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— Rašo A. Bimba —

žodis i didžiųjų organizaci
jų — Lietuvių Literatūros 

^Draugijos ir Lietuvių Darbi
niSusivienijimo — narius 

\ ir ’Veikėjus.
> ' Ar viskas pas jus tvarkoje? 

Ar visi nariai pasimokėję už 
šiuos metus duokles?

Su vasara nutruks keliems 
mėnesiams susirinkimai. Sun
kiau bus su duoklių mokėji
mu ii' rinkimu.

Dabar reikia tuo pasirūpin
ti. Tegu nė vienas narys ne- 
išsibraukia iš organizacijų dėl 
pamiršimo duokles pasimokėti 
laiku!

Ryšium su numušimu žval
gybinio lėktuvo virš Japonijos 
jūros Pentagonas išleido pa
reiškimą. Jame sakoma, kad 
vien tik šiais metais virš tos 
jūros su panašiomis šnipinėji
mo misijomis buvo atlikta 190 

^skridimų link Š. Korėjos!
Kam tiek dėmesio tokiai 

mažai šaliai? Ko joje ieško
ma ?

Pentagonas nepasako.

Iš Tokyo pranešama apie 
Japonijos žmonių susirūpini
mą ir protestus. Jie susi
rūpinę; kad Amerikos žvalgy
biniai lėktuvai pakyla iš Ame
rikos bazės Japonijoje. Jeigu 
kiltų ginkluotas konfliktas 
tarpe Š. Korėjos ir Amerikos, 
korėjiečiai, aišku, nesunkiai 
pasiektų amerikiečių bazes 
Japonijoje. Japonija būtų 
automatiškai įvelta į karą, 
kurio jos žmonės bijo ir ne
nori..

Įžymus mokslininkas Frank
lin A. Long buvo gavęs už
tikrinimą, kad jis bus pre
zidento Nixono paskirtas Na
tional Science Foundation ge
rai apmokamu direktoriumi, 
žmogus atvyko į Washingto- 
ną ir laukė tos laimės. Deja, 
jis padarė “klaidą,” kad neiš
kentėjo kam nors nepasakęs, 
jog jis nepritaria prezidento 
peršamai ABM sistemai. To 
ir užteko, kad netektų paža

dėtos vietos.
* Ir mokslininkai turi šoktipa- 
gal vyriausybės muziką...

Prieš kelias dienas Ameri
koje besilnkąs Lietuvos moks
lininkas man sakė, kad jį 
Harvardo universiteto vhdai 
užtikrinę, kad pas juos vieš
patauja didžiausia ramybė. O 
va dabar ten siautėja aštriau
sia audra. Nemažai studentų 
suskaldytomis galvomis. Kiti 
‘‘mokosi” kalėjime už grotų.

Per anksti Harvardo galvos 
pasigyrė.

Geležinkelių darbi ninku 
unijų organas “Labor” muša 
trivogą: mūsų amerikiniam 
gyvenimui pavojus! Prasidė
jo toks korporacijų ir kompa- 

'* nijų jungimasis į teisias mo
nopolijas, jdg labai trumpoje 
sueityje visų visą ekonominį 
^veriimą laikys apžiojusios 

du šimtai milžiniškų fir-

Laikraštis ir prašo, ir ra-

Subversyves Veiklos Kontroles 
tarybai vadovauti paskirtas 
ultra-reakcionierius Otepka

Washingtonas. — prezid. 
Nixonas pasirinko ultra-re- 
akcionierių Otto F. Otepka 
vadovauti Subversyves 
Kontrolės tarybai. Jis gaus 
$36,000 metinės algos. Tary- 
bon įeina sen. James O. 
Eastland iš Mississippi val
stijos, griežtas negrų prie
šas, sen. J. McLellan ir R. 
L. Hruska, kurie pasitenki
nusiai giria Otepka.

Dar visai neseniai Otep
ka gavo $22,000 iš Birch 
Society, ui t r a - reakcinės 
draugijos Amerikoje. Ta

draugija yra rasinės diskri
minacijos palaikytoja, ko
vojanti griežtai prieš civi
lines teises, prieš demokra
tiją. Otepka klausinėjamas 
pasiteisino, kad jis gavęs 
tik dovaną iš John Birch 
Saciety. Visi supranta, ko
dėl jis gavo dovaną, jis pa
lieka reakcijai ištikimas.

Pietinių valstijų demok
ratai gyrė Otepka. Repub- 
likonų vadovas sen. (Dirksen 
taipgi patenkintas, kad Ni
xonas paskyrė Otepka ra- 
gangaudiškam darbui.

Streikuojantieji ligoninių 
tarnautojai persekiojami

Charleston, Nį C. — Su
streikavo Medical College 
Hospital ir County Hospi
tal daugiau kaip 600 neg
rų tarnautojų: Streikui va
dovauja National Organi
sing Committee of Hospital 
and Nursing Home Emplo
yees.

Charlestono miesto admi
nistracija ir ligoninių di
rektoriai atsisakė tartis su 
streikuojančiais, nesiskaito 
su jų teisingais reikalavi
mais. Policija puldinėja pi- 
ketininkus, jau daugiau 
kaip 200 areštavo.

Streikie r i ų sušauktame 
susirinkime dalyvavo apie 
1,500 žmonių, negrų, baltiį, 
keletas kunigų. Kalbėjo ne
grų vadovas Abernathy ir 
kiti. Pasižadėjo streiką 
remti, iki teisingi reikala
vimai bus patenkinti.

Maskva. — TSRS padės 
Alžyrui pastatyti 21 už
tvanką Saharos dalies iri- 
gacijai. ‘ .

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo daugiau kaip 3, 
500 taksių vairuotojų.

N. Yorkas nori gauti 100 milijonŲ 
dolerių iš federalinio fondo

New Yorjw miesto admi
nistracija pasiūlė Nixono 
administracijai propoziciją, 
kad federalinis fondas skir
tu New Yorko miestui 100 v

gina federalinę v a 1 d ž i ą ir 
Kongresą užkirsti kelią tai 
pavojingai tendencijai.

“Labor” pamiršta, kad val
džioje ir Kongrese sėdi ne 
mūsų paprastų žmonelių, bet 
tų industrinių konglomeratų 
bičiuliai.

“Daily World” korespon
dentas Mike Davidow rašo 
iš Maskvos apie Tarybų Są
jungos teikiamą didelę pagal
bą užsienio šalims. Tokios 
pagalbos gauna net 50 šalių!

Labai daug ekonominės ir- 
techninės paramos iš Tarybų 
Sąjungos yra gavusi Kinija. 
Jai Tarybų Sąjunga savo lai
ku pastatė 250 visokių įmo
nių. Deja, Kinijos vadovybė 
dabar jai atsilygina besaikiu 
kerštu.

Dar ir šiandien mūsų kle
rikalai negali dovanoti Tary
bų Sąjungai ir jos Raudona
jai armijai už supliekimą Hit
lerio gaujų ir išlaisvinimą Lie
tuvos ir kitų tautų. Ypač 
jiems “gaila” Lietuvos sūnų, 
kurie taip didvyriškai daly
vavo tose kovose prieš hitle
rininkus. Antai “Draugas” 
(bal, 16 d.) begėdiškai išnie
kina tuos narsiuosius lietuvių 
tautos sūnus, sakydamas, 
kad jie “krito* už rusų inte
resus.”

milijonų dolerių, kurie bū
tų naudojami skurdžiams 
maistui pirkti.

Mieste dabar yra 464,000 
tokių žmonių, kuriems rei
kėtų skirti iš federalinio 
fondo po $6 j mėnesį kiek
vienam. Šalpos (relief) įs
taigai tuomet būtų lengviau 
skurdžius aprūpinti,

Bet klausimas, ar Nixono 
administracija skirs New 
Yorkui 100 milijonų dolerių 
iš bendro 338 milijonų do
lerių fondo šalpos reika
lams.

