakarų Europai”, 
s,ak ė ministras Straussas.

O Nixono administracija, 
kaip ir kitos Washington© ad
ministracijos, teikia visokią 
Vakarų Vokietijos valdžiai 
paramą, augina jai ragus, kad 
ji galėtų susidoroti su Pran
cūzijos prezidento de Gaulle 
pasimojimu be Amerikos pa
galbas vadovauti Vakarų Eu
ropą. ,

Atrodo, kad Washington© 
ponams arčiau širdies vokie
čiai nacionalistai, kaip pran
cūzai nacionalistai.

yra 
vai- 

fi-

Kas yra tavo automobiliaus 
savininkas? Galima lengvai 
atsakyti, kad savininkai 
ne tie, kurie automobilius 
ruoja, bet tie, kurie juos 
V&nsuoja.

70 procentų visų parduotų 
automobilių yra bankų jr kitų 
finansinių kompanijų kontro-

Naujos skolos 
12 bilijonų

Washingtonas. — Senatas 
užgyrė pakelti nacionalinę 
skolą dar 12 bilijonų dole
rių. Tai 5 bilijonais mažiau, 
kiek prez. Nixonas reikala
vo.

Iki 1970 metų birželio 30 
d. bendra nacionaline skola 
sieks 365 bilijonus dolerių.

Vietnamo karas traukia 
mūsų kraštą vis į didesnes 
ir didesnes skolas ir kartu 
mažina dolerio vertę. Nuo 
to daugiausia nukenčia ne
turtingieji.

Laimi Prancūzijos
komunistai

Paryžius. Municipaliniuo
se rinkimuose Douarnevez 
mieste trys komunistų kan
didatai laimėjo absoliutinę 
balsuotojų daugumą.

Komunistų Partijos dien
raštis “L’Humenite” rašo, 
kad šiais metais partija ga
vo 20,000 naujų narių, su
kūrė 450 naujų kuopų.

Washingtonas. — Šiaurės 
Vie t n a m o bombardavimą 
sulaikius, Amerika padidino 
karą Pietų Vietname, sako 
sen, Manšfield.

Susijungė liaudies partijos 
kovai prieš diktatūrą

Meksikos Miestas.—Haiti 
respublikos d v i liaudies 
partijos susijungė į vieną 
Jungtinę Haiti Komunistų 
Partiją.

Jungtinės partijos prog
ramoje įrašyta laikytis 
marksizmo - leninizmo prin
cipų, kovoti už pažangias 
reformas, prieš Duvalierio 
diktatūrą, “vadovauti pro
letariato kovai už revoliuci
jos Haiti laimėjimą, val
džios galios paėmimą ir ša
lyje socializmo įvedimą”.

Kaip pirmiau diktatūros

Įėję. Tos finansinės įstaigos su
teikia kreditus tiems, kurie 
perka automobilius ant išmo
kėjimo. Ir jie priversti mokėti 
ir mokėti, iki automobilis nu
sidėvi.

Daugiau kaip du trečdaliai 
amerikiečių perka automobi
lius ant išmokėjimo. Finansi
nės įstaigos tam tikslui yra in
vestavusios apie 33 bilijonus 
dolerių ir jas gauna į metus 
procentais daugiau kaip pus
antro bilijono dolerių. Tai pui
kus pelnas.

“Laisvės” paramai dovanojo 
Lietuvių Namo Bendrovės šėrą 
Stanley Wolf (Vilkas), se
niau ilgus metus gyvenęs ir 
pažangioje veikloje dalyvavęs 
Paterson, N' J., dabar gyvenąs 
Seffner, Fla.

Kita gausi dovana, tai LDS 
168 kuopos, Harrison, N. J. 
Ji dovanojo “Laisvei” taipgi 
viena Lietuvių Namo Bendro
vės šėrą.

Už dovanas širdingai ačiū. 
“Laisvė” laukia ir tikisi dau
giau tčkių dovanų.

(Iš kairės) rašytojas Justinas Marcinkevičius, LKP CK sekretorius Antanas 
Sniečkus, rašytojai Julius Būtėnas, Antanas Venclova, Vacys Reimeris, Algimantas 
Baltakis, Teofilis Tilvytis, Augustinas Gricius ir kultūros ministras Lionginas Šepe
tys Petro Cvirkos 60-mečio minėjime. A. Brazaičio nuotrauka

Italijos darbininkai 
kovoja prieš NATO
Roma. — 40,000 Italijos 

darb i n i n k ų demonstravo 
prieš militarines NATO ba
zes Italijoje.

Demonstrantai taipgi rei
kalavo, kad Italija pasi
trauktų iš NATO sąjungos, 
kuri provokuoja naują ka
rą.

metu partijos buvo paskelb
tos nei e g a 1 i o m i s, taip ir 
jungtinė partija pasiliko 
pogrindyje veikti.

Mirė Kingo užmušėjo 
Ray teisėjas

Memphis, Tenn. — Teisė
jas W. Preston Battle ras
tas savo raštinėje miręs 
nuo širdies smūgio. Jis bu
vo 60 metų amžiaus.

Battle buvo teisėjas dr. 
Kingo užmušėjo Ray, kuris 
gavo 99 metus kalėjimo. 
Dabar Ray norėtų panau
jinti teismą, peržiūrėti visą 
bylą.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS 
\ ’* ’ ■

Abilene, Kansas. — Ba
landžio 2d. iš Washingtons
laidotuvių traukinys atvežė 
gen. D. Eisenhowerj į am
žino poilsio vietą. 34-asis 
prezidentas buvo palaido
tas po mažos koplyčios grin
dimis prie Eisenhowerio 
Bibliotekos. Apie 100,000 
žmonių laidotuvėse dalyva
vo. Tarp jų buvo ir prez. 
Nixonas su žmona. Dr. 
Milton Eisenhoweris, jau
nesnis mirusiojo brolis, ne
galėjo dalyvauti laidotuvė
se, jis buvo nusilpęs ir pa
sidavė ligoninėn.

Nueva Rosita, Meksika.— 
Didžiulis gazų sprogimas 
suardė ir uždarė dvi ang
lies kasyklas, kartu palaido
jo 168 angliakasius.

Kanados žmonės prieš 
JAV anti-balistinę 

raketų sistemą
Ottawa. — Kanados žmo

nės visur pasireiškia prieš 
Jungtinių Valstijų anti-ba
listinę sistemą, kurios ba
zės ruošiamos arti Kana
dos rubežiaus.

Kanados premjeras Tru
deau turėjo Washingtone 
pasitarimą su prez. Nixonu 
tuo klausimu, bet jis grižo 
namo nepatenkintas.

KABLECRAMOS IS LIETUVOS
Traukinys iš Lodzės

Vilnius. — 330 Lenki j os- 
TSRS Draugystės Sąjungos 
aktyvistų iš Lodzės miesto 
atvyko į Vilnių. Minimas 
traukinys, kuriuo jie ke
liauja, vėliau aplankė Ry
gą, Leningradą ir Maskvą.

Svečius pasveikino Kom
partijos miesto komiteto 
sekretorius Bikus, Lietuvos 
Draugystės ir Kultūrinių 
Ryšių su užsienio šalimis 
draugijos pirmininkas Pet
rauskas.

Svečiai apžiūrėjo Vilnių, 
padėjo gėles prie Lenino pa
minklo.

Praga. —-• Tarybų Sąjun
gą davė suprasti, kad Čeko
slovakijos valdžia sulaikytų 
reakcionierių demonstraci
jas ir kitokius aktus prieš 
Tarybų Sąjungą. Jeigu tai 
nebus padaryta, tai tarybi
niai kariai triukšmadarius 
suvaldysią.

New Yorkas. — 21 Black 
Panthers partijos narys 
kaltinamas suokalbyje iš
sprogdinti 5 krautuves, po
licijos stotį ir dar ką. Areš
tuota 12 negrų. Jie pareiš
kė esą nekalti, jokio suokal
bio neruošę.

Kareivis St. Chatman pri
sipažino, jog jis persišovė, 
kad nereikėtų eiti į karą 
Vietname.

Smerkia Izraelio 
agresiją

Jungtinėse Tautose svar
stoma rezoliucija, kurią pa
siūlė Pakistanas, Senegalis 
ir Zambija. Rezoliucija pa
smerkia Izraelio tęsiamą 
agresija prieš 'arabus.

Jungtinės Valstijos, Ta
rybų Sąjunga, Anglija ir 
Prancūzija aptaria Izraelio 
ir arabų krizę. Izraelio val
džia pareiškė nepritarimų 
“keturių didžiųjų kišimui- 
si” i Izraelio reikalus, v

Įvyko konkursas
Telšiai. — Žemaitės Liau

dies teatre įvyko Žemaitijos 
rajonų estradiniu kolekty
vų konkursas. Jie varžėsi 
dėl Telšių rajono kultūros 
skyriaus įsteigto pereina
mojo Žemaitijos prizo.

Pagrindinis prizas atiteko 
Telšių rajoninių Kultūros 
namu estradiniam ansamb
liui. Dvi antrosios vietos 
pripažintos Šilutės Kultū
ros namų ir Telšių skaičia
vimo mašinų gamyklos sa
viveikliniams kolektyvams. 
Raseiniečiai iškovojo trečią 
vietą.

Geriausiais estradų daini
ninkais pripažinti telšiete 
Lina Urnikaitė ir Tomas 
Balsytis iš Šilutės.

Antanas Vaivutskas

Washingtonas. — Eisen
howerio laidotuvėse dalyva
vo TSRS maršalas Čuiko- 
yas, užsienio reikalų minis
tro pavaduotojas Kuzneco
vas ir Zinčiukas.

Cincinati, Ohio. — Čia 
kalbėdamas buvęs demokra
tų prezidentinis kandidatas 
Humphrey pareiškė, kad jis 
priešingas anti - balistinei 
sistemai, kaip padidintam 
apsiginklavimui.

New Yorkas. — Ligoni
nių mokesčiai ligoniams 
nuo 2-rojo karo pabaigos 
pakilo 441 proc., paskelbė 
Darbo Biuro Statistikų di
rektorius Bienstock.

Vietname daugiau užmušta, 
kaip Korėjos kare

Saigonas.— Vietnamo ka
re amerikiečių užmušta da
bar daugiau, kaip Korėjos 
kare, skelbia Jungtinių Val
stijų militarinė vadovybė.

Korėjos kare užmušta 33, 
629 amerikiečiai. Iki kovo 
31 d. Vietname, jau užmušta 
daugiau. Visuose kituose 
karubse amerikiečių žuvo 
mažiau, kaip Vietname, tik 
pirmame pasauliniame kare 
daugiau — 53,513.

Vietname sužeistų ameri
kiečių skaičius siekia 210,

Balandžio 5 demonstracijos prieš 
anti-balistinę sistemą

Washingtonas. — šešta
dienį prieš Velykas, balan
džio 5 d., visoje plačioje, ša
lyje įvyks demonstracijos 
ir kitokį išstojimai prieš 
karą Vietname, už taikos 
išlaikymą pasaulyje.

Apskaičiuojama, kad de
monstracijos ruošiamos net 
30-tyje miestų. Demonstra
cijų organizatoriai — įvai
rios taikos organizacijos. 
Milijonai lapelių, kviečian

Legalizuota Komunistų Partija 
Venezueloje; demokratija laimi
Karakas. Venezuelos pre

zidento Kalderos ministrų 
kabinetas nutarė legalizuo
ti Komunistų Partiją, su
teikti jai tas pačias teises, 
kokiomis kitos partijos 
naudojasi.

Pirmiau Komunistų Par
tija veikė slaptai, bet jos 
kandidatai rinkimuose da
lyvavo kitų politinių gru

Vergoviškas darbas 
veteranę centre

Los Angeles. — Daugiau 
kaip 400 pacientų Veteranų 
Administracijos centre pa
sirašė peticiją, kurioje jie 
sako, kad verčiami dirbti 
“vergišką darbą”.

Jie nurodo, kad jiems mo
ka tik nuo 25 centų iki 60 
centų į valandą už atliktą 
darbą. Tai žemiau nustaty
to atlyginimo minimumo. 
....—..... .....  ................t.....

Moterų Federacija kviečia paremt 
Europos konferencijos šaukimą
Berlynas.— Moterų Tarp

tautinė Demokratinė Tary
ba paskelbė savo atsišauki
mą į visas pasaulio moteris. 
Federacija ragina moteris 
paremti Varšuvos pakto ša
lių pasiūlymą sušaukti Eu
ropos šalių konferenciją.

Siūlymas yra labai svar
bus tuo, kad Europos vals
tybė s bendrai susitartų 
veikti dėl taikos ir saugumo 
išlaikymo, kad karo pavojų 
prašalinus.

Federacija taipgi ragina 
moteris phremti Pasaulinę 
Taikos Asamblėją, kuri 

000. Tai dvigubai daugiau, 
kaip Korėjos kare.

Lėktuvu ir kitu karo iran- v a- *.
kių taipgi daug daugiau 
prarasta, kaip Korėjos ka
re. Bet Vietnamo pabaigos 
kol kas dar vis nesimato, 
dar vis amerikiečiai smar
kiną puolimus Vietname.

-__ - —A__
..Ann Arbor, Mich. — 16 
metų studentė Mara Skel
ton, prieš porą savaičių iš
vykusi su hippiais, surasta 
nuoga užmušta.

čių dalyvauti demonstraci
jose, paskleista po visą šalį.

Vienas svarbiausiu kovos 
šūkių — atmesti svarstomą 
anti-balistinę sistemą prieš 
raketas. Tai pasimojimas 
didinti apsiginklavimą. Be 
to, anti-balistinės raketos 
sudaro mažiausia 6 bilijo
nus dolerių išlaidų tiktai 
pradžiai, taipgi sudaro 
žmonių sveikatai ir gyvas
čiai pavojų.

puočių vardu ir daug laimė; 
jo. Partijos įtaka didele Ve
nezueloje.

Taipgi vyriausybė prane
šė, kad netrukus bus ats- 
teigti diplomatiniai santy
kiai su Tarybų Sąjunga ir 
kitomis socialistinėmis šali
mis.

Atrodo, kad demokratija 
Venezueloje laimi.

Kaip TSRS mokiniai 
prižiūrimi?

Maskva. — Tarybų Są-> 
jungoje taipgi atsiranda ii-, 
paplaukiu ir ilgabarzdžių. 
Bet studentai ten prižiūrė
ti, kad būtų kaip reikiant 
apsikirpę, apsiskutę ir mer
gaitės nenešiotų per trum: 
pas sukneles (minis).

Studentų priežiūra pa: 
vesta mokytojams ir admi
nistratoriams.

įvyks birželio mėn. Berlyne. 
Ji pasmerkė Vakarų Vokie
tijos valdžios agresyvią po
litiką.

Atėnai. — Graikija iškil
mingai minės savo šalies 
148 metų nepriklausomybę 
nuo Turkijos.

Jersey City ir vėl trage
dija. Dvi nėščios motinos 
ir jų keturi vaikučiai namo 
gaisre žuvo.

Amsterdamas. — 72 proc. 
Olandijos katalikų norėtų, 
kad jų kunigai būtų vedę.
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Gen. Dwight David Eisenhower
KOVO 28 dieną nuo širdies smūgio, sulaukęs 78 me

tų amžiaus, mirė generolas Dwight David Eisenhower, 
buvęs 34-asis JAV prezidentas. Jo palaikai iškilmingai 
palaidoti jo gimtiniame Abelene, Kansaso valstijoje.

Kaip žinia, Eisenhoweris išgarsėjo ne kaipo moksli
ninkas, visuomenininkas arba dideliu, politinių gabumų 
vadas, bet kaip Amerikos ir jos talkininkų karinių 
jėgų komendantas Antrajame pasauliniame kare. Karo 
laimėjimas jo vardą aukštai iškėlė ne tik Amerikos, bet 
viso pasaulio žmonių akyse.

Po to į ateitį jam gyvenimo kelias jau buvo rožėmis 
išklotas. Antai didžiajam privatiškam Columbijos uni
versitetui reikia populiaraus vardo pakėlimui jo pres
tižo ir su tuo pajamų. Universiteto vadovybė pakvie
čia jį būti, už puikią algą, jos vadovu ir gen. Eisenhow
eris, nepretentuodamas į mokslininkus ar apšvietos ži
novus, 1948 metais tampa Columbijos universiteto pre
zidentu.