Kambodija protestavo 
JAV įsiveržimams

Pnom Penh. — Kambodi- 
jos valdžia ir vėl pasiuntė 
protesto notą Jungtinėms 
Valstijoms ir informavo 
Jungtines tautas, kad JAV 
žvalgybinini ir kitoki lėk
tuvai skraido Kambodijos 
teritorijoje ir net bombas 
mėto. Padaro nuostolių.

Kambodija gavusi iš Wa
shington atsakymą, kad 
toliau būsią vengiama tai 
daryti ir norėtų atnaujin
ti diplomatinius ryšius, ku
rie buvo prieš keletą metų 
nutraukti. Kambodija su
tiksianti atnaujinti, x jeigu 
JAV nesiverš į Kambodiją.

Washingtonas. — K o n g- 
resas nutarė uždėti didesnę 
kontrolę prieš teršėjus eže
rų ir upių vandenų, ypač 
aliejaus kompanijas.

JAV kaitina Šiaurės Korėją 
“neišprovokuota agresija’’

Panmunjom. — Jungtinių kys Šiaurės Korėjos delega-
Valstijų atstovas gen. 
Knapp užbaigė konferenci
ją su Šiaurės 1'Korėjos de
legacija, pareikšdamas, kad 
Šiaurės Korėja, numušda- 
ma JAV žvalgybinį lėktu
vą, atliko “neišprovokuotą

ei j a.
Konferencija tęsėsi 45 mi

nutes. Šiaurės Korėja rei
kalavo sušaukti konferenci
ją. Jungtinių Tautų ko
manda buvo sušaukus kon
ferenciją ir už 45 minučių

agresiją.” Po to Knapp pa- ją uždarė, kuomet JAV de- 
kilo ir išėjo iš konferenci-.legacija apleido konferenci
jos, nelaukdamas, ką paša-1 jos kambarį.

R. Kenedžio užmušėjas Sirlianas 
kaltas 1-mo laipsnio žudystėje
Los Angeles. — Prisai-Įduoti — numarinti dujomis

kintieji teisėjai (jury), po,ar uždaryti į kalėjimą vi- 
17 valandų svarstymo, pa- sam gyvenimui.
skelbė Roberto Kenedžio Sirhanas Sirhanas priėmė
užmušėją Sirhaną kaltu 
pirmo laipsnio žmogžudys
tėje.

Balandžio 21 d. toji pati 
džiurė susirinko nuspręsti, 
kokią bausmę S i r h a n u i

džiurės nuosprendį šaltai, 
be jokio susijaudinimo, tikė
damasis, jeigu gaus amžiną 
kalėjimą, tai gal kada nors 
turės progą išeiti iš kalėji
mo.

Gustavas Husąkas -- naujas Čekų 
Komunistę Partijos sekretorius
Praga. — Pirmasis Čeko

slovakijos Komunistų Par
tijos- sekretorius A. Dubče- 
kaš pasitraukė. Jo vieton 
partija pasirinko Gustavą 
Husaką, 56 metų amžiaus, 
slovakų tąutybės.

A. Dubčekas buvo didelis 
liberalinių reformų šalinin
kas. O tos jo reformos da
vė progą socializmo prie
šams susiburti ir daug ne
tvarkos šalyje sukelti. Iš 
vidaus ir lauko susidarė so
cializmui pavojus. Turėjo 
įsikišti Varšuvos pakto 
Valstybės. v

G. Husakas su reformo
mis buvo atsargesnis. Jis 
galės draugiškiau koop
eruoti su Tarybų Sąjunga 
ir kitomis Varšuvos pakto 
valstybėmis.

Geneva. — 17 valstybių 
nusiginklavimo konferenci
ja nutarė laikyti po tris su
sirinkimus į savaitę. Pir
miau laikydavo po porą su- 
sirinkimų.

Bonna. — Vak Vokietijos 
94-asis militarinis lėktuvas 
sudužo.

Prancūz. Djarbo Konfederacija 
ragina Gegužės Pirmąją skelbti 
tarptautinio solidarumo diena
Paryžius (Tass - Elta.—

Visuotinė darbo konferen
cija paragino • Prancūzijos 
darbo žmones Tarptautinio 
darbo žmonių .solidarumo 
dieną — Gegužės pirmąją 
— paskelbti solidarumą su 
didvyriška Vietnamo liau
dies kova ir solidarizuotis 
su tų šalių darbo žmonėmis, 
kurios kovoja prieš impe
ria 1 i z m ą, kolonializmą ir 
neokolonializmą

Čia paskelbtame atsišau
kime pabrėžiama, kad Ge
gužės pirmosios šventės

proga Prancūzijos darbo 
žmonės sveikina socialisti

nių šalių tautas, statančias 
naują visuomenę, laisvą nuo 
žmogaus eksploatavimo.

VDK — didžiausia Pran
cūzijos profsąjungų organi
zacija — ragina sudaryti 
bendrą profsąjungų frontą, 
kuris gintų Prancūzijos 
darbo žmonių reikalavimus, 
be kita ko, — įvesti slan
kiąją darbo išmokescio ska
lę, sutrumpinti darbo dieną, 
nesumažinus darbo užmo
kesčio.

Popiežius vyks į Tarptautinės 
Darbo. Organizac. suvažiavimą
Roma. — Popiežius Pau-0

liūs pranešė,/kad jis vyks Longbinh, Pietų Vietna- 
į Gtenevą, Šveicariją, daly- mas. — JAV karo teismas
v a u t i 50-ame pietiniame 
Tarptautinės '-Darbo Orga
nizacijos suvažiavime bir
želio mėn. ■

Savo ;kelionėje jis. taipgi 
aplankys 1 protestanių Pa
saulinės Bažnyčių Tarybos 
centrą .ir pasitars su pro
testantų vadovybe. Popie
žius norėtų paveikti pro
testantų hierarchiją tam 
tikrais klausimais koope
ruoti su Romos katalikų

nuteisė 9 metams kalėjimo 
civilinį Gilbert Grossamą iš 
AųsŲn Texas, už amerikie
čio kareivio užmušimą ir 
dviejų kareivių sužeidimą.

Chicago. — Frank Kulak 
kaltinamas už mirtinai per- 
šovitną dviejų policistų. Jis 
taipgi prisipažino padėjęs 
6 bombas per 20 mėnesių. 
Jo bombos užmušė du žmo-

hierarchija, nes ir 14 sužeidė.

-P. Vietnamo prezidentas Thieu 
bando sukurti “bendrą frontą”

Afrikos vadovai 
tarėsi kongrese

Lusaka. — Zambijos sos
tinėje įvyko penktasis kon
gresas Centralinės ir Ryti
nės Afrikos valstybių va
dovų. Dalyvavo 14 valsty
bių atstovai.

Kongresas aptarė kovą 
prieš Pietų Afrikos ir Ro- 
dezijos baltuosius valdovus, 
taipgi prieš Portugalijos 
kolonializmą.

Mirė negrė redaktorė
Los Angeles, Cajif.—Mi

rė Charlotta Bass 87 metų 
amžiaus. Ji buvo redaktorė 
ir leidėja negrų laikraščio 
“T h e California Eagle”, 
1952 m. buvo Progresyvių 
partijos kandidatė vice pre
zidento vietai.

Iki 1948 metų ji buvo Re- 
publikonų partijos narė. 
Bet nuo to laiko prisidėjo 
prie progresyvių judėjimo, 
kuriam vadovavo Henry 
Wallace. Jos leidžiamas lai
kraštis smarkiai kovojo 
prieš negrų diskriminaciją.

Maskva. — TSRS paleido 
į erdvės 279-ajį žemės sa
telitą.

TSRS kviečia Kiniją 
tartis dėl rubežiu

Maskva. — Tarybų Są- 
junga pakvietė Kinijos 
Liaudies Respubliką atnau
jinti pasitarimus dėl rube- 
bežių atžymėjimo.

Pasitarimai buvo pradėti 
1964 metais ir iki šiol ne
atnaujinti. Iki šiol Kinija 
ignoravo pasitarimus ir da
rė per rubežių įsiveržimus.

Budapeštas. — Vengrijos 
ir Peru respublikos valdžios 
susitarė užmegsti diploma
tinius ryšius.

Sarasota, Fla. —• Iš mu
ziejaus išvogta brangių pie
šinių pusantro milijono do
lerių vertės.

Chroniškas nedarbas
I ,• *

Prancūzijoje
Paryžius. — 224,000 pa/ 

reiškimų, kuriuose prašoma 
darbo, Prancūzijoje liko ne
patenkinta 1969 metų kovo 
pabaigoje.

Šie skaičiai, kurie rodo 
chronišką nedarbą šalyje, 
pateikti socialinių reikalų 
ministerijos duomenyse, pa
skelbtuose čia.

Saigonas. — Pietų Viet
namo prezidentas Thieu 
pradėjo manevruoti, kaip 
sudaryti politinį aparatą, 
kuris galėtų lygintis Nacio- 
naliam Išsilaisvinimo Fron
tui, įsigalėjusiam daugumo-
je P. Vietnamo gyventojų.

Thieu turėjo pasitarimus 
su daugeliu politikierių. Sa
ko, kai kurie sutikę jam pa
dėti organizubfi “bendrą 
frontą prieš komunistus”. 
Su tuo savo frontu jis galė
siąs patraukti savo pusėn 
daug Vietnamo žmonių. 
Tuomet susidarys anti tvir
tesnė jėga taikos deryboms.

Pasirodo, kad nacionalinė 
asamblėja kitos valdiškos 
įstaigos PiHų Vietnamo 
liaudžiai nepriimtinos. To
dėl Thieu bando kitaip ma
nevruoti.

ig--------------------------------------------------------------------------

Montevideo. — Urugva
jaus Nacionalinė Darbo 
Konvencija, su vienu mili
jonu narių, paskelbė 24 vai. 
generalinį streiką, reika
laujant didesnių algų.

Povandeninis kabelis 
Japoną jūros dugne

Tokijas.—Tasso koresp. 
V. Zacepinas praneša: Ja
ponų jūros dugne buvo nu
tiestas paskutinis 15 kilo
metrų ilgio povandeninio 
kabelio ruožas.

Šis kabelis jungia Tarybų 
Sąjungos Nachodkos uostą 
su Japonijos Naoecu uostu.

Japonų jūros dugne nu
tiesto nevandeninio kabelio
ilgis 800 km.

VĖLIAUSIOS ŽINIO\S
Washingtonas. — Prez. PanniunjorL=Aim1rės Ko- 

Nixonas pareiškė spaudos rėja atmetė JAV protestą 
konferencijai, kad jis įsa- dėl žvalgybinio lėktuvo nu-
kė tęsti žvalgybinių lėktu
vų skraidymą ties Šiaurės 
J<orėja, bet tie lėktuvai tu
rės protekciją iš oro ir van
denų. Pasiųsta Šiaurės Ko
rėjos link karinių laivų es
kadra.

mušimo, kaip “melagingai” 
aiškinantį, kad tas lėktuvas 
skraidęs ant tarptautinių 
vandenų. Iš tikrųjų jis 
skraidęs Šiaurės Korėjos 
oro teritorijoje. Todėl ir 
buvęs numuštas.

— Tel Aviv. — Izraelie
čiai ir egiptiečiai apsišaudė 
per Suezo kanalą. Egiptie
čių partizanų grupė persi
kėlė per Suezo kanalą, bet 
izraeliečiai juos atmušė.

Varšuva. — Lenkijoje su
imta ir teisiama 10 pilie
čių, spekuliavusių Jungtinių 
Valstijų doleriais. Pas juos 
rasta $600,000. ,
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REIKĖTŲ TIK 
DŽIAUGTIS

Kanadiečių kleikalų “Tė
viškės žiburiai” (bal. 10 d.) 
dejuoja:

“Nei iš spaudos puslapių, 
nei iš visuomeninių diskusi
jų, nei iš privačių pokalbių 
nesitraukia bendravimo su 
Lietuva klausimas.. Jį ban
do svarstyti pavieniai daž
niausiai su jausminiu at
spalviu ...”

Mums atrodo, kad tuo rei
kėtų džiaugtis, o ne skųs
tis. Gerai, kad net ir kai 
.kuriuose dipukuose pradeda 
apsireikšti blaivesnio po
žiūrio į bendradarbiavimą 
su Lietuva. Gerai, kad prieš 
reakcininkų melagingus ple
palus apie Tarybų Lietuvą 
prasideda sukilimas.

Kodėl, O kodėl?
J

PERNAI skandalas su žvalgybiniu (šnipiniu) laivu, 
o šiemet su tokio pat pobūdžio /Šnipiniu lėktuvu. Tada 
buvo laivas Šiaurės Korėjos vandenyse suimtas, o da
bar lėktuvas numuštas. Korėjiečiai 'Sako, kad lėktuvas 
pasirodė virš jų teritorijos, todėl jie turėjo teisę su juo 
susidoroti kaip išmano. Mūsų vyriausybė sako, kad lėk
tuvas su 29 žmonių įgula buvo nukirstas dar toli nuo 
Šiaurės Korėjos teritorijos.

Tačiau vienas faktas neginčijamas, būtent, kad lėk
tuvas buvo pasiųstas per Japonijos jūrą linkui šiaurės 
Korėjos su šnipinėjimo misija. Sutikime, kad jam buvo, 
kaip valdžia sako, įsakyta laikytis per penkioliką my
lių nuo Š. Korėjos teritorijos. Viena, kur užtikrinimas, 
kad iš tikrųjų lėktuvas laikėsi tų instrukcijų? Antra, 
ką reiškia šių dienų lėktuvui tik penkiolikos mylių tolis? 
Be to, juk ir smarkus vėjas galėjo lėktuvą ir prieš vai
ruotojo norą nunešti į užgintą teritoriją.

Bet, žinoma, šitie visi klausimai yra šalutiniai. Pa
grindinis klausimas yra tame, kodėl, o kodėl veržiama
si į Šiaurės Korėją su šnipinėjimo misijomis? Ko sie
kiama? Koks reikalas?

Jau ir “The New York Times” (balandžio 16 dieną) Smothers brolius Tomą ir 
vedamajame “New Korean Crisis” sakosi nebesupran- Dick. Jų vedama “Smothers 

taip svarbu šnipiniais laivais ir lėktuvais Brothers Comedy Hour” 
sekmadienių vakarais tarp 
devintos ir dešimtos, viena 
iš populiariausių progra
mų. Tarp juokų ir juokelių 
joje pasitaiko ir įdomių po
litinių pastabų. Visiems ži
noma, kad Tom ir Diek yra 
priešingi Vietnamo .karui, ir 
kartais tas jų nysistatymas 
pasirodo ir programoje. To
dėl jie yra labai aštriai cen
zūruojami,

Matyt, jų ‘ nusistatymas 
labai nepatinka televizijos 
tįnkĮo QBS liosamš, Ir' Štai 
Staiga šiomis dienomis jie 
paskelbia, kad “Smothers 
Brothers” programos per 
ateinantį sezoną nebebus. 
Kaltina Tom ' ir Diek, kad 
būk jie sulaužę su kompa
nija sutartį, nepristatyda- 
mi savo programos laiku, 
kad jie galėtų ją pervaryti 
per cenzūrą. \

Pažangiečių anglų kalba 
dienraštis “Daily World” 
tam reikalui ,paskyrė savo 
vedamąjį (editorialą). Laik
raštis ragina tuo susirūpin
ti ir protestuoti prieš CBS 
panaikinimą “Smothers 
Brothers Comedy Hour.” 
Pats Tom Smothers spau
dos konferencijoje kalbėjo 
apie jo ir Diek siekimą pa
siekti žmones, kad jie jiems 
padėtų atmušti CBS puoli
mą. Iš karto buvo paskelb
ta, kad jiedu trauks CBS 
kompaniją į teismą už su- 
laužymą kontrakto, bet 
Tom pasakė, kad jie geriau 
pasirems žmonių parama. 
Jis mano, kad televizijos 
klausytojų balsas bus efek
tingesnis už teismą.

tąs kodėl “
patruliuoti taip arti komunistinių teritorijų, kai gali 
kilti klausimas apie tų teritorijų pažeidimą?”