Užeina šaltojo karo pavietrė. Prezidentas Harry 
Trumanas įsikalba sau ir įkalba Šiaurės Atlanto Su
tarties Organizacijos (NATO') nariams, kad Tarybų 
Sąjunga grūmoja Europai pavojumi ir kad “apsigyni
mui” reikia sustiprinti NATO karines jėgas. Tam dar
bui tinkamiausias, aišku, išgarsėjęs generolas Eisenhow
eris. Ir jis 1950 m. tampa tų jėgų vyriausiu komen
dantu.

Tuo tarpu labai prastai klojasi Republikonų partijos 
politikai. Reikia “didvyrio” jos prestižui išgelbėti. Ge
resnio didvyrio Amerikos žmonhj akyse už gen. Ei- 
senhovverį nebuvo. Nesvarbu, kad jis niekad pirmiau 
nebuvo išrinktas į jokią valdišką vietą, kad jis apie pre
zidentavimą arba politinį valstybės vairo vairąyimą nė 
mažiausio supratimo neturi, nes visą gyvenimą pra
leido armijoje ir su armija, republikonai 1952 metais 
nominuoja generolą į prezidentus. Jiems reikia ne įgu
dusio, prityrusio valstybininko, o populiaraus vardo. Na, 
ir jie klaidos nepadaro: generolas Eisenhoweris laimi 
jiems rinkimus ir išprezidentauja du terminus, t. y. aš
tuonerius metus. Po to jau jis išeina į “pensiją.” , . •

Dabar klausiam^ : Kuo ypatingu gen, Ęisenhowerio 
prezidentavimas atsižymėjo? Atsakymas: Gal tik tuo, 
kad Korėjos karas buvo likviduotas ir kad per seka
mus aštuonerius metus mūsų šalis nebebuvo įvelta į 
naujas kruvinas avantiūras užsienyje. Tai, žinoma, ga
na didelis dalykas.

Beveik visais kitais požiūriais beveik visi istorikai 
Eisenhowerį laiko tiktai “vidutinioku prezidentu”—ne 
geriausiu, ir ne blogiausiu. Bęt ir vidutinioku prezi
dentų kategorijoje jie žemiau už Eisenhowerį ląil$o tiktai 
21-ąjį prezidentą Chester A. Arthur. Niekas nė nedrįstą 
jį iškelti į įžymiųjų prezidentų kategoriją, — tpkįų, kaip 
Lincolnas, Rooseveltas, Jeffersonas arba Washingtonas.

Generolas Eisenhoweris atsisėdo į prezidento sostą 
populiaresnis, negu buvo jį apleisdamas. Jau tas vienas 
faktas, kad jo kandidatas į prezidentus Richard Nixo- 
nas 1960 metais prakišo rinkimus demokratų kandidatui 
John Kennedy, yra geras liudininkas. Jo vardas ir pres
tižas nebeturėjo tiek įtakos, kad išgelbėtų rępųbĮĮkonų 
kandidatą nuo pralaimėjimo.

Visi sutinka, kad kaip žmogus ir ąsmUP, gen. Ei
senhoweris buvo malonaus, ramaus, rimto būdo. Jis 
vengdavęs be didelio reikalo žmones daryti savp opo
nentais. Jis supratęs savp gabumų ribotumą.

Kaip ten nebūtų, šioje valandoje yisa Amerika linki 
savo buvusiam 34-ąjam prezidentui amžinąs ramybės.

KODĖL PRIEŠKARINIS [ant 
JUDĖJIMAS BUVO 
APRIMĘS?

Į šį klausimą atsako “Dai
ly World” kolumnistas Mi
chael Jay. Jis nurodo tris 
priežastis. Viena jų glūdi 
prezidentiniuose rinkimuo
se. Prieškariniai nusistatę 
žmonės, kurie labai daug 
vilčįų sudėję į sen. Eugene 
McCarthy vadovybę, tapo 
nusivylę rinkimų rezulta
tais, Sen. McCarthy ne tik 
nelaimėjo nomįnapijų, bet 
po rinkimų tiesiog pasi
traukė iš liberalinių jėgų 
vadpvybės.

Kįta priežastis, pasak Jay, 
randasi pačiame prieškari
niame judėjime. Jame pra
dėjo klestėti pesimistinės 
nuotaikos, kad taikipmis 
prieškarinėmis demonstra
cijomis tikslo nepasieksime. 
Todėl jas nebeapsimoką nei 
ruošti.

Tai svętima ideologija, 
bet ji saldžiai užmigdė ar
ba atšaldė nemažai kairių
jų žmonių.

O trečia priežastis, tai 
klaidingas supratimas, kad 
Paryžiaus konferencija 
mums užbaigs karą ir atneš 
taiką. Nors jau bus ištisi 
metai, kaip konferencija ne
sijudina iš vietos, bet nema
žai žmonių dar vis iš jos te
belaukia karo pabaigos ir 
taikos.

Bet Jay įsitikinimu, da
bar balandžio 5 ir 6 dieno
mis rušiamos antikarinės 
demonstracijos tam taikos 
jėgų aprimimui padarys ga
lą. Jos atidarys naują eta
pą kovoje prieš. Vietnamo 
karą.

20 metų “endowment” 
(sutaupų) apdraudos.

Tūkstančiai LDS narių turi 
artimųjų, kurie nepriklauso 
prie LDS. Veikėjai galėtų at
sikreipti į savo kuopos narius 
tuo reikalu. Nėra abejonės, 
jog su gera narių kooperacija 
mūsų veikėjai galėtų gauti 
naujų narių.

Jeigu LDS kuopose mūsų 
veikėjai pasirūpins, papla- 
nuos, kaip sėkmingiau praves
ti vajų, tai vajus duos gražius 
rezultatus. Iš to bus didelė or
ganizacinė nauda mūsų Susi
vienijimui, bus didelė naudą 
visiems LDS nariams.

pavadinimus “kolūkiai” ir 
“valstybiniai ūkiai”. Tai be
ne bus pirmutinis “veiks
nių” spaudoje atsisakyti 
“kolchozų” ir “sovchozų”. 
Verta medalio už priėmimą 
lietuviškų pavadinimų. Lai
kas veiksnių spaudos redak
toriams ir bendradarbiams 
pasekti Vėtros pavyzdį.

LDS VAJINIAI METAI
♦. «• ”. ...» »

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo organas “Tiesa” 
jau kreipia narių ir veikė
jų dėmesį į ateinantį orga
nizacijos vajų. Vajus prasi
dės birželio mėn. pradžioje.

Iš “Tiesos” sužinome, kad 
šis vajus tęsis ištisus metus, 
net iki 1970 metų birželio 
pradžios! Tai ar tik nebus 
ilgiausias yajus LDS isto
rijoje?

Neręikįa nė sakyti, 
LDS augimui dirvos 
gražios. “Tiesa” rašo:

Mažai rasime kuopų,
mūsų senesnio amžiaus nariai 
neturėtų anūkų. Reikia daž
nai jiems patarti, skad Ue su” 
teiktų savo anūkams puikią 
ęjovaną, įrašant juos į LDS

jog 
yrą

kur

VARDAN SMUNKANČIO 
BIZNIO ŠAUKIA 
SUSIVALDYTI

Chicagos kunigų “Drau- 
gas” (kovo 27 d.) skundžia
si, kad “veiksnių” tarpe rie
tenos smarkiai kenkia jų 
bizniui. Beveik per ašaras 
laikraštis prašo susivaldyti 
ir gelbėtis. Pasiklausyki
me:

“Komunistinė vietinė ir 
sovietinė spauda amžinai 
niekina mūsų vadovaujan
čius veiksnius, nuolat var
todami žodį veiksnys žemi
nančia prasme, kurie, esą, 
tik ėdasi dėl pinigų ir išnau
doja dirbančiuosius lietu
vius. Blogiausia, kad šalia 
tų komunistinių niekinimų, 
niekinamos mes patys savo 
antikomunistinėj spaudoj. 
Komunistai mus plūsta mū
sų pačių žodžiais. Argi pa
galiau nebegalima rasti 
spaudoj tinkamesnio tono 
ir pagaliau argi mūsų veik
sniai nebegali susėsti prie 
vieno stalo ir susitarti. Pul
ti .kokiame^; minėjime1 ar 
spaudoje savo oponentą yra 
tik mūsų pačių kovos ap
sunkinimas lyg nebebūtų 
laiko ir progų privačiam 
reikalų išsprendimui”.

Tikrai klerikališkai ir ku
nigiškai: Pasislėpę nuo vi
suomenės akių susitarkite 
ją apgaudinėti ir išnaudoti! 
Kai visuomenė nežinos, kad 
pešatės ir ėdatės už jos do
lerius, ji jums savo kišenės 
neuždarys. Tai bus naudin
ga visiems, nes visiems teks 
daugiau dolerių!

Taip “Draugas” moko be- 
siniau jaučius' “vadovaujan
čius veiksnius”.

ŠLOVĖ LIETUVOS 
KRĄŠTOT YHJNI^ĘĄMS!

Lietuvos “EltosV kpvo 24 
d. pranešime iš ViĮniąųs sa
koma:

1,400 variantų tik yieąos lie
tuvių liaudies dainps ąpię mer
gelę, pavirtusią gegute, su
kaupta Lietuvių kalbos ir lite
ratūros instituto fonduose. O 
kiek dar gyvuoja liaudyje mo
kslui nežinomų ir neužrašytų 
dainų ir pasakų, sakmių ir le
gendų, kiek į tolimą praeitį 
nuėjo buities rakandų, darbo 
įrankių — rpūsų liaudies kū
rybos šedevrų! Metai bėga, 
keičiasi papročiai, senpse so
dybvietėse nusidriekią kultū
rinės pievos, susiūbuoja javai, 
žmonių atmintyje blėsta ir se
nų vietovių pavadinimaį. Ke
liantis į erdvius naujus namus, 
išmetami savo amžių atgyve
nę namų apyvokos daiktai.

Todėl neatsitiktinai pasta
raisiais metais taip sukruto 
respublikos k r ašto ty r i n i n k a i,
kurių svarbiausias tikslas — 
surinkti nykstantį liaudies kū
rybos lobį ir išsaugoti jį atei
nančioms kartoms. Kaip tai 
geriau padaryti, buvo plačiai 
kalbama šiandien Pąrodų rū
muose įvykusiame Vilniaus zo
nos kraštotyrininkų seminare. 
Jį suruošė respublikos pamin
klų apsaugos ir kraštotyros 
draugiją, pasitelkusi į pagal- 
bą geriausius Istorijęs iir Lie
tuvių kalbos ir literatūros in
stitutų specialistus. Mokslinin
kai davė praktinius patarimus, 
kaip rinkti ir klasifikuoti kra
štotyrinę medžiagą.

Nuoširdžiausiai linkime 
Lietuvos kraštotyrininkams 
didžiausios sėkmės jų gar
bingose pastangose. Jie nusi
pelno visų lietuvių, kur jie 
begyventų, giliausios padė
kos žodį.

Laiškas Ventą šeimai
Vakar grįžau iš Palan

gos palaidojęs Petrą Mičiū- 
ną, todėl skubu aprašyti 
apie jo netikėtą mirtį.

Š. m. kovo pradžioje Pet
ras susirgo gripu, bet jis 
niekuomet į savo sveikatą 
nekreipdavo dėmesio, tai ir 
šį kartą, kiek pastovėjo ant 
kojų, vis ėjo į darbą, nesi
kreipdamas į gydytojus. 
Kadangi jo širdis buvo la
bai silpna, tai tas paveikė į 
jį, ir kai gydytojai atvyko 
ir ėmėsi skubotų priemonių 
jo sunkiai būklei sustiprin
ti, buvo iškviesti specialis
tai iš Klaipėdos. Visų gy
dytojų nuomonė buvo, kad 
reikia skubotai daryti šir
dies opc'^eiją, nes kitos iš
eities nebuvo.

Tuoj mašina buvo nuvež
tas į Vilnių ir ten žymiau
sias širdies operacijų speci
alistas profesorius Marcin
kevičius padarė operaciją.

Po to jis jautėsi gerai ir 
jau visi manė, kad Petras 
sustiprės, net žmona Liuci
ja išvažiavo į namus, ir pats 
jau kalbėjo, kad dabar po 
šios operacijos galės mal
kas skaldyti. Tačiau kovo 
12 d. vakare staiga jam 
pasidarė blogai, neteko są-

monės ir mirė. Praėjo su- r 
virš valanda ir profesoriui 
pasisekė vėl jį atgaivinti, ir 
po to jis dar visą parą iš
gyveno. Bet kovo 13 d., 
11 10 minučių mirė.

Laidojome Palangoje, ko
vo 17 d. Laidotuvės buvo 
įspūdingos, tūkstančiai 
žmonių dalyvavo, daugiau 
šimto vainikų. Buvo pašar
votas dailininkų kūrybos 
rūmų salėje, kur tris die
nas ir naktis nesustodami 
ėjo žmonių virtinė, norėda
mi atiduoti paskutinę pa
garbą dirbusiam 15 metų 
Palangos mieste vykdoma

jame komitete.
Skaudu buvo skirtis su to

kiu geru draugu, su kuriuo, 
kaip ir su Povilu, pažintis 
mano užsimezgė Bajorų ka
lėjime. Man prisiėjo prie 
kapo kalbėti nuo draugų 
buv. pogrindininkų.

Tai ot tokia skaudi ži- * 
nia prisiėjo pranešti šiorrafe 
dienomis. Aš prisiųsiu laik
raščius, kuriuose rašė apie 
Mičiūno laidotuves.

Prašau perduoti mūsų 
širdingus sveikinimus vi
siems draugams.

Bučiuoju,
Jūsų

Jonas Jurgaitis

PATARIMAS NETIKINTIESIEMS

‘Requiem’ ir ‘Avė Marią

BENE TIK BUS 
PIRMUTINIS

Pastebėjome, kad Jurgis 
Vėtra, rašydamas ąpie Lie
tuvos žemės ūkį, vartoja

Militąrinis perversmas Pakistane
PAKISTANAS yra viena iš skaitlingiausių šalių pa

saulyje; Jis turi apie 120,000,000 gyventojų, Jis randasi 
Azijoje. Prieš kęlias dienas prezįęĮentas Mohamed Ayub 
Ęhan rezignavo įr yąlstyhės vąįyą ątijavė ginkluoto
sioms jėgoms, sų generolu Gęn Yahyą Khąn priešakyįę. 
Šalyje tuoj paskelbtas karo stovis ir visos demokratinės 
žmonių teises panaikintos.

Prezidentas Ayub Khan rezignavo todėl, kad nebe
galėjo susidoroti su riaušėmis, protestui^ ir sukilimąis. 
Atrodo, kad įvedimas karo stovio bept jau laikinai bus 
tuos, protestus užgniaužęs. Ginkluotų jėgų y^dąs geų. 
Yahya Khan sako, kad jįs galimai greičiausiu Jaiku 
sieks sugrąžinimo -civilinės valdžios. Beį militąrinių dik
tatūrų istorija byloja k^ kitą. Paėmę' į sayo pankas ga
lią militaristai geruoju nenori ją pąlėisti.

Atrodo, kad Pakistane istorija kartojasi. Panaši 
^nerami” situacija buvo susidariusi ir 1958 metais. Ta: 
da irgi civilinė valdžia buvo nuversta ir militarines jė- 
gpg papųie valdybės vąįrą j savo rankas. Tada toms je-

yą^pyayo kąip tik generolas Ayūb Khan. Jis pa- 
ąjsK^l^ pr^identų ir iki šiol Pakistaną valdė. Dabar 
jo vietą užėmė kitas generolas. Kaip ilgai jis laikysis? 
Sunku pasakyti.

Ęašydąpiąs. ąpįę šį nplitąrįųį ' perversmą, f Pąny 
World” kolųmnistas Tom Fofey Pastebi, kad su Pakis? 
tąpu bėda dar ir tamę, kąd jis yrą hyąlstybė, bet ne

tauta”. Ta valstybė buvo sudaryta 1947 metais, kai An
glija turėjo iš savo rankų paleisti milžiniškąją Indiją. 
Pakistano valstybė tapo sudaryta iš dviejų dalių—Ry
tinio Pakistano ir Vakarinio Pakistano.

Dar pusė bėdos būtų, jeigu tai būtų viena ištįsa te
ritorija. Bet vienas Pakistapąs atskiras ųųo kito Pa
kistano tūkstančio mylių plotu, kuris priklauso Indijai. 
Vadinasi, tarpe jų susisiekimas yra labai keblus.

Pagrindas šitai vienai valstybei iš dviejų teritorijų 
buvo grynai religinis. Abiejuose Pakistanuosę viešpa
tauja musulmonų arba moslemų religiją. Ir viename, ir 
kitame gyventojai susideda iš daugybės tautų ir taute
lių, kurių kalba, tradicijos, kultūra griežtai skįriąsį vie
na nuo kitos. Tai neapsakomas tautinis mišinys.

Nors Rytų Pakistanas turi daugiau gyventojų, bet 
kraštą faktinai valdo Vakarų Pakistano politikieriai. 
Dabartinis diktatorius Gęn Yahya Khan irgi yra vaka
rietis, kuris, aišku, neturi pasitikėjimo Rytiniame Pa
kistane.

Ar geriau jam seksis kraštą geležine ranka valdyti, 
negu sekės; Ayūb Khanųi, pamatysime vėliau. Ayub irgi 
pradėjo kraštą valdyti su paskelbimu karo stovio, bet 
feu laiku turėjo pasitraukti, nesulaukęs nė visuotinių rin
kimų, kurie turėjo įvykti 1970 metais. Savo režimui opo
ziciją jįs mėgino nuslopinti kalėjimais, bet niekas iš to 
neišėjo. ; •. - . . ‘

Ar generolas Yahya Khan pasimokė iš generolo 
Ayub Ęhan? Ateitis parodys.

PASAULINĖS ĮTAKOS 
MUZIKAS

Kas myli ir domisi muzi
ka, tam yra puikiai žįnpmas 
didžiojo rusų tautos muzi
ko N- Rimskio-Korsakovo 
vardas. Šiomis dienomis 
muzikos pasaulyje bųyo pa
minėtas šio gąlingp talento 
125rsis gimtadienis.

Lietuvos spaudoje skąito- 
mę tokias įnformacijąs apie 
įžymųjį muziką:

Penkiolika operų, simfoni
niai, choriniai ir kameriniai- 
instrumentiniai kūriniai, dau
giau kaip 70 romansų— toks 
N. Rimskip-Kpręakovo kūrybi
nis palikimas rusų ir pasauli
nei muzikinėj kultūrai. *

Nupstabi “Pasaką apįe carą 
Šaitaną”, stebuklingoji bylipą 
“Sadko,” šviesioji “Snieguo
lė”, svajingai lyrinė “Gegužės 
naktis”, fantastiškoji “Kalėdų 
naktį”, 
gaidelis’ 
didžiojo 
nių.

N... Rimskio-Korsakpvo sim
foninę kūrybą vainikuoja to
kie perlai, kaip “šecherezada” 
ir poetišką muzikinė apysaka 
“Ispapiškąsįs kapričio”...

Nikolajus Rimskis-Korsako- 
va^ prikląpąę tų kompa- 
zitorių grupei, kurią įžymusis 
XIX amžiaus kritikas V. Sta
sovas pavadino “Galinguoju 
sambūriu”.

Daug metų Rimskis-Korsa- 
I kovas vadovavo Peterburgo

Ne kartą teko girdėti prie 
pašarvoto numirėlio gro
jant “requiem”... Supran
tama, kad tai daroma dėl 
gražios gedulingos muzikos.

Bet ar verta? Juk “Re
quiem eternam dona eis do
mine” •.. yra grybai reli
ginę giesmę, kurią giedoda
mi, kunigai ir tikintieji pra
šo, kad dievas duotų fniru- 
siejam amžiną atilsį... 
Klausant gieciąmos giesmės, 
susidaro įspūdis, kad priė 
mirusio susirinkę tikintys 
žmonės meldžiasi, šaukiasi 
djevo, nors laidotuvės ate
istines.

Ar čia nę absurdas? 
Juk užtektinai yra gražių 
žymių kompozitorių sukur
tų gedulingų kompozicijų. 
Jeigu dėl muzikos grožio 
grojama mistinė “Rekvi
em,” neatsižvelgiant į jos

satyrinis “Auksinis 
. Tai tik maža dalis 

) kompozitoriaus kūri-

Grąiky kunigas

me-Haifa, Izraelis. — 17 
tų buvęs pastorium graikų 
ortodoksų parapijoje Bir- 
mington, Ala., dabar kuni
gas J. Raja suteikia dvasi
nį aptarnavimą 32,000 grai
kų katalikų Izraelyje. Pas
kiausiu laiku jis pakeltas į 
arkivyskupus.

Jis pąsakė, kad, kaip Ąla- 
bamoje rasinė diskrimina
cija prieš negrus siautėja,

šokiais būdais diskriminuo
ja arabus, skaito juos an
traeiliais piliečiais.

piriTiąį Ru-

religinį pobūdį, tai mūsų 
lietuvių pagoniškas himnas 
perkūno dievui (dabartinis 
“Šventas dieve”) ir “Pul
kim ant kelių” giesmių me-, 
lodijos, tąip pat yra melam* 
choliškos ir nepaprastai 
gražios; o Maironio “Lietų? 
va brangi”,-, savo aukšto 
kilnumo J‘ akordais visišką^ . 
gali pavaduoti giesmę “A- 
ve maria.”

Juk Šubertas “Avė Ma
ria” melodiją sukūrė ne 
giesmei, bet dainai, o kuni
gai, net neatsiklausę Šuber
to, pakeitė jo dainos žo
džius bažnytinės giesmės 
žodžiais.

Tai ne naujiena, nes se
niau bažnytinėms giesmėms 
visos gaidos būdavo imamos 
iš dainų.

Ar mes gerai darome, gė
rėdamiesi bažnyčios pada
ryta šventvagyste Šuberto 
sąskaita?! Juk tuo toleruo
jame ir kunigų savivaliauji 
mą, iškraipant istorijos fak
tus.

Jeigu “Avę Maria” būtų 
atliekama iųsfrumentąis bę 
žodžių, tada būtų galima 
grožėtis jos nuostabia me
lodija.

Be to, geriau būtų ištai
syti kunigų savivaliavimo 
padarinius: išmesti giesmėj 
žodžius ir patalpinti-grąžin- 
ti dainos tekstą'... Tai būtų 
originalu ir geriausias Šu
berto pagerbimas.

Stasys Gimbutąs
Kaunas

konąervątprijai — piripąj Ru- 
sįjps ąuįštąjąį mwzįkq$ moky
klai — ir dirbo Čįą dide|į pe- 
dagogįąį darbą. Pąbąr Lęąin- 
grądp kpnseryatorijąi suteik
tas N. Rjmskio-Ęor^akoyo vąr- 
das. Joje mokėsi dapg žino
mų Lietuvos ųiyzįkos vęikęjų.-

Didžiojo' rusų kompozito
riaus kūryba, kuri priartina 
žmoneš prie grožio pasaulio 
ir teikia klausytojams didelį 
estetinį pasigėrėjimą, yra vi
sos liaudies mylima ir vertina
ma.

žodis
Kad zžodis 
išlaikytų laiko svorį, 
jis tūri būti 
aiškus, 
tiesus 
ir paprastas 
(bet ne prastas), 
kaip netašytas, 
ąžuolįpis rąstas^ 
Kaip gerai išdeginta 
plyta.
Tik iš tokįps medžiagos 
padarytas 
jis amžius išlaikys < 
kaip granitas.

Kostas Korsakas* 
1966
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VYT. BUBNYS

1 Gilių vagy artojas
J. Paukštelio 70-osioms gimimo mėtinėms 

inteligentijos gyvenimo pa
veikslą.

Mes taip jau įpratę — ra
šytojai aktyviai dalyvauja 
visuomeniniame gyvenime, 
savo publicistiniu ir meni
niu žodžiu atsiliepia į įvai
rius visuomeninius ir 
politinius įvykius, literatū
riniu vakaru bei susitiki
mų progomis bend r a u j a 
su skaitytojais: ne vieną 
brangią valandą jie pralei
džia susirinkimuose, pasita
rimuose bei posėdž i u o s e, 
ruošiasi kalboms ir diskusi
joms, kalba, nervinasi, sėdi 
prie kavos puoduko. Tai na
tūralu, tokia kasdienybė.

Tačiau yra ir kito sukirpi
mo rašytojų, kurių lyg ir 
negirdėti, nematyti, kurių 
pavardes literatūros kriti
kų ir apžvalgininkų straips- 
i^idose užtinki retai. Prie 
šių pastarųjų tenka priskir
ti Juozą Paukštelį, rašyto
ją, toli nuo literatūrinės ap
linkos plėšusį gilias vagas 
mūsų nacionalinės kultūros 
istorijoje, tačiau visuomet 
buvusį ir tebesantį labai ar
ti savo skaitytoju, tu žmo
nių. kurių varerai ir džiaugs
mai, kovų siekiai ir perga
lės meniniais vaizdais pra
bilo iš jo romanų puslapių.

Iš liaudies ir su liaudimi
Nuo pat mažens pajutęs 

sunkią našlaičio dalią, per 
didelį vargą veržęsis į švie
są ir mokslą, rašytojas jau 
ankstyvojoje savo kūryboje 

ząnčiuopė sveikuosius liau- 
^dies būties pradus—atkak

lumą, žinių troškimą, geres
nio gyvenimo siekimą

* Tiesa, ne. kiekvienam ra
šytojui pavyksta jau pačiu 
pirmuoju kūriniu atkreipti 
skaitytojų dėmesį ir įeiti į 
literatūros istoriją. Ir J. 
Paukštelio kūrybinio kelio 
pradžia buvo sunki ir nely
gi. Sentimentalūs ir naivūs 
apsakymai rinkinyje “Vi
durnakčio balandė.” drama 
“Užgrobtoj žemėj,” prasi
lenkianti su vaizduojamojo 
gyvenimo tiesa, ir tik paga
liau romanas “Našlės vai
kas,” aiškiai paliudijęs ra
šytojo brendimą. Rašytojas 
atsigręžė į konkretų gyve
nimą ir žmones, ne vienu 
tfitveju į savo vaikystę ir 
jaunystę, savo kailiu patir
tus ir savo širdim išjaus
tus vargus kaizerinės oku
pacijos bei pokario metais. 
Romane piešiami tikroviški 
kaimo vaizdai, okupantų 
plėšikavimas ir smurtas, 
vargingųjų valstiečių bė
dos, — o šiame socialiniame 

^fone —našlės sūnus Levu
kas, jo siekimas mokslo. 
Naujas J. Paukštelio žings
nis literatūroje — jo sekan
tis romanas “Pirmieji me
tai.”

Prieš visus sunkumus
Nebodamas nei kasdieni

nių nepriteklių, nei sunkios 
ligos,, rašytojas baigia lite
ratūros studijas Kauno uni
versitete ir pradeda dirbti 
Kėdainių gimnazijoje, kar
čią mokytojo duoną kant
riai krimsdamas net dvide
šimt metų. Pirmieji rašy
tojo pedagoginio darbo me
tai, matyt, ir bus davę mintį 
sukurti romana iš mokyto
jų gyvenimo. Šia tema ryš
kesnių kūrinių lietuvių lite
ratūroje lig tol dar nebuvo.

1 fcr Paukštelis vienas pirmų- 
pateikė platų buržuazi

nės Lietuvos Snūdų gimna
zijos mokytojų bei miesto 

Rašytojas blaiviai, realis
to akimis pažiūrėjo į gyve
nimą ir plačioje visuomeni- 
nių-politinių įvykių atmos
feroje (fašistinės diktatū
ros įsigalėjimas, žiauri re
akcija, pažangiųjų jėgų per
sekiojimas) atskleidė ryš
kius tuščio, be jokių pro
švaisčių provincijos miesto 
gyvenimo vaizdus, nepagai
lėjo aštraus žodžio to gyve
nimo visokioms menkystėms 
ir prisitaikėliams. Romane 
autorius nutapė idomų jau
nos mokytojos Giedrės pa
veikslą. Giedrė išsiskiria iš 
visos niūrios aplinkos savo 
blaiviomis pažiūromis, už
mojais, nuoširdžiu darbu; 
tačiau, deja, rašytojui dar 
nepavvko atskleisti tų ide
alu. dėl kurių kovoja pa
grindinis romano herojus.

Saitai su valstiečiais
Inteligentijos ir aplamai 

miesto gyvenimas netapo 
pagrindine J. Pau k š t e 1 i o 
kūrybos tema. Augės ir 
brendęs kaime, gyvendamas 
taip pat labai arti kaimo, 
rašytojas gerai pažinojo 
valstietį, jo darbą ir buiti, 
matė tuos prieštaravimus ir 
socialinius reiškinius, ku
rie vyko buržu a z i n i a m e 
Lietuvos kaime. Todėl su 
savo n a u j u o j u romanu 
“Kaimynai” rašytojas užsi
rekomendavo kaip pilnai 
subrendęs žodžio meistras. 
Romane rašytojui pavyko 
atskleisti pagrindinius to 
meto kaimo bruožus: patri
archalinių santykių irimą 
ir kapitalistiniu santykių 
vystymąsi, klasinio anta
gonizmo stiprėjimą, naujų 
moralinių ir psicholog i n i ų 
reiškinių įsigalėjimą.

Nors romano siužetas — 
nelaimingos meilės drama— 
ir nebuvo naujas tuometi
nėje lietuvių literatūroje, 
tačiau J. Paukštelis giliai 
atspindėjo paskutiniojo 
buržuazi jos valdymo dešimt
mečio kaimo gyvenimą, nu
piešė nemaža sodrių ir sa
vitu valstiečių paveikslų, 
iškėlė daugelį neigiamų 
kaimo reiškinių, kapitaliz
mo sėj-amų negerovių.

Romane labai aiškiai jau
čiama rašytojo gili meilė 
kaimo žmogui, jo darbui, jo 
tradicijoms, jo buičiai, o iš 
antros pusės atvira neapy
kanta visokiems svetimkū
niams, kurie vis vešliau že
lia kaime tarsi usnys ap
leistoje dirvoje. Tiesa, ro
mane vienur kitur prasiki- 
šo senojo kaimo idealizaci
ja, o taip pat klaidinga min
tis, kad visų kaimo negero
vių židinys—miestas.

Gilūs romano veikėjų cha
rakteriai, sušildyti rašytojo 
meile ir nuoširdumu, švel
niu lyrizmu, netgi kažkokiu 
grauduliu dvelkią kaimo 
peizažai, buities ir darbo 
vaizdai, poetiškas stilius, 
taiklus ir vaizdus žodis ši 
J. Paukštelio kūrinį iškėlė 
greta geriausių to mieto 
lietuvių rašytojų romanų.

Dirbo ir rase
J. Paukštelis nėra iš tų 

produktyviųjų rašytojų, 
kiekvieneriais metais pasi
rodančių su viena ar dviem 
knygom. Dirbant mokyto
ju, pačias našiausias darbo 
valandas kiekvieną dieną 
tekdavo atiduoti mokyklai, 
vakarus skirti mokinių są
siuvinių taisymai. Rašyto

jas svajojo atsidėti vien li
teratūrai, bet tik pokario 
metais galėjo palikti mo
kyklą. Tačiau to meto są
lygomis, įsigalėjus vadi
namajai “bekonflik t i š k u - 
mo teorijai,” rašytojui teko 
nuryti ne vieną karčią pi
liulę ir darbo vaisiai pasi
rodė menkesni, negu jis ti
kėjosi.