Žinoma, šios šalies reakcinis elementas jau neriasi iš 
kailio ir reikalauja tuojau Šiaurės Korėjai atkeršyti. 
Bet tai reikštų naują karą. Tai reikštų naują Vietnamą.

Tikėkime, kad prezidentas Nixonas tokių balsų 
paklus ir tokių žygių nesiims.

ne

Jie

Black Panthers
Partijos atsakymas

NEW YORKO mieste sėdi už grotų 21; negras,
nfepaleidžiami be šimto tūkstančių dolerių užstato kiek? 
viehanl. Tai reiškia, kad; norint juqs išimti iš kalėjimo,

• kas nors turėtų užstatyti du milijonus dolerių! O ka
dangi niekas su tokia milžiniška suma nepasirodė, tai 
tie žmonės tebesėdi kalėjime.

Visi jie yra neseniai Amerikos scenoje pasirodžiu
sios juodųjų žmonių Black Panthers partijos nariai. Jie 

- kaltinami, kad jie planavę išdinamituoti penkias didžiau- 
sias miesto krautuves ir porą ar trejetą policijos stočių.

Sunku tikėti, kad tie žmonės būtų taip išprotėję, jog 
’ būtų planavę tokį žygį. Pažangieji amerikiečiai tais 

jiems kaltinimais netiki ir žada jiems padėti apsiginti.
Svarbu, ką toji Black Panthers partija pati sako 

apie tiems jos nariams primetamus kaltinimus.
“Reikalavimas dviejų milijonų ir šimto tūkstančių 

dolerių užstato ir kaltinimai prieš 21 Black Panthers 
partijos narį yra absurdas ir niekšybė,” sako partija sa- 

' vo pareiškime. “Kas liečia tuos kaltinimus, tai kiekvie- 
’ nas Black Panthers partijos skyrius ir jo vadovybė žino, 
' kad mes neeikvotumėm dinamito išsprogdinimui kokios 

6s priežasties, kad tokio 
suteikia alkaniems žmonėms 

artija nesprogdintų geležinkelio

ŽMONĖS TURĖTŲ
PRABILTI IR
PAREIKALAUTI

Vargiai rasi tokį ameri
kietį, turintį televizorių, ku
ris nebūtų girdėjęs apie

nors statulos dėl tos papr 
paminklo išsprogdinimas 
maisto. Antra mūs 
stočių ir departamentinių krautuvių jau vien tik dėl to, 
kad nuo to žūtų ir mūsų pačių biednų žmonių, ir ka
dangi mes žinome, kad toks žygis nepadėtų suorgani
zuoti žmonės prieš demagogiškus politikierius, plėšikiš- 
kuosius biznierius ir rasistines policijos jėgas. Jie yra. 
Amerikos žmonių priešai, ar jie juodi, rudi ar balti, 
ir t. t.

Mes nebandysime kovoti gaisru prieš gaisrą, nes 
visi žmonės žino, kad gaisrą užgesinti geriausia van
deniu. Todėl Black Panthers partija nekovos rasizmu 

- prieš rasizmą. Bet mes kovosime prieš rasizmą solida- 
; rumu. Mes nekovosime prieš kapitalizmą kapitalizmu 
■ (taip vadinamu juoduoju kapitalizmu), bet įgyvencjini- 

-mu socializmo ir socialistinėmis programomis dėl žmonių 
r gerovės. Mes nekovosime prieš Jungtinių Valstijų im

perializmą dar didesniu imperializmu, nes pasaulio žmo- 
< nes ir kitos rasės, ypač Amerikoje, turi kovoti prieš 

imperializmą proletariniu internacionalizmu.
. nes ir visi revoliucionieriai turi gintis, kai]

Visi žmo- 
iri gintis, kaip būną vai? 

;. džios užpulti, organizuotais ginklais ir organizuota jėga,” 
“Laikui bėgant socialistinė sistema pakeis kapita- 

''.listįnę^rasistinę sistemą. Tokią yra objektyvįškoji tie? 
_sa, -nepriklausant nuo žmogaus valios. Nepaisant to, 

-iLkiek reakcininkai besistengtų sulaikyti istorijos ratą 
nuo sukimosi, anksčiau ar vėliau revoliucija įvyks ir 

( • laimės. .
<>• Partija kreipiasi į Amerikos žmones su prašymų
* padėti jai apsiginti. Valdančioji klasė norinti ją su-
* -• naikinti, pirmiausia sunaikinant jos vadovybę.

s Tenka pabrėžti, kad šis Black Panther partijos pa- 
< - reiškimas yra rimtas dokumentas. Jame aiškjai pasisa

koma prieš tokį terorą, koks yra primetamas New Yor- 
*ke jos įkalintiems nariams.

skriaustų žmonių prieš sa
vo išnaudotojus.

Prieš mus stovi mirties 
sistema. Kaip koks pabai
sa, ji turi uždengus saulės 
šviesą. Neužtenka kelių 
rankų jos pašalinimui. Tūks
tančiai, milijonai suvienytų 
rankų ją pašalintų ir ati
dengtų saulės šilumą, kuri 
užgydytų jų žaizdas ir 
džiovintų jų ašaras.”

matyt, nuo jų yra lėkęs ir 
“D.” redaktorius, kad 
sapaliojimais tiki.

jų iš
m.

nu-

DAR IR ŠIANDIEN 
NEŽINOME?

Mr. C. L. Sulzberger, 
vienas iš *‘The N. Y. Times” 
redaktorių, net iš Hong 
Kongo rašo savo pastabas 
apie Vietnamo karą. Jis 
neabejoja, kad militariniai 
Jungtinės Valstijos karą 
beveik laimi, kad Amerikos 
jėgų kertami smūgiai bai
siai skaudūs Šiaurės Viet
namu!, bet politiniai? Tai 
jau kitas klausimas.

Mr. Sulzberger sako, kad 
dar ir šiandien mes “nepa
jėgiame suprasti, kodėl mes 
esame Vietname, kokie įvy
kiai mus ten nuvedė ir už 
ką mes ten kariaujame.” 
O kariaujame jau aštuo- 
neri metai, o jau paklojo
me daugiau kaip 33,000 jau
nų amerikiečių!

išanalizuoti 
kilusią mūsų šalyje po 
naktį iš kovo 28 d. į 
po vandalizmo akcijų, 
nepaprastai sukompli-

Gerbiama “Laisvės”
Redakcija,

Pasiskaičiau straipsnį 
Gimtasis Kraštas” 1969 
sausio 1 d.) apie buvusį
merikos prezidentą Abrao
mą Linkolną, apie ant vari
nio cento jo atvaizdą, kurį 
pagamino Viktoras Bara
nauskas, mūsų tautietis 
lietuvis. Straipsnis man bu
vo toks žingeidus, kad aš jį 
perskaičiau du kartus. Aš 
jums jį prisiunčiu ir tikiu, 
kad jūs jį patalpintumėte į 
“Laisvę”. Tegu visi laisvie- 
čiai pasiskaito. Viso labo,

V. J. Stankus, 
Miami, Fla.* * *,

Minėtas straipsnis “2,350,- 
000 — su inicialais V.D.B.” 
skamba taip:

Daugelio numizmatikų 
nuomone, gražiausias Jung
tinių Amerikos Valstijų pi
nigas — centas su preziden
to A. Linkolno atvaizdu. Ši 
moneta išvydo pasaulį 1909 
metais. Jos autorius — 
Viktoras D. Breneris (Vic
tor D. Brenner), o iš tikro 
Viktoras Baranauskas, gry
niausias lietuvis. Mat, atsi
dūręs užsienyje, pakeitė 
pavardę, kad ji būtų leng-

- su inicialais V.D.B.”

IR MENŠEVIKAI 
PRIEŠ STUDENTUS

Bostono “Keleivis” (bal. 
16 d.) karštai užgiria poli
ciją, kad ji užpuolė Har
vardo universiteto studen
tus, daugiau kaip du šim
tus jų suareštavo ir dauge
li jų sužeidė. Girdi, kito- 
kioš išeitieš nebuvo! Ir 
šaukia : ^Šmūrtūi reikia už
kirsti kelią.-,

Visada taip: kur tik žmo
nės kovoja ir protestuoja, 
keleiviniai menševikai prieš 
juos ir už policiją, kuri ko
votojus terorizuoja.

KAPITALIZMAS— 
MIRTIES SISTEMA!

Kolumnįstas Samuel Ar
thur sako:

“Aš ją vadinsiu ne kapi
talistinę sistema, .bet mir
ties sistema. Ji paima mū
sų žmones ir juos užmušą 
kasyklose. Ji surenka mū
sų jaunuolius ir išžudo 
juos visokiuose karuose. Ji 
palaiko lūšnynus ir sukane- 
veikia nesuskaitomus tūks
tančius gyvybių.”

Kur tik pasisuksi, visur 
sugriautos šeimos, sužaloti 
žmonės, sublokšti į Ųeviltę. 
Kolumnistas šaukia: “Au
dra, pasipiktįn imas turi 
pakilti iš apiplėštų ir mi

IR KATALIKŲ 
MOKYKLOMS BĖDOS 
NESIBAIGIA

Pasirodo, kad katalikų 
bažnyčios išlaikomos pradi
nės mokyklos gyvena sun
kią ekonominę krizę. Jeigu 
tėvai neduos daugiau pini
gų, tai apie 5,000 arba pu
sė dar veikiančių mokyklų 
per visą šalį turės užsida
ryti. Tai reikštų, kad apie 
2,000,000 katalikų vaikų tu
rėtų pereiti į viešąsias mo
kyklas. Tai, žinoma, tiems 
vaikams jokio nuostolio ne
būtų, nes jie viešosiose mo
kyklose rastų daug aukš
tesnio lygio apmokymą.

Kodėl katalikų bažnyčios 
parapijinės mokyklos bank
rutuoja? Girdi: “Proble
mos šaknis yra tokia: mo
kinių mažėjimas, mokyklų 
išlaikymo pabrangimas ir 
seserų mokytojų trūkumas. 
Samdant mokytojus pasau
liečius, išlaidos keleriopai 
padidėja” (“Darbininkas,” 
bal. 15 d.).

IRGI “GALVOČIUS”
Clevelando “Dirvos” 

daktorius Vytautas Ged
gaudas ilgu straipsniu labai 
džiaugiasi, kad koks ten 
amerikietis žurnalistas 
Shub ar Shur Maskvoje su
radęs vieną rusą, kuris pa
sakęs ar pranašavęs, kad 
“sovietams ateis galas”.

Ką gi tas parodo? Paro
do tik vieną, būtent, kad 
tarp šimto milijono rusų 
Shub ar Shur surado vieną 
už save kvailesnį. Netoli,

re-

Slovakijos partijos 
vado griežtas 
pasisakymas

Čekoslovakijos situacija 
tebėra nesusinormalizavus. 
Tai rodo iš Pragos prane
šimai.

Vienas iš įžymiausių da
bartinių Čekoslovakijos var 
dų yra Slovakijos Komuni
stų Partijos sekretorius G. 
Husak. Jis smarkiai kriti
kuoja šalies vadovybę už 
leidimą antisocialistinėms 
jėgoms įsigalėti ir triukš
mauti.

Vilniaus “Elta” paduoda 
neseniai Husako pasakytos 
kalbos sutrauką, iš kurios 
daug sužinome apie dabar
tinę Čekoslovakijos padėtį. 
Skaitome:

G. Husakas plačiai nagrinė
jo .vidaus politinės padėties 
klausinius. Pastarosiomis sa
vaitėmis, pasakė jis, vadovau
ją partiniai ir valstybiniai or
ganai vėl turėjo 
krizę, 
įvykių 
29 d., 
kurios
kavo valstybės vidaus politinę 
padėtį, paaštrino jos užsienio 
politikos santykius ir vėl at
vedė valstybę prie katastro
fos.

Sakoma, toliau kalbėjo G. 
Husakas, kad laisva visuome
nė numato spaudos laisvę, žo
džio laisvę. Mes sutinkame su 
šiuo principu. Mes pareiškė
me pripažįstą spaudos laisvę, 
tačiau spaudos laisvė, kaip ir 
bet kuri kita daisVę, turi savo 
ribas; Šiuo atveju šias ribas 
yra apibrėžusios partinės ir 
valstybinės vadovybės pagrin
dinės koncepcijos, mūsų vals
tybinės politikos koncepcijos? 
Kas peržengia šias ribas, tas 
pažeidžia milijonų žmonių in
teresus, mūsų valstybės inte
resus. A

Mes, pasakė G. Husakas, 
turime kritikuoti ir mūsų par
tijos vadovybę, taip pat vals
tybę. Po 1968 metų sausio 
mėnesio mūsų šalyje buvo at
verta plati dirva antisocialis
tinėms jėgoms, gyvavusioms 
iki 1948 metų vasario mėne
sio. Mūsų vadovybės klaida 
ta, kad ji sprendė problemas 
nenuosekliai, kad ji davė ga
limybę prasiskverbti į visuo
meninį ir politinį gyvenimą 
antisocialistinėms ir priešin
goms. Įvairūs neatsakingi ele
mentai gavo galimybę milijo
niniais laikraščių tiražais, mi
lijonų radijo klausytojų ir te
levizijos žiūrovų tarpe skleisti 
anti partines, pačia tiesiogine 
žodžio prasme antivalstybines 
pažiūras, mulkinti žmones, 
apgauti dalį jaunimo. Už tai 
tenka atsakomybė mūsų vado
vybei. Ji atsakinga už tai, 
kad nepakankamai įvertino šį 
pavojų, kad antisocialistinėms 
ir priešiškoms jėgoms liko at
vertas kelias, kad mes, nors 
ir priiminėjopie rezoliucijas, 
daugiausia teisingas, paliko
me jas visas popieriuje, neį
gyvendinome.

Kiekvienas 'žino, toliau kal
bėjo G. Husakas, kad mūsų 
valstybės saugumas remiasi 
sąjungininkiškomis sutartimis 
su socialistinėmis valstybėmis, 
pirmiausia su Tarybų Sąjun
ga. Kiekvienas žino, k£d če
kų ir slovakų tautų laisvė bei 
mūsų valstybės atgimimas bu
vo iškovotas tarybinių karių 
krauju. Ir jeigu net aš ne
kalbėčiau apife šią pusę, jeigu 
nekalbėčiau apie .Komunistų 
partijos principus ir jos inter
nacionalizmą, taį sveikas pro- 
•tas diktuoja, su kuo, kur ir

IŠ LAIŠKŲ
Draugė B. Senkevičienė 
rašo:
Dear Lillian:

Thanks to all the “Lais
vės” people for their kind 
sympathy. This tragedy 
of Wally’s death hit me ve
ry bard, for neither he nor 
I expected his illness to 
fend tjiis way. He was in 
the hospital only 5 dfeys, 
died of collapsed lung and 
enlarged heart.

I cannot concentrate, I 
cannot write — perhaps 
later will write more.