Šiuo laiku J. Paukštelis 
parašo apybraižą “Kelionė 
po Užkaukazę,” keletą pje
sių, nemaža verčia ir 1959 
m. išleidžia romaną “Jau
nystė.” Šiuo romanu rašy
tojas tarsi grįžta prie “Kai
mynų” temos. Jeigu anks
tesniajame romane auto
rius, veikiamas pasaulė
žiūros ribotumų, nepajėgė 
įžvelgti kaimo ateities, tai 
“Jaunystėje,” remd am a si s 
socialistinio realizmo meto
do principais, ne tik nupie
šia realistinį buržuazinio 
kaimo paveikslą, bet ir pa
rodo tas revoliucines jėgas, 
kurios tuo mietu bręsta ir 
kurioms lemta tapti tikrai
siais laukų šeimininkais.

Su meile ir lyrizmu
Romano centre — sunki 

samdinio Valento Bernoto 
dalia, jo santykiai su buožė
mis ir kaimo proletarais, jo 
sąmonėjimo kelias. Tai po
etiškos sielos ir šviesių po
lėkių vaikinas, atkakliai 
siekiantis mokslo žinių, jau
čiantis savo, kaip žmogaus, 
vertę ir neleidžiantis buo
žėms jos trypti ir niekinti. 
Romano puslapiai, vaizduo
jantieji Valento darbą, mo
kymąsi, jo mintis ir meilę 
turtingų tėvų dukrai Ire
nai persunkti gilia meile, 
lyrizmu ir romantika. Ra
šytojas tarsi akvarele tapo 
valstiečių buitį ir kaimo 
gamtos vaizdus, tačiau tuo
met, kai jo žvilgsnis nu
krypsta į buožių pasaulį, 
sakinyje atsiranda kandi 
pašaipa, ironija, negailestin
ga išnaudotojiško gyveni
mo būdo ir moralės kritika. 
Buožių Pimpių ir Morku- 
vienės paveikslai tokie rel
jefiški ir psichologiškai gi
lūs, kad jie drąsiai gali at
sistoti į vieną gretą su P. 
Cvirkos Jarmala, A. Vie
nuolio Puodžiūnais arba J. 
Baltušio Rūkiene, Dirdom.
Apie kovų ir kančių kelią

“Jaunystė” — pirmoji J. 
Paukštelio trilogijos dalis. 
Po ketverių metų pasirodė 
šio romano tęsinys — “Ne
tekėk, saulele!” — nauja 
pažintis su senais pažįsta
mais. Šio romano veiksmas 
išeina toli už kaimo ribų, į 
jo audinį įsipina miesto 
proletariato ir buržuazinės 
inteligentijos atstovai. Pa
grindiniams romano veikė
jams—Valentui ir Irenai— 
tenka nueiti sunkų kovų ir 
kančių kelią Didžiojo Tėvy
nės karo metais vokiečių 
okupuotame gimtajame 
krašte. Jei Valentas šiuo 
keliu žengia nesvyruoda
mas ir aiškiai suvokdamas 
savo pasirinkto žygio ir vi
sos liaudies kovos svarbą, 
tai Irena, toji gyvenimo iš
lepinta svajotoja, seka pas
kui jį tarsi šešėlis, vedama 
gilaus meilės jausmo ir jau
natviško susižavėjimo ko
va. Žinoma, šis kelias jai 
per sunkus, ir ji žūsta, vos 
spėjusi žengti pirmuosius 
žingsnius.

Šiame ,romane, kaip ir 
ankstesniajame, skaitytoją 
pavergia giedras lyrizmas, 
toji šviesi gaida, išaukšti
nanti žmogaus vertę ir kū
rybinę galią, išreiškianti gi
lų liaudies tikėjimą savo 
kovų ir siekių pergale.

Apie naują kaimą KRISLAI IŠ LIETUVOSNetrukus mūsų laukia
naujas susitikim/as su šios 
trilogijos pamiltais hero
jais. “Vagos” leidykla iš
leidžia trečiąją trilogijos 
dalį — romaną “čia mūsų 
namai,” pasako j a n t į apie 
kolūkinį kaimą, apie šio 
naujojo gyvenimo kaimo 
vadovą — kolūkio pirmi
ninką Valentą Bernotą, tą 
kadaise buvusį varguolį, 
samdinį. J. Paukštelis savo 
autobiografijoje, išspaus
dintoje knygoje “Tarybų 
Lietuvos rašytojai” (1967 
m.) apie šią trilogiją kalba: 
“Bent iš dalies bus įvykdy
ta seniai puoselėta mano 
svajonė pavaizduoti mūsų 
buvusių bedalių kaimiečių— 
bežemių, mažažemių, pa
dienių, samdinių, Jonų, Onų 
ir Magdalenų buitį, jų ne
rimą, jų veržimąsi iš tamsos 
ir priespaudos į geresnį gy
venimą, į šviesą—jų kovas, 
jų kančias jų pergales. Nie
ko tiek iki ašarų nemylėjau 
ir nemyliu, kaip tuos plikus 
mūsų laukų darbininkus, 
artojus. Ir dabar, kada tik 
pagalvoju, kad jie ramiai 
ten gyvena, dirba, kad lai
mi—aš lyg atsigaunu ir su- 
tvirtėju.”

Norisi tikėti, kad mūsų 
kolūkių žemdirbių, tų vaka
rykščių Valentų, Marijonų, 
Buivių naujasis gyvenimas, 
šiandieniniai jų džiaugsmai 
ir rūpesčiai paskatins J. 
Paukštelį sukurti dar ne 
vieną tokią savitą ir tokią 
įtaigią knygą, kokias gali 
sukurti tik rašytojas, dide
lį gyvenimo kelią nuėjęs 
drauge su liaudimi. Tegu 
tai ir bus nuoširdžiausias 
linkėjimas Jubiliatui šios 
sukakties proga.

Jėzus buvęs vedęs 
ir vaiky turėjęs

Elkins, W. Va. — Elkins 
Kolegijos profesorius kuni
gas Wm. Phipps tvirtina, 
kad Jėzus buvo vedęs ir 
vaikų turėjęs.

Jis sako, tais laikais bu
vo laikoma nusidėjimu nesi
tuokti ir vaikų neturėti.

Schenectady,N. Y. — 700 
General Electric kompani
jos darbininkų baigė vienos 
savaitės streiką su laimėji
mu.

SULOPYTAS ŠVARKAS

Našlaitis Petrukas geresnio drabužio 
Nuo pat piemenystės dienų neturėjo, 
Tą patį žiponą ir spaly, gegužy, 
Sulopytą ,margą, spalvingą, vilkėjo.

Teta vienąsyk aplankyt jo užėjo, 
Išvydo jį pančius sukantį pirkioj; 
Našlaičio rūbu teta pasibaisėjo 
Ir turguj švarkelį jam naują nupirko.

Apstulbintas džiaugsmo, Petrukas pravirko: 
Drabužį puikiausią teta dovanojo!
Dar priedo kepurė su blizgia kazirka!
Kiek jis apie tai naktimis prisvajojo?..

Orumą jam suteikč\d^ana šioji, — 
Tad metams ilgiausiems.užtekti jos turi!
Ir švarką jis lopais apsiuvo, apklojo, 
Kad ąąugotų medžiagą skiautės nučiurę.

Tėta vos išvydo — apstulbusi žiūri:
“Sakyki, vaikuti, kas čia atsitiko?” 
Petrukas našlaitis išklojo santūriai: 
“Apsaugoti švarką aš noriu’ iš sykio!'

Kažin ar aš gausiu vėl tokį laimikį!
Retai labdarybė parodo dosnumą...
Lopus bet kada imk nuplėšk, nuardyki —
Ir drožk — jei pakvies? — nors į pokylį rūmų...”

Norėjosi jausti jam rūbo tikrumą!
Jis geidė nežadint draugų pavydumo...

V X Šimonis

(Laiškas iš Vilniaus) 
Spekuliuoja “Sibiro 

kankiniais”
Retas “vaduotojų” raši

nys apsieina be sapaliojimų 
apie “Sibiro kankinius” ir 
spekuliavimo įvairiomis bai
senybėmis, kurias dėsto pa
tekusios į Ameriką buvu
sios poniutės. Tuo tarpu 
“vadavimo” spekuliantai at
kakliai nutyli, kad buvusie
ji į Sibirą ištremtieji seniai 
gyvena Lietuvoje, išskyrus 
labai nežymų skaičių, ku
riems galėjo būti neleista 
grįžti. Bet ir jie galėjo pa
sirinkti kitą gyvenamąją 
vietą ir iš Sibiro išvykti. 
Jei kas pasiliko Sibire, tai 
gyvena savo noru. Yra to
kių, kurie pavažinėjo šen 
ten, buvo ir į Lietuvą atvy
kę, o paskui grįžo atgal į 
Sibirą, nes ten turėjo1 gerą 
ir pelningą darbą.

Vienas draugas, neseniai 
buvęs Irkutske, pasakojo 
sutikęs lietuvaitę Juozaitv- 
te iš Mažeikiu rajono. Jų 
visa šeima grįžo į Lietuvą, 
iš su taupų pasistatė Mažei
kiuose namus, o ji nati nu
tarė grižti į Irkutską. Da
bar ii dirba geriausiame Ir
kutsko restorane, aptarnau
ja turistus.

Irkutsko geologijos moks
lu institute dėstytoiu dirba 
lietuvis Šimėnas. O šiomis ✓ 
dienomis teko sutikti viena 
iakutą, dirbantį atsakinga 
darba Jakutijos resnubliko- 
ie. Paklausiau, ar dar yra 
ten lietuviu? Jis atsakė, 
kad beveik visi išvyko, iš
skyrus viena kita. Pavyz
džiui, pasiliko Barkauskas 
kuris užėmė vadovaujanti 
nostą Jakutsko: miesto sta
tybos valdvboie. o dabar iš
ėjo i nenšiia. Jo duktė mo
kytojauja Jakutsko mokyk
loje. Barkauskai galėtu grį
žti i Lietuva, bet neskubi 
nes Čia visai ansinrato. Dar 
iis žinąs lietuve Snrangaus- 
kaite, kuri Jakutske ištekė
jo; o paskui išvvko i Kauna, 
kur iai išskirtas butas pn- 
si statydinimu i j koonerati- 
ninmo nnjnp. Jakutijoje gv- 
vprjiiQji N. Bičiūnienė su šei
ma jau seniai sugrižo i Kau
na. kur gavo darbą daili
ninke teatre.

Daugelis Sibire gyvenusiu 
lietuviu jaunuoliu išėjo

aukštuosius mokslus ir grį
žo kaip inžinieriai, gydyto
jai, mokytojai, mokslinin
kai.

Spekuliuodami “ S i b ir o 
kankinių” istorijomis ir ki
tokiomis baisenybėmis re
akciniai politikieriai sten
giasi užtušuoti savo ir sa
vo sėbrų Impulevičių bei pa
našių kruvinus darbus, nuo 
kurių žuvo šimtai tūkstan
čių Lietuvos žmonių. O jie 
jau niekada nebegrįš.
Impulevičiaus sėbrai dar 

švaistosi
Neseniai iš Vienos buvo 

pranešta, kad austrų žydas 
Simonas Vizentalis kreipė
si į Švedijos teisingumo mi
nistrą, reikalaudamas iš
kelti bylą karo nusikaltė
liui, buvusiam SS karinin
kui latviui Karliui Lobei. 
Tas esesininkas turėjo oku
pacijos laikais štandąrten- 
fiurerio laipsni ir vadovavo 
latvių esesininkų batalio
nui. Kaip ir Impulevičius 
su savo budeliu batalionu, 
K. Lobe pirma siautė Latvi
joje, vykdė masinius žudy
mus Ventsnilės raione 1941 
metais. Vėliau. 1943 m., jis 
su savo batalionu naikino 

| ištisų kaimų gyventojus 
Staraia Russa rajone, Rusi
joje. Dabar K. Lobė kukliai 
gyvena Stokholmo priemie
styje ir mano, kad niekas 
nebežino anie jo kruvinus 
darbus. Prieš penkerius me
tus klausimą dėl K. Lobės 
kaino karo nusikaltėlio ati
davimo teismui kėlė Tarybų 
Sąjungos vyriausybė.

Švedijos teisingumo mini
sterija atsakė Vizentaliui, 
kad jo prašymas perduotas 
svarstyti valstybės prokura
tūrai. Tačiau švedu laikraš
čiai-rašo. kad prokuratūra 
laikysis istatvmo, kuriuo ei
nant- įsisenėjimas įsigalioja 
25 metams praėjus nuo nu
sikaltimo įvykdymo. Ka
dangi Vizentalis nenurodo, 
iog nusikaltimai ivvkdvtipo 
1933 m. kovo 1 d., bvlos ne
būsią pagrindo iškelti. Tai
gi. Švedijos istatvmo nasna- 
mėie kruvinasis žudikas 
Lobė galės ir toliau ramiai 
gyventi. Stockholm© visu o- 
nmnėie.

S. Vizentalis vadovauja žv- 
Jn dokumentacijos centrui 
Vienoje. Jis daug prisidėjo

prie suradimo nacių nusi
kaltėlio: Adolfo Eichmano, 
kuris buvo nuteistas ir pa
kartas Izraelyje.
Dirigentas Algis žiūraitis
Turbūt ne visi žino, kad 

vienas Maskvos Didžiojo 
Teatro dirigentų yra mūsų 
tautietis Algis žiūraitis. 
Jau nuo 1960 metų jis ten 
diriguoja visą eilę operų ir 
baletų ir yra vienas labiau
siai prityrusių Tarybų Są
jungoje dirigentų.

A. Žiūraitis kilęs iš Rasei
nių, gimė 1928 m. Baigęs 
Lietuvos konservatorija, jis 
nuo 1952 m. dirbo dirigen
tu Lietuvos oneros ir bale
to teatre. Vėliau įstojo į 
Maskvos konservatoriją. 
Dar būdamas studentas, jis 
1956 m. išlaikė konkursą ir 
buvo priimtas i Visas© jungi
nio radijo ir televizijos Di- 
diii simfonini orkestrą diri- 
gentu-asisfentu. o paskui 
tano Didžiojo Teatro diri
gentu.

A. Žiūraitis dalyvavo dau
gely Didžiojo teatro užsie
nio gastrolių, su pasiseki
mu dirigavo Lenkijoje. Da
nijoje Norvegijoje. Angli
joje. Jungtinėje Arabu Res
publikoje. Rumuniioie ir ki
tose šalvse. Tarptautiniame 
dirigentu konkurse Romoje 
iis tapo to konkurso laurea
tu.

1958 m. A. Žiūraičiui su
teiktas Rusiios TFSR Nusi- 
nelniusio artisto garbės var
das.

J. Pauliukonis 
1969.III.12.

Muzikos mokvtoja 104 
metu amžiaus

Richmond. Va.—. Harriet 
Atwood minėjo 104 metinį 
gimtadie n i, prisimindama, 
kad prieš 82-jus metus ji 
skambino pianu Thomas 
Edisono išrastai rekordinei 
mašinai.

Ši muzikos mokytoja bu
vo pirmutinė, kurios skam
binimas buvo užrekorduo- 
tas “kalbamojoje mašinoje”.

Trenton. — New Jersey 
valstijoje 1968 m. krimina- 
lizmas pakilo 23.4 proc. 19- 
68 m. papildyta 172,078 kri- 
minalystės, 1967 m. 139,500.

Klaipėdietis liaudies meistras V. Majoras.
B. Aleknavičiaus nuotr. ,
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A. PETRIKĄ

Rasizmo ir antisemitizmo dilema
Šiuo metu santykiai tarp 

Amerikos sionistų žydų ir 
nacion a 1 i s t ų negrų gana 
įtempti. Juodieji militantai- 
separatistai žydus, kaip ir 
visus baltuosius, laiko savo 
priešais, nuo kurių nori at
siskirti. Jie save vadina 
afro-amerikiečiais (ne ne
grais) ir nenori su baltai
siais bendrauti. Jie reika- 
auja sau atskiros JAV te
ritorijos, turto pasidaliji
mo, atskiros valstybės, at
skiros kalbos, atskiros kul
tūros, etc. Tačiau tokių 
ekstremistų nedaug.