Love—
Blanche Senkevich

Skaičiau laikraštuką “In
former’’ (kovo 30 d.), kur 
sakoma, kad buvęs prezi
dentas John F. Kennedy te
bėra gyvas. Jis uždarytas 
tame kambaryje, kur buvo 
nuvežtas po sunkaus sužei
dimo 1963 m. lapkričio 22 
dieną Dallas, Texas. Sa
koma, kad jo kambarys yra 
saugojamas 24 vai. Niekas 
negali į jį įeiti, išskiriant jo 
žmoną ir šeimą. Jo1 žmona 
Jacqueline esant nevedus 
su tuo milijonieriumi Ana- 
sis. Sakoma, kad ta sala, 
kur Jacky lankėsi, gal bus 
nauja Rennedžių šeimos re
zidencija, kad ten gal bū
siąs perkeltas ir ligonis.. 
Sakoma, kad tie komisijų 
raportai buvo sudaryti dėl 
nukreipimo publikos dėme
sio. Už tai daugelis žmo
nių tiems raportams netiki.

Taipgi sakoma, kad buvęs 
prezidentas L. B.Johnsonas 
esąs parašęs laišką ir jį už- 
lipdęs ir padėjęs, kurio ne
bus galima atidaryti per 75 
metus. Taipgi sakoma, kad 
tos visos laidotuvių cere
monijos buvusios atliktos 
dėl šalies ir jo šeimos gar
bės ir dėl gengsterių su- 
klaidinimo.

Ar tas gali\būti tiesa?
A. Ličius 
Chester, Pa.

Nuo Redakcijos: Tasai 
laikraštukas plepa nesąmo
nes. Jomis nereikia tikėti.

Baranauską 
vesnė amerikiečiams, o tai^ 

pat norėdamas išvengti ca
ro šnipų persekiojimų.

Gimė Viktoras Baranaus-S 
kas 1871 m. birželio 12 d. 
Šiauliuose, antspaudų dir
bėjo, graviruotojo šeimoje. 
Dar paauglys būdamas, jis 
padėdavo tėvui. Vėliau ėmė
si dirbti savarankiškai. S 
kodamas užsakymų, pasi
kėlė į Kauną Ir greit pagar
sėjo. Tačiau či^buvo kon
kurentų, kurie s 
trukdyti ir galų\galey&p 
skundė jį caro žan 
girdi, padirbinėjęs pinigus. 
Imta jį sekti, bet įrodymų 
nerasta. Pasakojama, jog 
kartą, užsukę jo dirbtuvėn, 
sekliai paprašė pag< 
aukšto pareigūno an 
do dublikatą. Nieko nenu
manydamas, jaunasis gra*i 
viruotojas atlikęs užsaky
mą. Dėl to jį ir suėmę. Lai
mei, V. Baranauskui pavy
ko pabėgti, o po to išvykti 
į užjūrį. 1

1890 m. V. Baranausk 
gavo darbo vieųdje Niuj 
ko metalinių ž 
dalionų dirbtuvėje: 
dirbdamas; naktimis uoliai 
mokėsi anglų kalbos. Bandė 
daryti bareljefus ir kitokius 
dailės darbus. Paremtas 
materialiai, 1898 m. V. Ba
ranauskas nuvyko į Pary
žių. Čia studijuodamas 
skulptūros meną, susidrau
gavo su garsiuoju Ogiustu 
Rodenu, kuris turėjo jam 
didelės įtakos.

Būdamas Paryžiuje, V. 
Baranauskas jau sėkminga^ 
dalyvavo dailės parodose. 
Grįžęs į JAV, skulptorius 
laimėjo pirmąsias vietas 19- 
OUihV Btifalo ir 1904 m. 
Luiso dailės parodose.

1908 m., dirbant Panamos 
perkaso medalį, jam pozavo 
prezidentas Teodoras Ruz-- 
veltas, nepasididžiavęs ap
lankyti skulptoriaus dirbtu
vę. Čia jis pamatęs plake tą 
su A. Linkolno biustu, kuris 
labai, patikęs. Tada T. Ruz
veltas ir paprašęs lietuvį 
padaryti panašų modelį 
naujam JAV centui.

Išleidus šią monetą, visi 
gėrėjosi puikiu skulptoriaus 
darbu, tačiau netrukus kilo 
skandalas. Mat, antroje cen
to pusėje autorius įrašė sa
vo inicialus V.D.B. Kai k/^n 
atrodė, jog nusikalsta JAV 
tradicijoms, — niekas iki 
tol neturėjo tokių teisių. 
Spauda sukėlė baisią audrą± 
ir po savaitės iždo sekreto
rius įsakė tas tris raides pa
šalinti. Vienok, 2,350,000 
centų su V. Baranausko ini
cialais pateko į visuomenė 
rankas. Juos įsigyti p 
stengė visi kolekcionieriai.

V. Baranauskas yra dir 
bęs pinigų modelius ir San 
Domingo respublikai. Dau
gybė jo modelių ir plaketų 
yra Paryžiaus, Liuksenbur- 
go, Niujorko, Čikagos ir ki
tų miestų muziejuose.

V. Baranauskas mirė 19- 
24 metais balandžio 5 dieną 
Niujorke. 1959 metais, . mi
nint JAV cento pusės am
žiaus sukaktį, išleistas vo
kas su cento ir jo autoriaus 
atvaizdu.

mualdas Masionis

kaip mes galime užtikrinti sa
vo tautų lai/vę.
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Užsienietiška kava
— Nuostabi tavo kava, 

brangioji! £
— Aišku! Juk mano \^y- 

ras ją parvežė iš Braziliją
— Stebėtina L Ir ji Ūar 

visiškai karštai..
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Nauj as akademiko Korsako poezijos rinkinys
Šių metų pradžioje Vilniaus leidykla 

“Vaga” išleido įžymaus Tarybų Lietuvos 
rašytojo-poeto-literatūros kritiko ir mo
kytojo — prof. Kosto Korsako poezijos 
rinkinį, pavadintą trumpu vardu — 
“Pintis.” Tai 286 puslapių patogus ki
šeninio formato, gražiai redaktoriaus J. 
Pilypaičio paruoštas leidinys, kurį miela 
j ranką paimti. Dailininkė Lili Paškaus- 
kaitė knygą iliustravo meniškais braiži
niais. Eilėraščiai (141) sugrupuoti į 
penkis atskirus periodus, nuo 1927 iki 
1968 metų; jie atspindi išgyventą gady
nės dvasią i buitį.

1927 m., smetoninio režimo laikotar
piu, pažangieji Lietuvos poetai rašė 
daugiausia apie sunkų liaudies gyveni
mą, politinę priespauda ir valdžios per
sekiojimus. Jie rašė dažniausiai simbo
liniais įvaizdžiais, nes tiesiogiai išsireikšti 
buvo negalima, rašytą ar sakytą žodį slė
gė sunki fašistinė cenzūra. Dėlto ir 
skaitant to rrieto eilėraščius prasmės 
reikia ieškoti tarp eilučių:

1 Rūstūs vėjai sparną tiesia —
Z i Vėliavos palinko,

Bet širdis mūs neišblėsus 
Vėtrą pasitinka.

Tuo metu šių eilėraščių autorius sė
dėjo “laisvos” Lietuvos kalėjime ir ten 
kentėdamas rašė:

Grotos.
Tvirtai, kietai supintos, 

Pro tarpus — veidas išvagotas, 
Toks liūdnas, nukankintas.

^Tačiau ir “laisvėje” buvo neką geriau. 
Atsiųstame laiške vien dejohės, raudos. 
Kaliniui tenka seserį raminti:

Sakai — namuos vien kančios 
Ir skurdas, vargas, bėdos... 
—Tikėkite, ir mes sulauksime dar vasaros, 
Nors šiandien skausmas širdį ėda.
1941-1945 metų eilėraščiai rašyti jau 

karo audros metu, toli nuo Tėvynės, Ta
rybų Sąjungos gilumoje. Autorius stebi

* išskleistą žemėlapį mato jame savo tė
vynę, jos ilgisi ir jo vaizduotėje—

Išauga girios žaliuose jo plėmuos, 
Ir plačius pievos. kvapia vasaros kaitroj... 
Tokia maža žemėlapy esi, 
O taip brangi ir taip gyva, 
Kaip vasaros vidurdienis šviesi 
Tu, mano Lietuva!
1941 -1945 m. laikotarpiu K. Korsakas 

parašė daugiausia eilėraščiu ir įvairiau
siomis temomis; tai produktingiausi jo 
poetinės kūrybos metai.

Nacių jėga palaužta
Kai Raudonoji Armija nesulaikoma 

varė priešą laukan iš Tarybų šalies, mū
sų poetai tikėjosi tuoj 'pamatyti savo 
Tėvvne ir sielojosi klausimu—ką jie ras 
sugrįžę:

Kasdien trumpėja mūsų kelias \ 
J gimtą žemę ir namus. (

Jb. Gal mėnesiai, o gal savaitės kelios
Ugnies srovė beskirs jau mus. 

’ Ką rasim tėviškės padangėj, 
Pasruvusioj gaisrų liepsna? 
Sodybos, mūsų širdžiai brangios, 
žaizda žėruos gal kruvina? 

Gal vien kapai, usnim apaugę, 
Gal vien degėsių pelenai — 
Nė tėvas, brolis, sesė, draugas 
Sutiks mus grįžusius tenai.

* Padaliau atėjo ir laukiamoji diena, 
kai iš Tarybų šalies gilumos grįžo Lie
tuvos dukros ir sūnūs. Tuomet reikėjo 
atsiskaitvti su Tėvvne. nasakvti iai, ką 
uždirbai tremtyje, ką jai parnešei?:

Poetai, grįžę, rado Lietuvą priešo nu
niokotą, jos gyvenimą sugriautą, tačiau 
jie džiaugėsi, nors ir taip sužalota Tė
vyne. Jie buvo įsitikinę, kad ne už ilgo 
ji vėl žydės, vėl linksmins jų širdis:

Kostas Korsakas

Palaužtą, kruviną, bežadę 
Tave mes radom po audros, 
Kaip žaibo sukapotą medį, 
Išsekintą ilgos sausros.

Bet ir tokia tu mums gražiausia, 
Bet ir tokia tu mums bangi.
Kada žaliuosi—mes neklausiam, 
Nors matom — pumpurus rengi.

Pakvipus tėvynės orui, poeto ekstazei 
nebuvo ribos:

Vėl tavo oru .aš kvėpuoju, 
Nors pilnas jis degėsių kvapo... 
Ir net apsvilę medžio lapai 
Viršum šviežiai supilto kapo 
Man, rodos, sveikindami moja,— 
Tėvyne mano tu brangioji!

Rašydamas apie Tėvynės ateitį, poe
tas visai optimistiškai rimuoja:

Ji auga mūsų darbo žygiuos, 
Didinguos penkmečių planuos. 
Dirbtuvės, šachtos—tai jos vygė, 
Jos penas — želmenys sudygę 
Plačiuos kolūkiniuos laukuos. 
Mes statom ją visi kas dieną 
Mašinų, traktorių gausme. 
Kai kyla naujos namo sienos, 
Kai liejasi ištirpęs plienas — 
Ji eina tėviškės žeme.

Tačiau poetas nevisuomet toks opti
mistas. Prisimindamas savo kartą, jis 
prieš porą metų sukurtame eilėraštyje 
sako:

Retėja mūsų eilės, mažėja mūs karta, 
Lyg ta giria, prieš laiką kirvio iškirsta... 
O būt gal ji žaliavus ir ošus dar ilgai, 
Jei ne pikti kirtėjai, jei ne tokie laikai.

GEO. WALD, Harvard univers, biolog. profesorius

Amerika, karas ir jaunimas

Ką parnešiau aš tau. Tėvyne,
Tš karo degančios audros,
Kai prigludau vėl prie tavos krūtinės 
Tartum nrie mdtinos geros.

Mažoj kuprinėje keleivio 
Nedaug sutilpo dovanu, — 
Plonoj knygelėj blankios eilės — 
Tai visa, ko sulaukei tu.

Karo ir artimo pokario metais mirtis 
nuskynė daug gerų kvootojų, daug iš
tikimų draugų. Sunkios karo dienų są
lygos neabejotinai sutrumpino gyvenimą 
nevienam kovų veteranui!

Ši Kosto Korsako poezijos knyga ne 
pirmutinė: 194 3 m. lis išleido “Kovos 
įstatymas.” 1945 m. “Paukščiai grįžta,” 
1950 m. “Rinktinė,” 1953 m. “Eilėraš
čiai.” 1944 m. rusu kalba “V razluke” 
(“Išsiskyrus”), 1953 m. “Izbrannoje” 
(“Rinktinė”); vertimai iš latvių kalbos: 
J. Rainio 1952 m. “Rinktinė.” 1967 m. 
“Aukso sietelis” ir 1963 m. “Mūza atei
na nuo Dauguvos.”

Taigi gerbiamasis poetas tikrai turi 
kuo atsirekomenduoti!

Keistus dalykus šnabžda 
vyrai savo mylimosioms. 
Prancūzas, pavyzdžiui, sa
ko: “mano mažasis kopūstė
li/’ arabas — “mano agur
kėlis,” kinas palygina ją su 
cinamono žiupsneliu, suo
mis — su jaunu lapeliu, lie- 

^tuvis — su uogele, tibetie
tis — su paršeliu, o breta- 

; ^nas kužda mylimajai į ausį: 
“tu mano mažoji silkute.”

K '

1966 metais Prancūzijoje 
bandymų tikslams reikėjo 
10,000 šunų. Manoma, kad 
1969-aisiais jų bus reika
linga 12,500. Tais pačiais 
metais eksperimentatoriai 
atėmė gyvybes 15,000,000 
pelių, 500,000 žiurkių, 80,- 
000 triušių* 5,000 kačių, 
110,000 jūros kiaulyčių, 10,- 
000 beždžionių. Gyvulėliai 
buvo naudojami vaistų iš-

bandymams, imuniteto 
statymui, vėžio tyrimui.

nu-

Kai kurie paukščiai 
liauninkai, skrisdami į 
tesnius kraštus, pasinaudo- 
ia tuneliu, iškastu po Mon
blanu. Daugelis ių taip įsi
drąsino, jog iš Prancūzijos 
į Italiją persikelia, įsitai
sę ant automobilių stogų 
sukrautuose bagažuose.

ke- 
šil-

Tuoj pat po II pasaulinio 
karo Amerikos gyvenime 
atsirado visa eilė naujų ne
normalių reiškinių. Tada 
mes galvojome, kad jie yra 
laikini, tačiau tie reiškiniai 
tebelieka mūsų gyvenime 
jau daugiau negu 20 metų. 
Daugumas jaunų žmonių 
dabar galvoja, kad męs 'Vi
sada turėjome Pentagoną, 
didelę kariuomenę, drafto 
įstatymą. Bet tai vis nauji 
reiškiniai mūsų gyvenime, 
ir jie prieštarauja tam, kas 
Amerika buvo seniau.

Kas iš jūsų žino, kad 
pries II pasaulinį karą visa 
Amerikos kariuomenė, įs
kaitant aviaciją, sudarė 139 
tūkstančius. Dabar mes lai
kome 2,500,000 žmonių po 
ginklais.

Vietnamo karas yra ne
atsitiktinas dalykas. Jeigu 
mes laikome tokią didelę 
kariuomenę, jai visada at
siras darbo. Jeigu mes ry- 
t o j sustabdytume karą 
Vietname, mes labai greit 
atsidurtume kitoje panašio
je avantiūroje, užsienyje 
arba savo krašte.

Įstatymo projektas at
mainyti draftą neseniai bu
vo pateiktas Senatui. Tikė
kimės, kad jis praeis. Mes 
turime sumažinti savo ka
riuomenės dydį. Taikos me
tu vieno milijono visiškai 
pakaktų. Didesnė dalis mū
sų ginkluotų pajėgų yra sa
vanoriai, ir tik 21% yra 
mobilizuota. Ištisos tarny
bos yra sudarytos vien tik 
iš savanorių, kaip pvz., 
aviacija, laivynas, povande
ninė tarnyba.