Kiek švelnesnis dialogas- 
pokalbis eina tarp žydų-ne- 
grų inteligentijos: rabinų, 
kunigų, mokytojų ir kt. 
Negrų apgyventi rajonai 
Brooklyn© ir Manhattan© 
nori savaip tvarkyti mo
kyklas, turėti savus mo
kytojus, direktorius, dėsty
ti tik tai, kas jiems patin
ka ir t. p. Miesto Švietimo 
taryba ir mokytojų unija, 
kurios daugumą sudaro žy
dai (daugiau kaip 80r<), 
tokiai d e c e n t r a l izaci jai 
priešinasi. Susidarė aštri 
konfrontacija, kai kur 
buvo net policija pašaukta. 
Mokytojų unija paskelbė 
tokiai sistemai streiką, ir 
viso miesto mokyklos kelias 
savaites neveikė, buvo už
darytos. Negrai mokytojai 
sukūrė savo atskirą uniją. 
Kokia tai negrė mergaitė- 
šovinistė, matoma, vyresnių 
pakurstyta, parašė antise
mitišką eilėraštuką, kuriuo 
išniekino žydą vaiką. Tą 
“kūrinį” vienas, negras mo
kytojas skaitė klasėje ir te
levizijos stotyje. Dėl to žy
dai paskelbė protestą, rei
kalauja t ą mokytoją paša- 
inti. Mokyklos direktorius 
(negras) su tuo nesutinka, 
jis teigia, jog tai priešintų
si JAV konstitucijos I-jam 
pataisvmui, g a r a n t uojan- 
čiam žodžio laisvę. Žydai 
reikalauja ir tą televizijos 
stoti uždaryti. Kova ir da
bar eina.

Negrai kunigas-kanaunin- 
kas W. D. Dennis sako, jog 
organizuoto antisemitizmo 
tarp negrų nėra, esą tik at
skiri išpuoliai, daugiausia 
tarp jaunesniųjų militantų 
(kovingųjų). Tie pasisaky
mai esą daugiausia ne prieš 
žydus bendrai, bet tik prieš 
žydų nacionalistus-sionistus 
ir prieš Izraelio imperialis
tus, kaip agresorius, kurie 
užpuolė ir nusiaubė arabų 
žemes ir dabar vietinius gy
ventojus skriaudžia-perse
kioja, žudo. Negrai smer
kia ir Amerikos valdžią, ku
ri ginkluoja Izraelį bombo
nešiais, griaunančiais ara
bų namus ir žudančiais jų 
žmones. Negrai sako, jog 
žydų rabinų Taryba, atsto
vaujanti 900 New Yorko 
apylinkės rabinamis, netei
singai kaltina antisemitiz
mu negrus, kovojančius 
prieš sionizmą ir Izraelio 
imperializmą.

Ekonominis pagrindas
Šiam nesutarimui yra ir 

ekonominio pagrindo. Pav., 
negrų rajone, Harleme, se
niau kone visi biznieriai 
buvo žydai, kurie už savo 
prekes imdavo didesnes kai
nas, nei kitų rajonų biznie
riai. Negrus tai pykino ir 
jie dėl to žydus keikė, va
dino lupikais. Įvykusių 
riaušių metu, dauguma to
kių krautuvių buvo apiplėš
tos arba visai sugriautos. 
Kai kurie senieji biznieriai 
savo įstaigas atstatė, kiti 

visai iš tos apylinkės pasi
traukė. Atsirado negrų 
įsteigtų krautuvių ir suor
ganizuotų, baltiesiems pa
dedant, didelių supermar
ketų. Vienas jų seniai už
sidarė, nes perdaug prekių 
kostumeriai dienos metu 
išvaginėja - -(“shoplifting”).

Iš antros pusės žydų na
cionalistų - sionistų vadas, 
rabinas Zev Segal, pranašo 
Je remi jos balsu šaukia viso 
pasaulio žydus organizuotis 
ir stoti į žūtbūtinę kovą 
prieš kylantį antisemitiz
mą, k u r į kelia arabai ir 
“naujos laidos kairieji” (li
beralai). Kovą prieš nacio
nalistinį sionizmą bei Izra
elio imperializmą jis laiko 
tik pridengta kova prieš pa
ti semitizmą — žydų tautą. 
Už šį “naujos rūšies anti
semitizmą” jis kaltina Ta
rybų Sąjungą ir Lenkiją, 
kuriose esą žydai “perse
kiojami,” neturi teisių ir 
laisvės.

Žydų studentų medicinos, 
odontologijos, teisės ir ki
tuose universitetų fakulte
tuose yra daugiausia, o ne
grų mažiausia. Turtingi 
žydai gyvena liuksusiniuo
se namuose, o negrai lūšny
nuose (“geto”). Daug dide
lių biznių, fabrikų ir bankų 
žydų rankose. Nelygybe 
gimdo pavydą, o pavydas 
nesantaika. Kai žydai sa
ko, jog Hitleris karo metu 
išžudė šešis milijonus jų 
tautiečių, negrai jiems at
sikerta, jog baltieji vergval
džiai nužudė 12 milijonų jų 
"asės žmonių.

Žydų sociologas ir jų ben
druomenės vadas Kalifor
nijoje, Earl Raab, teigia, 
iog karingųjų negrų dienos 
programoje antisemitizmas 
stovįs ne paskutinėje vie
toje, o rimtesnieji negrai 
*ai toleruoją, prieš tas ap
raiškas nekovoju. Prie jų 
prisidedanti dalis ir baltų- 
ių. Ši nuotaika galinti pri
vesti prie to, kad žydai tu
pėsią daryti negrams politi
nių ir ekonominių nuolaidų. 
Kol kas ši kova turi atspal
vį privilegijuotos klasės, 
prieš neprivilegijuotą ma
sę — juodąją masę.

Kol kas negrų-žydų ak
tualūs susikirtimai dar ne
numatomi. Tačiau barniai 
tarp jų aštrėja ir tai gali 
privesti prie nepageidauja
mos konfrontacijos. Dėl to 
toliau numatantieji abiejų 
rasių vadai šaukia bendras 
konferencijas, nori gvilden

Rokiškio sūrių gamykla viena didžiausių Tarybų Sąjun
goje. Čia kasmet pagaminama 2000 tonų aukštos kokybės 
sūrių. . . ‘ .

Nuotraukoje; Viena geriausių gamyklos darbininkių Va
lerija Braziūnienė ruošia sūrius išsiuntimui.

M. Baranausko nuotr.

ti juos liečiančius reikalus 
bendrai, draugiškai. Ame
rikos Žydų Kongreso Mote
rų divizija neseniai turėjo 
savo konvenciją Washingto
ne. Ten buvo pakviestos ir 
negrės moterys pasisakyti 
rūpimais klausimais. New 
Yorko miesto meras sušau
kė savo rezidencijoje pasita
rimą negrų ir žydų atstovų. 
Prie jokio konkretaus su
sitarimo neprieita, tik pa
diskutuota. Apibūdindamas 
konferencijos darbus meras 
pasakė: “Dabar vieni kitus 
geriau suprasime.” Tik tiek! 
Tai permaža. Reikia dau
giau. Reikia dažniau susi
tikti, daugiau kalbėtis, 
svarstyti ir ieškoti išeities 
iš susidari u s i o s dilemos. 
Vėliau—gali būti pervėlu!

Haverhill, Mass.
Prisiminus “Laisvės” vajų

Dabar, gulėdama lovoje 
su lūžusia koja per kelį ir 
“sucementuota,” atsiminiau, 
kad niekas neparašė apie 
mūsų pasekmingą Havehil- 
lio darbuotojų “Laisvės” va
jaus užbaigimą.

Turime kuo pasigirti, kad 
mums gerai sekėsi. Toks 
mažas miestelis neatsiliko 
nuo didmiesčių ir pasisekė, 
išėjome laimėtojomis su 10- 
ta premija-dovana.

Čia turiu priminti, kad 
mūsų mylima draugė A, Ko- 
dienė, Lawrence, Mass., 
mums daug padėjo. Tai ne
nuilstanti darbuotoja.

Nors sunkiai prisiėjo dar
buotis, bet dar to neužteko. 
Draugė Mary Kazlauskienė 
nepasigailėjo mašinos išlai
dų, tai pasiekėme Lowellj, 
Mass., ir atnaujinome “Lais
vės” skaitytojų prenumera
tas, parinkdamos nuo gera
širdžių aukų. Taipgi iško- 
lektavome LDS 110 kuopos 
duokles už 1969 metus?

Reikia kelis žodžius tarti, 
kaip žmonės labai maloniai 
mus visur priėmė. Kur tik 
nuėjome, visur priėmė kaip 
svečius, niekur neradome 
tokių, kad nusigrįžtų nuo 
mūs.

Niekad nereikia bijoti pa
prašyti aukų apšvietos rei
kalams. Atrodo, kad žmo
gus visai nepritaria progre
syviai spaudai. Bet mes ži
nome, kad ir jis naudojasi 
tuo, ką pažangiečiai strei
kais ir alkanų maršavimu 
laimi. Tai kodėl negalima 
paprašyti aukų, kuomiet yra 
taip svarbus reikalas darbi
ninkiškai spaudai?

Kuomet paprašai aukų 
geram tikslui, tai suprask,

Po Festivalio Miamyje
Miamio lietuvių istorijoje 

pirmą kartą toks įžymus ir 
garbingas įvykis kaip LMS 
suvažiavimas ir dainų fes
tivalis. Nors pas festivalio' 
architektus užkulisuose bu
vo varžybų ir aistrų, bet 
pats galutinas kolektyvis 
tverinys buvo gražus, įspū
dingas ir imponuojantis. 
Paskutinė daina “Lietuva 
Brangi”, Maironio, dainuo
jama bendrai chorų ir visų 
festivalio programos pildy
to jų, savo kilmingu ūpu, lie
tuviškų širdžių patosu ir 
griausmingais aidais, dau
geliui klausytojų užgavo 
jautriausias širdyse meilės 
Lietuvai stygas ir nejučio
mis iššaukė džiaugsmo aša
rėles, kad va mes, žilagal
viai pensionieriai, stebime, 
klausomės ir patys dainuo
jame HIMNĄ LIETUVAI, 
— tokiai Lietuvai, kokią 
mes per visą mūsų sąmonin
gą gyvenimą troškome ma
tyti ir del kurios mes daug 
darbo ir pastangų sudėjom.

Lietuvių Socialio Klubo 
patalpa buvo permaža festi
valio dalyvius sutalpinti. 
Kiekviena talpos pėda buvo 
užimta sėdinčiais ir stovin
čiais dalyviais.

Neturiu noro, nei tikslo 
rašyti kritiką, vienus gir
ti, kitus peikti. Ne visose 
kolonijose yra vienodos są
lygos meninei veiklai vysty
tis. Vienur bei kitur mes 
turime profesionalių bei pu
siau profesionalių meninin
kų. Mažesnėse kolonijose 
kiekvienas lietuvis yra sa
votiškas menininkas. Visų 
mūsų širdyse džiaugsmo va
landėlėmis savaimi pinasi 
dainelė. Kur koks vėjelis 
supučia būrelį lietuvių — 
ten pradedama niuniuoti 
nostalgiška ilgesio ir prisi
minimų balade: apie Lietu
vą, apie kūdikystės diene
les, apie jaunų dienų džiau
gsmus ir pirmutinius židi
nius kovos prieš priespaudą 
ir išnaudojimą.

Tiesa, mūsų Socialio Klu
bo pastatas stunkso medžių 
gauboje, bet mes negalime 
prilygti Vilniuje Vingio 
parkui. Vienok gi mūsų šir
dys ir ūpai buvo taip pat 

kad tuo neatstumi žmogaus 
nuo savęs, o padarai jį sau 
artimu ir draugišku.

Dabar mes linkime geros 
sveikatos visiems mūsų prie- 
teliams, ir iki susitikimo va
sarinėse pramogose.

A. Račkauskiene 

kilmingi ir liepsningi, 
kaip kad* Vilniuje bei Kau
ne panašiuose sąskry
džiuose.

Nenutolstant nuo objek- 
tyviško festivalio branduo
lio, turiu nors trumpai api
brėžti atstovybių sąstatą. 
Lietuvių Meno Sąjungos 
centrą atstovavo New Yor
ko Aido choro vienetas su 
talka iš New Jersey. Mild
red Stensler buvo viso vie
neto varyklis, o prie to ji 
yra LMS sekretorė.

Chicaga, tai meteoras, nu
švietė Miamio lietuvišką pa
dangę su savo kuklia, be
veik profesionališka atsto
vybe ir savo disciplinuota 
modernia vaizduojamo me
no išraiška ir garsų simfo
nija atnešė ką tai tokio 
naujo.

Naująją Angliją, kadaise 
buvusią gausiausią lietuviš
ko teatrališko ir dainos me
no propoguotoją, atstovavo 
trys žavingi atstovai.

Floridos, St. Petersburg© 
dainos mylėtojų kolektyvas, 
vadovaujamas Adelės 
Pakalniškienės, visas iki 
vieno čia buvo ir savo mei
lę lietuviškai dainai pagir
tinai pademonstravo. Vieti
nis, Miamio Aido choras, 
vadovaujamas Birutes Ra- 
moškaitės-Mann dalyvavo 
pilname sąstate su visais 
turimais solistais.

Kad viename straipsnyje 
neprailginti raportažą, aš 
vėliau rašysiu atskirais 
straipsniais apie festivalio 
aidus, nagrinėdamas atski
rų vienetų bei atstovybių ir 
pavienių, ir taipgi visų pri
sidėjusių visokeriopais dar
bais padarymui šio festiva
lio pasekmingu.

LMS posėdis įvyko šešta
dienį, kovo 22 d., kuriame 
šalia kitų darbų buvo skai
tytas sveikinimas festiva
liui iš Vilniaus, nuo Kultū
rinių Ryšių su Užsienio! Lie
tuviais Komiteto vedėjo ge
nerolo V. Karvelio.

Sekmadienyje kilmingasis 
koncertas, o trečiadienį L. 
L.D. pietūs ir koncertas. 
Sekamą sekmadienį, kon
certas St. Petersburg©, apie 
kurį patys St. petersburgie- 
čiai parašys.

S. Zavis.

PAVASARIS
Jei kur nėra saulėtų 
Pavasario dienų, 
Jeigu nėra poetų — ■ 
Nėra gražių dainų.

Gyvenimas sukūrė 
Po vargo, po audros 
Mūs giesmininkų būrį 
Pavasario dainos.

Pavasaris atvėrė
Plačius žalius vartus,
O žemėje pabėrė 

, žiedų po kojom mūs.
f. Gamta planetą steigė, 

Jos grožį ir turtus.
Per ilgus amžius baigė: 
Mums padavė raktus.

Visiems užtenka grožio, 
Kūrybos1 ir darbų, 
Ir saulės pilnos rožės 
Pražydo dėl visų.

Gyvuok, nauja gadyne, 
Draugystės ir taikos, 
Kad vasara tėvynėj 
Žydėtų visados!

Kad niekas netrukdytų 
Mūs laimingų dienų,
Kad čia daugiau matytų 
Didvyrių,, milžinų.

Vikt. Tataiėlis
<...........

Ankara, Turkija. — Ru
munijos vadas N. 'Ceauses
cu atvyko / šešioms dienoms 
pasitarti su Turkijos prezi
dentu C. Stmay.

Philadelphia, Pa.
Parengimas balandžio 20 d. 

neįvyks
Jau porą kartų “Laisvėje” 

buvo rašyta apie LLD 10-os 
kuopos ruošiamą pobūvį ba
landžio 20 d. Bet netikėtai 
susiklostė tokių nuotykių, 
kad parengimų komisija 
buvo priversta šį parengi- 
nukelti į gegužės mėnesį. 
Diena kol kas nenustatyta, 
bus paskelbta vėliau.

Šiuo kartu atsiprašome 
gerbiamus pobūvių lankyto
jus, kurie tokių draugiškų 
sueigėlių po ilgos žiemos 
pasigenda. Bet nebūkime 
pesimistais: susitiksime 
gražiausiomis gamtos atgi
jimo dienomis. Tik truputį 
palaukime... 

• • •
Philadelphijoje piktada

rystės plinta. Naktį tarp 
kovo 27-28 busų kompanijos 
garažuose piktadariai išlei
do orą iš 21 buso padangų 
ir sužalojo stabdžių sistemą. 
Sulaukus ryto, kuomet šo
feriai turėjo vežti darbinin
kus į darbą, nustebo radę 
tiek daug busų sužalotų.

Kompanija pasiskundė 
miesto vyriausybei ir gavo 
pasiskolinti viešųjų mokyk
lų busų, kuriais vaikus ve
žioja, ir daugelį darbininkų 
nuvežė į darbus, Bet nema
žas skačius darbininkų, ne
turėdami transpor t a c i j o s 
priemonių, grįžo namo.

“L” Reporteris

Montello, Mass.
George ir July Davis po 

pirmosios sniego audros va
sario 10-tą laimingai parva
žiavo į savo namus prie 
Nantasket Beach, Hull, 
Mass. Bet namie juos pasi
gavo antrasis sniego štur
mas vasario 24 ir 25, paskui 
trečiasis kovo 3 ir 4. Teko 
pakovoti.

G. Daivis sakė, kad . ir 
Floridoje šiemet buvo šalta, 
neketina daugiau ten va
žiuoti, nes jau pardavė ten 
turėtą nuosavybę.

George Shimaitis

Jei jūs norite parduoti na
mą ar biznį, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimu kaina žema.

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

Panevėžio rajono Staniūnų tarybinio ūkio paukštynas 
garsėja visoje Tarybų Sąjungoje veislinėmis vištomis. Da
bar čia projektuojama pastatyti naują ferma- Joje kasmet 
bus išauginama po 400,000 -viščiukų ir laikoma 50,000 veis
linių vištų, iš kurių per metus bus surenkama ne mažiau 
10 milijonų kiaušinių. >

A. Dilio nuotraukoje: žemės ūkio projektavimo institute® 
Panevėžio skyriaus darbuotojai, Staniūnų paukščių fermos 
projekto autore Aldona Brazdžiūnienė ir projekto vyr. inV 
žirnelius Liudas Ramanauskas prie projektavimo darbo. •«

Providence, R. I. ,
Pabaigoje sausio mėnesio 

atvyko į New Yorką grupė 
iš Tarybų Lietuvos. Kartu 
su jais atvyko mokslinin
kas Algirdas Šileika, kurio 
tikslas buvo apsistoti Pro
vidence, bet nebuvo pažy
mėta kur.

Kaip su retu syečiu mūsų 
kolonijoje man norėjosi su- 
juo susitikti. Kadangi neži
nojau, kur apsistos, tad 
spėjau, kad gal bus viename 
iš didesnių universitetų, tai 
yra Brown University.

Kreipiausi į vieną pažįs
tamą profesorių su prašy
mu, ar negalėtų sužinoti, 
ar ten randasi naujai atvy
kęs mokslininkas Algirdas 
Šileika. Už kelių dienų ga
vau žinią ir vasario 9 d. 
turėjau progą su gerbiamu 
svečiu susitikti.

Sveikatos dėlei aš nega
liu mašina važiuoti, tad 
kreipiausi į savo draugą > 
Juozą Kielą, kad važiuoti 
su manim parsivežti svečią 
pas mane į namus. Papie
tavę, turėjome malonų pa
sikalbėjimą.

Algirdas Šileika yra la
bai malonus žmogus ir daug 
ko papasakojo apie Tarybų 
Lietuvos santvarką ir žmo
nių gyvenimą, o mums tai 
buvo malonu klausyti. Sa
kė, kad dabar žmonės Lie
tuvoje gyvena- daug ge
riau, negu kada nors yra 
gyvenę; gerai pavalgę, ap
sirengę ir linksmai gyvena.

Taipgi sakė, kad dar turįs 
nuvažiuoti už poros savai
čių, į New Yorką, Philadel- 
phiją, Chicagą ir kitas gar
sesnes vietas. Grįš į Brown 
universitetą apie pirmą die- 
ną balandžio, kur dar stu
dijuos apie porą savaičių, o 
po to jau ruošis į namus į— 
Tarybų Lietuvą. (

Turiu viltį, kad dar tu
rėsiu progą su svečiu su
sitikti. Kiek man yra žino
ma, tai pirmas toks įžymus 
svečias aplankė mūsų kolo
niją. Manau, kad ateity
je daugiau kas iš Tarybų 
Lietuvos mūsų koloniją ap
lankys. Rhode Island vals
tija netik yra turtinga gam
tos grožiu, bet turtinga ir 
mokslo įstaigomis.

B. Simonavičius



Penktadienis, Bąlanjžio (April) 4, Į969
1i"i ■ 1 Į* ■v

5 pust

Kas gero Floridoje
w Šiemet Floridoje žiemos 
^sezonas pasižymi savo žiau
rumu. Va jau kovo pabai
ga, o pas mus dar vis tu
rime tik 40° F temperatūrą. 
Vis šiaurės vėjas, vis debe- 
siuotos dienos, saulės kait
ros nėra. Kas iš šiaurės at
vyksta tikslu “pasisemti” 
saulės spindulių, kaitros, 
tai gali pasidžiaugti tik sė
dėdamas arti pečiaus!

Turistų atžvilgiu, lietuvių 
šiemet atvyksta žymiai ma
žiau negu kitais metais bū
davo. Daug kas kaltina se
natvę, girdi, mūsų senesnio
ji karta silpnėja, retėja, 
daug kas išsiskyrė iš gyvų
jų tarpo, todėl ir lietuviš
kas turizmas silpnėja, ir jis 
silpnės. Kad ir taip, bet 
dar vis keletas lietuvių at
vyksta tikslu Floridoje ap
sigyventi ir baigti savo 

^saulėlydį pusiau tropiŠka- 
krašte, todėl tokie mies

tai kaip St. Petersburgas 
ir Miamis vis susilaukia 
naujų jėgų, naujų narių į 
savo organizacijas. Pas čia 
gyvenančius pensininkus 
atvyksta iš šiaurės jų vai
kai ir anūkai su šeimomis 
pasisvečiuoti, susipažinti su 
šiuo kraštu, kur gal ateity
je ir jie matys reikalą čia 
persikelti.

Kaip visoje šalyj, taip ir 
Floridoje jąu skaudžiai at
siliepia infliacija, doleris 
jau netoli gali eiti. Ypa
tingai skaudžiai atsiliepia 
ant tu, kurie neturi santau- 
pų iš praeities, o reikia 
pragyventi tik iš Socialinės 
Apdraudos perlaidų. Vi
ctims aišku, kad jei dar 
dirbantis žmogus negali 
pragyventi iš $100 į savaitę, 
tai kaip pensininkas gail 
pagyventi gaudamas dar 
mažesnę sumą į mėnesį. 
Reikia trūkumą iš kur nors 
padengti, o tai prisieina iš
nuomoti dalį savo namo ki
tiems ...

Čia yrą gera gyventi tik 
tiems, kurie turi ištekliaus, 
bet kurie to nebeturi, tai 
geriau pasilikti ir kentėti 
ten, kur jau gyveno didesnę 
savo amžiaus dalį. Flori
da—ne motina.

Žiūrint iš lietuviško taš- 
karegio, tai Florida susi
laukė pripažinimo. Va, ko
vo 22 ir 23 dienomis čia 
(Miamyje) įvyko Lietuvių

narijos Akademijos perso
nalo narį iš Kauno; taipgi 
daktarą Boleslovą Piktį ir 
daktarę Anelę Piktienę, 
Respu b 1 i k i n ė s Klinikinės 
Kauno ligoninės personalo 
narius. O! šiemet mes turi
me Prano Mockapetrio ir 
Onos Klimienės (iš Valri
co, Fla.) brolį Vytautą 
Mockapetrį iš Kauno. Jis 
čia buvo labai mylimas ir 
gražiai svečiavosi daugiau 
kaip 6 mėnesius, bet jau 
ruošiasi grįžti atgal į Tėvy
nę Lietuvą. Ir girdėjau, 
kad P. Mockapetris bei jo 
artimi bičiuliai ruošia Vy
tui gražias išleistuves. Gai
la bus jo netekti, nes jis 
puikus, draugiškas vyras. 
Palinkėkime jam laimingos 
kelionės, o laikui bėgant ir 
vėl pas mus sugrįžti.

Dzūkelis

Trumpos žinios
N,ew Yorkas. — Majoras 

Lindsay pareiškė, kad jis 
imsis priemonių bausti tė
vus, kurie brutališkai apsi
einą su savo vaikais.

Bostonas. — Federalinis 
teisėjas Wyzanski nuspren
dė, kad draftavimo aktas, 
priimtas 1967 m., yra ne- 
konstitucinis, nes nesutei
kia teisės priešintis milita- 
rinei tarnybai tiems, kurie 
yra militarizmui priešingi, 
kad ir ne iš religinio įsiti
kinimo.

Penn Central Metroliner 
traukinys pradės kursuoti

shingtono bal. 2 d. Jis da
rys 226 mylias į pustrečios 
valandos. Tai bus greičiau
sias traukinys.

Naujos knygos
“BASI VAIKAI” — tai 

lietuvių rašytojo demo
krato K. Jasiukaičio ge
riausių apsakymų rinktinė.

J. Šimkaus raštų antra
me tome “NARSI ŠIRDIS” 
spausdinami tarybinio lai
kotarpio apsakymai, vaiz
deliai, o taip pat atsimini
mai apie rašytojus bei me
nininkus—S. Nėrį, P. Cvir
ką, L. Girą, St. Žuką ir ki
tus. I ' ;

Poezįjos mylėtojui K. 
Korsakas padovanojo lyri
kos knygą “PIŪTIS.” Šioje 
rinktinėje sudėti jaunystės 
laikotarpio eilėraščiai ir 
pastarųjų metų posmai.

Dramaturgo ir prozaiko 
J. Grušo “RŪSTYBĖS 
ŠVIES OJE” išspausdinta 
dyylika novelių, parašytų 
įyąitrįaiš gyveninio laikotar
piais. ( 1 i

Revoliucionieriaus VI. Ba
naičio atsiminim(ų knygoje 
“UŽ AKMENINIŲ! SIE
NŲ” parodomi komunistų 
gyvenimo ir kovos vaizdui 
fašistų kąlęjimupse.

Išėjo nauji dabartinių ra
šytojų apsakymų rinkiniai: 
J. Mikelinsko “LAKŠTIN
GALA — PIKĄS PAUKŠ
TIS” ir V. Bųbnią “GEGU
ŽIO NEMIGĄ.”

Dar vieną gamtą poeti
zuojančią kpyg$ —“LIEPS
NELĖ — SAULĖS SPIN
DULYS”— padovąnojo

New Yorkas. — Pietinių 
Valstijų uostų darbininkai, 
po 101 dienų streiko, grįžo 
darban su laimėjimais.

Washingtonas. — prezi
dentas Nixonas matėsi su 
12 valstybių vadovais Ei- 
senhoverio laidotuvių metu.

New Yorkas. — Queens 
kolegijos 39 studentai areš
tuoti už sėdėjimo streiką.

New Yorkas. — R. Hali 
ir jo žmona areštuoti ir kal
tinami dėl mirties 4 metų 
dukters, taipgi dėl pusba
džiai laikomų kitų trijų vai
kučių.

Albany, N. Y. — Su bal. 
1 diena vienu centu taksai 
pakelti ant įvairių produk
tų. Dabar jau turime mokė
ti po 6 procentus.

Ępndonąs.— Anglijos BO 
ĄC lėktuvų vairuotojai pas
kelbė streiką.

Tprpnto. — Kanados Ko
munistų Partijos 20 kon
venciją prasideda balandžio 
4 diepą.

Meno Sąjungos sąskrydis, skaitytojams R. Budrys 
Tfti netikėtas, niekada ne- Mūsų mažiesiems P. C
manytas įvykis. Jei kas 
irieš 10 metų būtų sakęs, 
<ad Florida bus tokia svar
bi lietuviško meno atžvil
giu, kad čia teks ir konfe
rencijas laikyti, tai niekas

Mūsų maišiems P. Cvir
kos pasaką ^STEĘUKLIN- 
GASIS ŠALTINIS” spal
vingai iliustravo dailių. Z. 
Vasilenkaitė, V. Palčins
kaitės dvi pjesės išspausdin
tos knygelėje “SPYRUOK
LINIS KAREIVĖLIS” 
“GĖLIŲ ‘GEGUŽINĘ” — 
naują R. Skučaitės eilėraš
čių knygelę — gražiai 
iliustravo dailininkė M.La- 
jygąįtė.

Jauno rašytojo R. Baltus- 
niko ąpysąka “SUGRĮŽ
TANTIS ŠAUKSMAS” ski- 
riama jaunimui, ieškančiam 
vietos gyvenime.

Tik audroje išvysi jūrei-

Stoughton, Mass.
Kovo 25 įvyko kvoterinis 

Suvienytų Lietuvių Draugi
jų Namo susirinkimas. Val
dyba buvo visa, pateikė 
dviejų mėnesių finansinį 
raportą. Biznis eina neblo
gai, bet yra visokių išlaidų, 
turtas neauga.

Kasierius Frank Jacob, 
po sunkios ligos jau yra 
sveikesnis, bet dar ne pil
nai pasveikęs, pusėtinai su
menkęs.

Protokolo raštininkė A. 
Chancius pranešė, kad 
Stoughtono moterų klubo 
susirinkimas įvyks antrą 
trečiadienį balandžio, 9-tą, 
2 vai. popiet, Namo kamba
riuose. Prašo visas nares 
dalyvauti ir atsivesti naujų. 
Yra reikalų aptarti, bus ir 
užkandžių. .

Serga klubo narės Fran
ces Stotkienė ir Mrs. Ro- 
menok.

Crossville, Teųn. — Pri
vatus lėktuvas susidąųžė. 
Keturi šeimos nariai įr vie
nas draugas žuvo.

Madridas. — Diktatorius 
Franko patenkintai prisi
minė 30 metų sukaktį nuo 
civilinio karo pabaigos ir 
fašistinės diktatūros įvedi
mo Ispanijoje. Bet jis jau
čia didelę savo režimui opo
ziciją.

Tiesa, konferencijas gali
ma šaukti ir nebūtinai did
miesčiuose, kaip New Yor
kas ir Chicaga. Kartais pa
renkama vieta ten, kur iš 
visų kraštų yra arčiau su
važiuoti ... Pataikoma ko
lonija, kur jau randasi me
no jėgų. Išrokavimas yra, 
kad pakeltų ūpą, kad su
stiprintų meno jėgas, kad 
pakeltų kolonijos veiklos 
prestižą. Tas ir atatiko vio sumanumą, tik kovoje 
šiuo laiku Floridai, o ypa-pamatysi kario narsumą; 
tingai Miamio miestui. O tačiau žmogaus didvyrišku- 
gal reiktų sakyti, kad tai mas pasireiškia ne vien 
buvo taikoma pagerbti Flo- sunkiomis ir pavojingomis 
ridos lietuvius pensininkus, gyvenimo ąkįnprkomis.

Kaip mes neimsime, flo- Dąnięlis
ridiečiams yra kuo pasi- ------------
girti,' pasididžiuoti. Londone kalbasi du vy-

O' dar yra ir kitas svar-rąi:
bus faktorius, kuris f Jori- —Kokia jūsų pavardė? 
diečiams teikia pasitenkini- —Šekspyras.

. Tai kad čia vis daž^ — O, tai visiems žinoma 
u atvyksta turistai net pavardė.

ietuvos. Praeitais me7 —Aš manau! Juk šiame 
ismes turėjome Antaną rajone aš jau dvidešimt me- 

Grigiškį, Lietuvos Veterirtų išvežiojū pieną.

Kokia jūsų pavardė ?

G. Shimaitis

Cliffside Park, N. J.
Daugelį metų šis miestas 

vadinosi Cliffside, N. J., o 
dabar vadinamas Cliffside 
Park. Daug apylinkės ma
žų miestelių, kaip Fairview, 
Edge water ir kt., priklauso 
prie Cliffsidės.

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

A

O, tai visiems žinoma

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)

Kovo 19 d. mirė F. Ruz
gienė, sulaukusi 80 metų. 
Jos vyrąs, 88 metų, mirė 
prieš porą metų. Abudu 
priklausė Cliffsidės organi
zacijoms, netekome dviejų 
narių-draugų.

Pašarvota buvo McCor- 
ry Bros. Funeral Home, 
Čliffside. Pai/k, kovo 22 su- 
kremuota Garden Statę 
Crematory, North Bergen. 
Ruzgis irgi taip buvo pa
laidotas.

Paliko sūnų Joseph, anū
kų ir proanūkių. Paliko 
daug turto, sunkiai dirbda
mas buvo gerai prasigyve
nęs. Viskas paliko sūnui. 
Cliffsidiečiai lietuviai reiš
kiame užuojautą Ruzgių 
sūnui ‘ ir marčiai, neteku
siems brangios motinėlės.

Ap- 
susi-

Montello, Mass
• ** «

Kovo 30-tą Moterų 
Šyiętoą klųbąs turėjo 
rinkimą 2 yąląndą Lietuvių
Tautiškame name. Buvo 
šaųktąs telęfonų. Narių ąt- 
vyko nęmąžąi. Jos aptarę 
savo klubo reikalus, taipgi 
pavasariui. Mas.sa.chu $ e 11 s 
klubų. suvažiavimą ir išrin
ko delegates.

, Po dąyj?p turėjo, yaiš^s. 
Dvi draugės atnešė namie 
keptus pyragus, bųvp ąrfeą- 
toš, sūrių ir' kitokių užkan
džių, dar įr įsigėrimo, tai 
labai linksniai praleido pir
mą šių metų susirinkimą. 
Buvau ir aš.

George Shimaitis

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

WOMAN

(2127)

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

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

WA 4-9976
(22-25)

OPERATORS
Experienced Blouses and Shirts.' 

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

GOODIMADE
1010 Race St., Philadelphia, Pa.

MA 7-2993. (21-25)

BOOKKEEPER
A/R, A/P, payroll and taxes. Man

ual system for small Mfg. Co. Tioga 
section. Good salary and working 
conditions. Call Mr. Landes.

(23-24)

CLERK-TYPIST
Excellent opportunity for accurate 

typist in Executive offices of rapidly 
growing firm. New Quarters with 
pleasant surroundings. Good salary. 
Call 527-1234. (23-26)

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

MIG WELDERS

Wanted at Once!

(18-24)

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)

Ęxperienced in 
the successful 
Good Starting 

fringe benefits.

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)

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)

ADMINISTRATIVE MGR.
$135 SALARY PER WEEK

To those men over 18, who desire 
to advance and grow with a large 
Int’l Corp, 
needs 
brand 
menf.

For

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

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

437-2683 (19-25)

WANTED IMMEDIATELY!
We need ,2 aggressive, capable 

young men to fill the following po
sitions. Painter’s helper. Sanding and 
masking experience necessary. Me
tal man, fully experienced. For the 
successful -applicant we offer;

Hospitalization
Five paid sick days
Injury benefits
Paid vacations & holidays

And we are proud to announce 
that we are the first to offer Pro
fit Sharing in this area. Call Nor
man Webber, Manager. KI 4-7800. 
SPRINGFIELD DODGE. (24-30)

139

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)

CHIPPERS
We need help and in exchange for 

your help we offer you: 8 paid ho- 
idays, vacation up to 5 weeks, Blue 

Cross/Blue Shield, $3,500 Life insur
ance, liberal pension plan. $65 per 
week sick pay. Jobs open on all • 
shifts. Apply at personal office. 
Mon—Fri. 8 AM to Noon, or call 
Mr. High at 582-2011.

BIRDSBORO CQRP.
Birdsboro, Pa. An Equal Oppor

tunity Employer. Please . mention 
this ad. (24-30)

GIRL FRIDAY
Good typing required. Salary com

mensurate with experience. We 
off ep: Profit sharing; hospitaliza
tion; paid holidays; excellent working 
conditions. Apply or call: Mrs. Mc
Carty—CA 4t1900.

MOTOROLA
1601 Church Rd-, Glenside, Pa.

An Equal Opportunity Employer.
(18-24)

Kazimieras Derenčius bu
vo sunkiai susirgęs influ
enza, vos išliko gyvas. Per 
du mėnesius negalėjo iš lo
vos atsistoti. Dabar eina 
geryn, nenusileidžia 78 me
tų naštai. Jis serga per 
daugelį metų, pergyveno 
daugelį operacijų, tik gele
žinis žmogus tiek galėjo 
pakęlti.

Taipgi serga J. Bakūnas, 
keleri metai jį vargina art
ritas, negąji gerai vaikščio
ti, kenčia daug skausmų. Ą- 
Bakūnienė turi prižiūrėti 
šiuos abu ligonius. Tai dide
lis vargas.

Linkiu ligoniams greit pa
sveikti ir jų prižiūrovei iš-; 
tvermės.

G. Stasiukaitis

Pekinas.—Kinijos Komu
nistų Partijos suvažiavi
mas prasidėjo. Tai pirmas 
suvažiavimas po 8 metų 
pertraukos.

CLERK
LITERATURE

Center city financial management 
company seeks an energetic clerk 
typist for its Literature Dept. Ex
cellent typing skills required. Some 
filing, good salary, excellent fringe 
benefits- Hours 9 AM to 5 PM. For 
appointment or further information 
Call KI 6-6300, Ext. 344.

An Equal Opportunity Employer.
(23-26)

i

Pranešimai
Philadelphia, Pa.

LLD 10-os kuopos susi
rinkimas įvyks balandžio 12 
d., 2 vai. popiet, toj pačioj

Exp.

AUTO 
POLISHER

Top pay; free uniforms.
All Co. benefits.

A home for the right mąn.
PARTS DRIVER for 1969 trucks.

Must have Penna, driver’s license- 
Top pay. Free uniforms. 

All company benefits.
INTERBORO CHEVROLET

LU 3-1300. (22-26)

MEN
Mechanical ability or Trainee. Per

manent opportunity for general work 
in furniture warehouse. Must have 
pleasant manner and appearance. 
Wil) be trained to handle service. 
Car necessary. Good salary and be
nefits.. .,

A. POMERANTZ & CO.
1525 Chestnut, Phila., Pa. LO 8-6134.

! (24-26)
CUEF—CHINESE FOOD

Authentic Chinese food. Must be 
able to relocate. Full time job. Year 
round, no laypffs. 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)

ELECTRONIC ASSEMBLY

PERSONNEL I ■

SHOULD be capable of perform
ing the following production opera
tions: Printed circuit board hand sol
dering, harnessing, cabling and final 
production wiring. Good starting sa
lary with regular increases. Excell
ent benefits. Qualified applicants 
should call Mr. Harold Walsh at 
361-5550 or apply in person between 
9:30

AUTO SERVICE ADVISOR
/.

I’m looking for a man with serv
ice advisor experience to take over 
a very sensitive position in our auto 
service Dept. GM experience help
ful but not required. The qualified 
applicant must have a neat appear
ance and a pleasant personality. For 
the qualified applicant we offer:
A GOOD SALARY & COMMISSION

HOSPITALIZATION
VACATIONS & HOLIDAYS
Mon-Fri. 9—5 at OS 2-2000 
Carl Hoff, Service Manager

LAFFERTY CHEVROLET
Warminster, Pa.

(23-30)

PAID
Call 
Mr.

TRAINEES WANTED FOR

and 4:00 Weekdays.

Be daugelio kitų svarbių 
reikalų, bus plačiau pasi
kalbėta apie sekamą kuo
pos parengimą, kuris buvo 
skelbtas balandžio 20-ai die
nai, bet dėl susiklosčiusių 
kliūčių nukeltas į gegužės 
mėnesį. Diena bus paskelb
ta vėliau. Valdyba

INTERTECHNIQUE

INSTRUMENT INC.

Randolph Industrial Park, Route 
Dover, N. J.

An Equal Opportunity Employer
(23-25)

10,

General Production Work
Need mechanically inclined indivi

dual interested in learning new pro
duction techniques, 
cations,

Call

143

Sick leave, va- 
holidays, merit increases.
Mr. Kowski, OL 9-8400.
SPECIAL GLASS 
PRODUCTS, INC.

Terwood Rd., Willow Grove, Pa.
(23-29)

Redakcijos Msąkymai
Laisvės” Skaitytoj pi. J— 

Jūsų straipsnelių “Pastąba 
ir paturimas” nepasinaudo
sime. Atleiskite, čhieagos 
menševikai' save laikų be
dieviais ir juos daryti kata
likais neapsimoka.

PARDUODU NAMĄ
Parc|updu namą, gerame stovyje, 

vietos dėl 5 ar 6 žmonių. Grindys iš 
medžio; pirmame aukšte maudynė, 
dušas, cįidplis miegkąmbarys, virtu
vė patogi, šaldytuvas. Vietos dė| sa- 
liono.

yra veranda kur gulima susėsti 
apie 15-20 žmonių.

Ąntrąrrte aukšte galima pastatyti 
3 lovas, išvietė, yandyo ši|tąs ir šal
tas. Vanduo iš šulinio, galima lais
tyti žolę ir gėles. Lotas 45x125. Bušą 
galjma gauti už pusės bjolfo. Yra ga- 
radžius. Namas ant 19-tos gatvės, 
krautuvė ant 16-tos g. Taksų mokė
jau $2 su centais. Parduosiu už 
$5,500- Dėl daugiau informacijų ra
šykite: A. J. Ruseckas, 4560—51st 
SU No., St. Petersburg, Fla.

- • ' ... (23-27)

Montello, Mass.
LLD 6 kp. susirinkimas 

yra nukeltas iš pirmo sek
madienio, balandžio 6-tos, į 
antrą sekmadienį, balan
džio 13, 2 yal., Liet. Tąųt. 
namo kambariuose, 8 Vįhe 
Sį. Nariai prąšpmi ateiti 
pasįmpHęti savo metinius 
mokesčius.

Tą pąčią dieną, tuo pa
čių laikų bus ir LDS 67 kp. 
sųsirųikimąs. Abięjų kuor 
pų nariai prašomi ateiti.

Valdyba

WANTED ALIGNMENT MAN
Experience front <end. Steady work, 

gopd Company benefits. For inter
view call: ' i

PERKASIE VULCANIZING CO.
Route 309, Sellersville, Pa. 257-6527

(24-30)

EXPERIENCED

WEAVERS (Axminister).
Experienced, paid Blue Gross and 
Blue Shield. EjęcęlJent fripge benefits. 

Apply Hugh Nelson.
COLUMBIA CARPET CO. 

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

SURVEYORS
. PARTY CHIEF
TRANSIT man

ROD MAN
Permanent positions. Complete be
nefits- Call EL 6-6312

HOWARD W. DORAN, INQ.
< ‘ (23-24)

MEN ■> *•
To work, in growing electronics firm.

Polishing experience helpful.
Opportunity for advancement.

Will trąin good workers.
Call 326-7280

___  . .. .......... (2-27)

SALES MANAGĘR-FREIGHT
CJass “A” Eastern-Western Gene

ral Carrier. Mature, aggressįve, 
knowledgeable in modern sophistica
ted techniques and leadership with 
background iq motor freight in the 
Phija-N. J. and Wilmipgton apgas. 
Salary commensurate with ability.

Send resuipę and salary requirp- 
ments to Box S-7, Jefferson Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19107.

(23-29)

I

I
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“Laisvės” Bendrovės suvažiavimui sveikinimai
(Pabaiga)

Dearborn, Mich.
Gerbiami “Laisvės”

Sveikinu Jus ir linkiu tvirtos sveikatos jūsų darbuose 
visuomenės naudai. Lai būna taika žmonijos tarpe! Čia 
randate $10. Pranas.

B-vės suvažiavimo dalyviai:

Peoria, Ill.
Sveikiname jūsų suvažiavimą ir visiems linkime bū

ti sveikiems. Padarykite gerų nutarimų dėlei “Laisvės”. 
Čia randate $11. Draugiškai, John Shatkus.

Lewiston, Me.
Sveikiname “Laisvės” suvažiavimą nors ir su maža 

auka $6., bet visvien norime palinkėti daug sėkmės. 
Draugišaki, A. Steponaitienė.

Po $2: Eva Naujokas, A. Steponaitis ir K. Stepo
naitienė.

Coventry, Conn.
Sveikinu šėrininkų suvažiavimą su $10, kad ilgai 

gyvuotų brangi “Laisvu te.” Draugiškai, Anna Kras- 
niekas.

Cambria Heights, N. Y.
Dear Lillian! Greetings and best wishes to you and 

“Laisve” staff! We are a bit late, but hope the “Suva
žiavimas” was a success! I am enclosing $5 from Al & 
Mary Dobinis, and $5 from Ursula Sinkevičienė. Sincere
ly, Mary Dobinis.

Los Angeles, Calif.
Sveikiname “Laisvės” dalininkų suvažiavimą su 

$140.25. Linkime sėkmingo suvažiavimo. (Pinigai pri
siųsti per Fin. Sekr. V. Sutkienę):

LLD 153 kuopa, $100.
Po $5: M. Baltulionytė, V. Sutkienė.
J. K. Karosai, $4.
Po $3: F. D. Machuliai, A. V. Taraškai.
P. M. Williams, $2.25.
Po $2: Ig. M. Kamarauskai, J. M. Ginet, V. U. Bur- 

dai, Mildred Friberg, J. Anscott, T. King, F. Strauss, 
J. Augutienė.

Po $1: A. Davis, S. Cooper.

Nuo kitų gauta::
A. Dobilienė, Ridgewood, N. Y. ... 
Alice Kunevičienė, Maspeth, N. Y. 
F. D. Mažiliai, Brooklyn, N. Y. .. 
Michael Kraujalis, Patterson, N. Y

Šeštadienį, balandžio 5 d», demonstracija prieš karą
o

Mieste pasidairius
Martinique teatre užsi

darė vaidinimas veikalo 
“World War 2!4>” tik po 
vieno perstatymo. O veika
lo susimokymui buvo išleis
ta keletas desėtkų tūkstan
čių dolerių. Matyt, pastaty
mas parodė, kad iš veikalo 
biznio nebus.

Miesto taryba nutarė rei
kalauti, kad valstijos seime
lis leistų New Yorko' mies
tui seniems žmonėms suma
žinti važiuotės ’kainą. Se
nais žmonėmis skaitomi vi
si, kurie jau sulaukė 65 me
tus amžiaus. Kainos numa
žinimas veiktu tiktai tomis 
valandomis, kuomet ma
žiausia žmonių važinėja, 
būtent, dienomis ir nakti
mis, bet ne rytais ir vaka
rais.

East upėje rastas trejų 
^etų mergaitės lavonas. 
Tos mitina ir natėvis sua
reštuoti ir kaltinami mer
gaitės nužudvmu ir įmeti
mu i une Mr. ir Mrs . Poni is 
turi du kitus vaikus — du- 
krvte vienerių metų ir sūnų 
5 metų.

Policiios vvriausias in- 
cnektnriuą Mr. Sanford D. 
Garplik bus kandidatas j 
miesto tarvbos nrezidentus. 
Tain nusnrendė majoras 
John Lindsav. Maioms vra 
rpnublikonas, o Garelik de
mokratas.

j Maioras nori, kad jo sa- 
$10.00 . rašąs būtu koalicinis — su- 

5.00 
5.00

. 3.00

Šiuo ir baigiasi suvažiavimo sveikinimai. Viso gau
ta $3,151.20. Tai labai gražus pasirodymas mūsų mielų 
prietelių. Jie aukštai įvertina savo laikraštį “Laisvę.” 
Bet reikia žinoti, kad negalima sėdėti — kad darbas jau 
“užbaigtas.” Laikraštį išlaikyti šiomis dienomis yra 
vienas iš sunkiausių pareigų^-darbų. Pinigai gražiai plau
kia laike vajaus ir sveikinimų metu. Bet tie pinigai ne
stovi vietoje. Kas mėnesį reikia apie keturis tūkstan
čius ($4,000) išleisti. Yra algų išmokėjimas, elektra, 
gesas, spausdinimas laikraščio, apdrauda, mašinų taisy
mas, paštas, nuoma, telefonas ir t. t. Nepamirštant ir 
valdžiai kas mėnesį algų taksus, miestui ir fed. valdžiai 

. korporacijų taksus ir t. t.
Žiemą pajamų gauname neblogai, bet vasarą, tai 

apie 90% pajamos sumažėja, bet išmokėjimai tie patys— 
dideli. Galima sakyti, kad vasarą tik apšildymas suma
žėja. Tad būkime visi rūpestingi — nenuleiskime rankų 
vasarą. Ruoškime parengimus, rinkime aukas, aiškinki
me, kaip svarbu išlaikyti mūsų laikraštį.

Jeigu kieno pavardė per klaidą buvo praleista, pra
šome tuoj pranešti. Atitaisysime—ilgai nelaukite.

Dar sykį — didelis ačiū visiems už gražią finansinę 
paramą laikraščiui.

sudėtu iš renubli.konu. demo
kratu ir liberalų. Šaradas 
bus vadinamas “Fusion Ti
cket”. Tain Mr. Lindsav lai
mėjo anais metais rinki
mus. fain tikisi laimėti ir 
dabar. Rinkimai bus rudeni.

Dvidešimties New Yorko 
miesto municipaliniu ligo
ninių žymiausi gydytojai 
sudarė komitetą ir nutarė 
kovoti už valdžios isakvma 
sumažinti ligoniu išlaidas. 
Nuo tokio sH™ažinimo nu- 
kentėtų ]jo,nnini Jau ir da
bar tose ligoninėse patar
navimas praa^nc n jeigu bū
tu dar sumažintu slaugiu 
ir kitokiu darbininkų skai
čius. nadėtis pasidarytų ne
pakenčiama.

Administracija

Washingtonas. — Fede
ralinės agentūros paleido iš 
darbo apie 48,000 tarnau
tojų.

Gražus pripažinimas 
dailininkei I. Bimbienei

Jungtinių Tautų Moterų 
Gildija kasmet išleidžia ir 
per visą pasaulį išplatina 
audeklinį kalendorių (rank
šluosčių formoje). Tokiam 
kalendoriui tekstą paruošia 
ir įteikia įvairių tautų dai
lininkai. Moterų Gildija iš
sirenka ir panaudoja ge
riausią iš jų.

Pasirodo, kad 1970 metų 
savo kalendoriui Moterų 
Gildija pasirinko mūsų ai- 
dietės dailininkės Ilzės 
Bimlbienės paruoštą tekstą. 
Tai paliudija sekamas ofi
cialus jai laiškas:

Tuesday, March 25 
Dear Mrs. Bimba,

Today I saw the samples 
of our 1970 Calendar Tow
el made from the design 
you so graciously submitted kraustyti.

to Irene Vladimirova of 
our Manhattan Guild. I 
know you will be as pleased 
with the results as we 
were.

I cannot thank you enough 
for furnishing the design. 
And as soon as the towels 
have been completed I will 
send one to you. We expect 
delivery about the first of 
June.

All money raised from the 
sale of the towels is used 
to help needy children all 
over the world, and on be
half of the whole Guild I 
want to thank you for help
ing us in our effort.

Sincerely,
Louise M. McCrensky

Brooklyn, N. Y.—Bush- 
wicko rajone gaisras apde
gino net 10 namų. 25 šei
mos priverstos buvo išsi-

Chicago.—Jungtinėse Val
stijose šiuo metu yra arti 
196 milijonai automobilių 
vairuotojų.

Demonstracija-eiselna prasidės l;30 valandą po pietų® 
ant 6th Avenue tarp 37th ir 41st Streets, prie Bryant 
parko, Manhattane. Iš ten minia patrauks į Centra! 
Park Bandshell, kur įvyks prieškarinis protesto susi
rinkimas su kalbomis ir programa. Susirinkimas turi 
prasidėti apie 4 valandą. Visi didžiojo New Yorko žmo
nės, kurie trokšta taikos ir nori, kad Vietnamo karas 
hutų tuoj nutrauktas, yra raginami dalyvauti šioje isto
rinėje demonstracijoje.

LDS 1-os Kp. Banketas
Anksčiau buvo pranešta 

spaudoje, kad LDS 1-os kp. 
banketas įvyks balandžio- 
April 20, “Laisvės” salėje. 
Pradžia 1-ą vai. dieną. Bi
lietas asmeniui $3.50.

Maloniai kviečiame visus 
vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti šiame bankete. Pa- 
simatysite su savo drau
gais, linksmai praleisite lai
ką.

Kuomet pirmininkas Va
lys Bunkus pranešė, kad 
gerą skaičių bilietu parda
vė, tad tie. kurie dar netu
rite bilietų ir norite iš ank
sto įsigyti, galite gauti 
“Laisvės” raštinėje. Iki pa
simatymo bankete. LK, kuo
pos užrašų sekr.

Svehirgimiams Ginti 
Komiteto laiškas

“The N. Y. Timesui”
To the Editor:

Your clearcut and timely 
March 5 editorial on “The 
Fuentes Incident” deserves 
wide public support. The 
present exclusion of the 
Walter-McCarran Law put 
Immigration and Natural
ization Service officials in 
the thought-control busi
ness.

There are other undemo
cratic as well as inhumane 
nrovisions in this law which 
The Times ’ has criticized. 
For example, there is no 
time limit on deportation 
proceedings or proceedings 
to cancel citizenship. Thus 
on Jan. 28, the Immigration 
Service in New York final
ly terminated deportation 
proceedings against Willi
am Sanders, a United States 
resident since 1903, when he 
entered at the age of 4.

Senator Edward M. Ken
nedy (and twentyi others) 
and Representative Ema
nuel Celler cosponsored in 
the last Congress an omni
bus bill to correct many in
equities in the present law. 
Hopefully this bill will 
soon be reintroduced and 
brought to early public 
hearing and eventual pass
age.

Paul L. Lehmann
Chairman, American Com

mittee for Protection of
Foreign Born

Pereitą savaitę Elena 
Brazauskienė, žinoma daini
ninkė, kalbėjosi su Anne 
Yakstis (LDS Centro knyg- 
vede) ir pranešė, kad jos 
vyras, Walter Brazauskas, 
pergyveno antrą operaciją. 
Elena džiaugiasi, kad ope
racija. na vyko, ir Walter jau 
šia. savaite bus namuose.

Brazauskai anksčiau gv- 
veno New Yorke, o dabar 
gyvena Waterford, Conn. 
Elena labai apgailestauja, 
kad negalėjo atvykti į New 
Yorką, pasimatyt su savo 
senais pažįstamais dėl Wal- 
terio ligos Dabar tikisi, 
kad Walteriui sustiprėjus, 
o’alės ir pasisvečiuoti New 
Yorke. Pas ja viešėja jos 
marti ir du anūkai iš Rich
mond Hill.

Linkime Walteriui greitai 
sustiprėti ir atvykti * pas 
mus niu 
pramogas.

Buvusi brooklynietė Jos
ephine Augutienė, kuri jau 
apie porą mėnesių praleido 
San Francisco, Calif., rašo: 
Sveiki visi “Laisvės” dar
buotojai — siunčiu jums vi
siems linkėjimus iš Los An
geles, Calif. Atvykau čia 
pamatyti gražų miestą....

~ėti ir atvyl 
iujorkiečiųs, į mūsų

Sugrįžo iš Argentinos
Kovo 31 dieną, pirmadie

nį, sugrįžo iš Argentinos 
Petras Paserskis. Išbuvęs 
ten trejetą mėnesių, jaučia
si linksmas ir patenkintas.

Draugas P. Paserskis vie
šėjo Argentinoje pas savo 
brolį ir tuo pačiu kartu tu
rėjo progos arčiau susipa
žinti su ten esančiais pažan
giaisiais lietuviais. Jam te
ko dalyvauti piknikuose ir 
šeimyniniuose pobūviuose. 
Jis dalyvavo įžymaus veikė
jo Jono Baltušniko 80 metų 
gimimo sukakties pagerbi
me. J. Baltušninkas ten yra 
vienas iš pirmųjų lietuviš
kų organizacijų kūrėjas. 
Sukanka 60 metų, kai iš
tvermingai veikia ir laikosi 
su Argentinos pažangiai
siais lietuviais.

Draugas P. Paserskis at
rodo gerai, |nu degęs saule.

Susitikus J. F. K. aero
drome neteko ilgiau pasi
kalbėti, todėl kad jis skubė- 
io paimti kitą orlaivį va
žiuoti namo.

Pietų Amerikos lietuviai 
labai laukia svečių iš Šiau
rės—iš “Nortu”. Tad kas 
turite ten giminiu ar drau
gu. patariu nuvažiuoti. Jie 
džiaugiasi susilaukę svečią 
iš JAV ir juos priima kuo 
šilčiausiai.

Penktadienis, Balandžio (April) 4, 1969 , - — - .

Parengimų Kalendoriuj
Balandžio 13 d.

LLD 185 kuoops prelek- 
cija-diskusijos ir filmų ro
dymas su vaišėmis “Lais
vės” salėje. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

Gegužes 4 d.
Aido Choro konecrtas ir 

“Šurum-burum” “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Gegužės 17d... .
Lietuvių Namo Bendrovės 

šeri n inkų suvažiavimas 
ivyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Pranešimas )
OZONE PARK, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin- 

jkimas ivvks balandžio 8 d. 
| “Laisvės” salėje, 102 - 02 
Liberty Avė. Pradžia 2 vai. 
popiet. Maloniai prašomi 
visi nariai dalyvauti, šitas 
susirinkimas svarbus tuom, 
kad prieš parengimą juodų
jų ir baltųjų žmonių judė
jimo reikalu.

Valdyba
(24-25)

t
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Antradieni i “Laisvės” ra
štine buvo užėjęs ilgametis 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas Ed. Morkus. Jis gy
vens Lake Ronkonkoma, N. 
Y. Turėjęs reikalu mieste, 
užėio ir i mūsų ištaigą. Pa
sikalbėjęs su radusiais lais- 
viečiais istaigoie. išvvkda - 
mas paliko laikraščiui $5. 
Sako ano-ailestavo. kad ne- 
o-alčio dalvvauti “Laisvės” 
bankete, širdingai ačiū E. 
Morkui.

Gauta kita žinelė nuo mū
sų gero rčmeip. gyvenančio 
Pittsfield. M»ss. Jis dabar 
vra St Petersburg. Fla., ra
šo: šiuo tarpu būname St. 
Petersburge. Atvykome lai
ką praleisti ir pasišildyti 
saulės spinduliais. Bet gai
la; kad dabar pasitaikė blo
gas oraš, ūkanota ir mažai 
matome saulės. Praeitą na- 
kti buvo 40 temp. Geriausių 
linkėjimų visiems laisvie- 
čiams ir pažįstamiems.

Aplankius ligonį
Kovo 2.-rą aplankiau Jo

nu Andruškevičių. Kaip jau 
daugeliui jo draugų buvo 
žinoma, kad dar praeitais 
metais Joną palietė /paraly
žius. Jis mažai valdė dešinę 
ranka, ir koja, tik su moters 
pagalba galėjo prieiti prie 
stalo ir kitur stuboje. Ge
ros žmonos priežiūroje, Jo
nas jau pusėtinai susveikes 
ir gali pavaikščioti istuboie. 
Bet laukan išeiti pasivaikš
čioti dar bijo, kad nepar
pultu.

Jonas, atsinaujino “Lais
vės” prenumerata ir dolerį 
naapkoio “Laisvei”.

Geri ai i ° i; linkę iim a i Jonu i 
kuo greičiausiai pilnai su- 
sveikti.

Ai diedams
Po sėkmingo festivalio 

Miamyje-, visi aidiečiai-tė^ 
susirinkime šį nenktadienįy 
balandžio 4 d., “Laisvės” sa
lėje 7:30 vakare. Bus dai
nų pamokos ir keletas svar
bią pranešimų. Būkite vW-* 
si ir visos.

Aido pirmininkas

5
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St akovas

Graži diskusijų, apšvietus 
ir vaišių popiete

Ką darysite sekmadieni, 
balandžio 13 dieną? Ruoš
kitės būti “Laisvės” salėje 
1102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park). Praleiskite, popietę 
naudingai, linksmai ir kul
tūringai. Būkite Lietuvių 
Literatūros Draugijos 185 
kuopos ruošiamame pažmo; 
nyje.

Visi New Yorko lietuviai 
girdime ir kalbame apie pa
dėtį; mokyklose, apie stu- 
studentų protestus' ir de
monstracijas, apie santy
kius tarp baltų ir juodų 
žmonių. Visi esame vienoje 
ar kitoje formoje susirū
pinę.?

Tai štai šitame pažmony-

Ieva Mizarienė • prisiuntė 
atviruką, kad ji apleidžia 
Miami, Fla., ir skrenda į 
Los Angeles, Calif.

je ir pasitarsime, pasikalbė
sime, pasidiskusuosime. 
įžymusis rašytojas Phil Bo- 
nosky (čia gimęs ir augęs 
lietuvis — Baranauskas) 
pakalbės, tais ir kitais klau
simais atsakinės į klausi
mus. Kiekvienas turėsime 
progą savo 
reikšti.

Ji Grybas 
mius filmus, 
rėsime ir vaišių.

Sueiga prasidės 2 vai. po 
pietų. Viskas pasibaigs dar 
su šviesa!

Nepraleiskite gražios pro
gos ! ■1

nuomonę išsi-

parodys įdo- 
0 paskui tu-

Kviečia Rengėjai

Sveikinsime “Vilnies” 
Šėrininkų suvažiavimą

Dienraščio “Vilnies” še- 
rininkų suvažiavimas įvyks 
gegužes 4 d. Kaip ir pir
miau, taip ir šiais metais 
laisviečiai turėtų pasveikin
ti vilniečius su gražiomis 
aukomis. Jau žinome, kad 
vilniečiai visada laisviečius 
su aukomis pasveikina.

Sveikinimus su aukomis 
galima priduoti “Laisves” 
administratorei L. Kava
liauskaitei arba kitiems 
“Laisves” personalo na
riams.

Ragina gelbėti 
Harlemo ligoninę

Komunistų Partijos New 
Yorko valstijos komitetas 
pasiuntė telegramas fede- 
raliniams pareigūnams, ra- 
oinant juos gelbėti Harlemo 
ligoninę, kuri dėl fondų 
stokos paskirta uždaryti.

Partijos vadovai nurodo, 
kad vyriausybė turėtų pa
skelbti šią ligoninę esant 
nelaimėje ir suteikti jai rei
kiamą finansinę paramą.

Partija kviečia visus sa
vo narius ir visus pažan
giuosius žmones bendrai 
darbuotis, kad ligoninė bū
tų neuždaryta. Kviečia 
siųsti telegramas savo kon- 
gresmanams, senatoriams, 
prez. Nixonui ir kitiems at
sakingiems pareigūnams.

Harlemo ligoninė yra pa
čiame negrų geto centre. 
Jos uždarymas pastatytų 
sergantiems juo d i e s i e m s 
žmonėms didžiulį apsunki
nimą ir kai kam gali suda
ryti gyvybei pavojų.

News From the Baltic
Magazine “Shankar’s 

Weekly” in India has been 
conducting contests of 
children’s drawings since 
1950. Last year there were 
170,000 entries from the 
children of 81 nations. Be
sides the first prize, wihich 
is the gold medal named 
after Nehru, some other 
premiums were given. One 
of those honorable men
tion or premium was vyn 
by 7 year old Estonian boy 
from Tallin.

Recently an exhibition of 
decorative arts were held in 
Moscow. Baltic States took 
an outstanding place with 
their beautiful wood carv
ings, leather work as well 
as things made of glass 
many other materials. 
There was a huge decora
tive panel by Estonian art
ist which was made of 
aluminum, called /‘Fisher
men.”

Lithuanians displayed art 
work in amber and wood 
mostly. Great interest was 
shown by public in the ex
hibition.
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Bostono prieplaukos dar
bininkai baigė 96 mėnesių 
streiką su laimėjimais.

Famous Estonian con
ductor of State Academy 
Men’s Chorus Gustav Er- 
nesaks Was honored by 
big scale festivities at his 
60th birthday recently. A. 
Bimba, Who visited Estonia 
in 1967, had the pleasure 
to hear that famous chorus 
and to meet Mr. Ernesaks 
personally. He had to ž«- 
mit that it was the best 
singing he has ever hearu.
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