Bet yra kitas, svarbesnis 
dalykas negu, draftas. Nuo 
to mus perspėjo buvęs pre
zidentas D. Eisenhoweris, 
pavadindamas jį kariniu-in- 
dustriniu kęmpleksu. Kas 
atsitiko per šaltąjį karą, 
buvo ne tik tai, kad mes 
sukūrėme didžiausią visoje 
savo istorijoje taikos armi
ją, bet mes ją industrializa
vome.

Aš nemanau, kad mes 
galime gyventi su dabarti
ne karine institucija su jos 
80-100 bilijonų dolerių biu
džetu ir išlaikyti Ameriką 
tokią, kokia ji buvo praei
tyje. Ji gadina viso krašto 
gyvenimą, nuperka viską: 
pramonę, bankus, investici
jas, universitetus, ir pasta
ruoju metu, atrodo, nupir
ko ir darbo unijas.

Kas liečia mūsų ugnies 
stiprumą, jis baisus. Ga1 
kai kurie atsimena Khc 
Sanh rajoną, kur kovoje 
mūsų marinų daliniai. Per 
tą laiką buvo numesta į 
Khe Sanho rajoną daugiau 
bombų, negu krito II pasau
linio karo metu ant Japoni
jos, ir daugiau negu krito 
ant Europos 1942 ir 1943 
metų bėgyje.

Vienas karininkas tada 
pasakė: “Atrodo, kad pa
saulis susirgo raupais ir 
mirė”.

Vyriaus y b ė s uždavinys 
yra apsaugoti ir skaitinti 
gyvybę. Mūsų vyriausybė, 
atrodo, daugiau susirūpinu
si mirtimi, kad mūsų žmo
nės žudytų ir patys žūtų. 
Taip vadinamas apsigyni
mas dabar praryja 60% na
cionalinio biudžeto ir apie 
12% visos nacionalinės pro
dukcijos.

Mums sakoma, kad JAV 
ir Tarybų Sąjunga turi di
deles atsargas branduolinių 
ginklų, kad kiekvienam mū
sų Žemės vyrui, moteriai ir 
vaikui tenka 15 tonų TNT

sprogstamosios medžiagos. 
Labai graudu, bet tokie yra 
“gyvenimo faktai”.

Kai mes savo senomis 
atominėmis bombomis nu- 
žudėm apie 200,000 žmonių 
Hirošimoje ir Nagasakoje, 
maždaug toks pat skaičius 
žmonių liko sužalotų, aklų, 
apdegintų, apnuodytų, ir 
daugelis jų ilgą laiką turėjo 
laukti savo mirties.

Panašiai atsitiktų ir da
bar.'Bus ne tik sprogimas 
ir tam tikras lavonų skai
čius, kuriuos reikės laidoti, 
bet pasiliks tauta Su milijo
nais* bejėgių sužalotų kan
kinių, besislapstančių su sa
vo šeimomis slėptuvėse, ap
siginklavusių, kad galėtų 
apsiginti nuo kaimynų, ieš
kančių kokio nors neužnuo
dyto maisto ir vandeny.

Prieš kelis mėnesius se
natorius Richard Russel iš 
Georgijos užbaigė savo kal
bą žodžiais: “Jeigu mes tu
rėsime pradėti vėl iš naujo 
nuo Adomo ir Ievos, tai aš 
norėčiau, kad jie būtų Ame
rikonai ir gyventų šiame

kontinente, o ne Europoje”. 
Tai buvo JAV senatoriaus 
patriotinė k a 1b a. Tačiau 
yra vienas Nobelio premi
jos laureatas, kuris galvo
ja, kad šie žodžiai yra nu
sikaltėlio ir bepročio.

Aš nemanau, kad pas 
mus yra jaunimo arba stu
dentų problemos. Visos tik
ros man žinomos problemos 
yra suaugusių problemos.

Jūs gal pagalvosite, kad 
aš esu kvailas, arba “aka
demiškas”, arba beviltiškai 
naivus, jeigu aš dabar sa
kau: Mes turime nusikra
tyti tų branduolinių ginklų.

Prieš tris milijardus me
tų mūsų Žemėje atsirado 
gyvybė ,ir tai yra vienintelė 
gyvybė mūsų saulės siste
moje.

Prieš du milijonus metų 
Žemėje atsirado žmogus. 
Jis tapo viešpataujančiu 
gyvūnu mūsų planetoje. Jis 
turi būti gyvybės globėjas 
ir saugotojas mūsų Žemėje 
ir mūsų saulės sistemoje.

(George Wald yra Har
vardo Universiteto biolo
gijos profesorius.
Jis 1967 metais laimėjo 
Nobelio pi^miją. Red.)

Kas tos Nobelio premijos ir 
kaip jos atsirado?

Kiekvienų metų rugsėjy 
stambiausieji pasaulio uni
versitetai, mokslų akademi
jos gauna iš Stokholmo ofi
cialius pranešimus: Nobelio 
premijų komitetas prašo 
pasiūlyti kandidatus Nobe
lio premijai gauti.

Kandidatai šiai įžymiai 
premijai gauti atrenkami 
nepaprastai kruopščiai, šį 
aukštą apdovanojimą yra 
gavę žymiausi pasaulio 
mokslininkai —’ Rentgenas, 
Einšteinas, Fermi, Boras, 
Pavlovas. Tik vienas žmo
gus Nobelio premija buvo 
apdovanotas du kartus. Tai 
Marija Kiuri, kuri 19 03 
metais nusipelnė šią premi
ją už darbus fizikos srityje, 
o 1911 metais — už didelius 
atradimus chemi jos moksle.

Kiekvienu metu gruodžio 
10 dieną labai iškilmingoje 
aplinkoje naujiesiems lau
reatams įteikiamas garbin
gas apdovanojimas. Ir iš 
tiesų nedaugelis beprisime
na, kokią pasipiktinimo au
drą prieš septynias dešim
tis metų sukėlė paskelbtasis 
Alfredo Nobelio testamen
tas. Jame smulkiomis, aiš
kiomis raidėmis buvo užra- 
*vta nepakeičiama mirusio 
nokslininko valia: visą sa- 

i’o milžinišką kapitalą Al 
^edas Nobelis skiria kas 
netinėms premijoms “pa 
aulio mokslininkams, lite 
’atams, kurie atnešė saw 
’’arbais didžiausią naudf 
monijai/’ >

Toliau testamentas nuro- 
kad pasaulines premijas 

iž darbus fizikos, chemijos 
srityse ir literatūrinius kū
rinius turi teisę įteikti Šve
dijos mokslų akademija, už 
mokslinius laimėjimus fizi
ologijoje ir medicinoje — 
Stokholmo Karolinovo me
dicinos institutas, o premi
jas visuomeniniams veikė
jams — Nervegijos parla
mentinė komisija.

Nobelio fondas sudaro 
milžinišką sumą: du milijo
nus svarų sterlingų. Šio. 
kapitalo procentai, prade
dant 1901 metais, kas me
tai išmokami 5 premijomis, 
kiekviena po 11,000 svarų 
sterlingų.

Alfredo Nobelio gyveni-, 
mas pilnas, darbo ir tragiz
mo. Jo tėvas turėjo stam-

bias ginklų gamyklas. No
belio fabrikų buvo ir Pe
terburge, kurie gamino 
ginklus rusų armijai Kry
mo karo metais. Jaunasis 
Alfredas anksti susidomėjo 
tėvo darbais, pats ėmėsi 
bandymų, norėdamas pato
bulinti sprogstamąsias me
džiagas. Pirmasis jo išra
dimas — sprogiklio įtaisas, 
kurio svarbą vėliau prilygi
no parako išradimui;

1864 metais Hamburge 
jau dirba stambus Alfredo 
Nobelio fabrikas, kuriame 
gaminamas nitroglicerinas. 
Tai nepaprastai greit 
sprogstantis medžiaga. 
Sprogimų epidemija įvarė 
žmonėms milžinišką baime. 
Alfredą Nobelį jau tada 
tūkstančiai žmonių laikė 
mirties nešėju. Jį net ėmė 
persekioti. O1 jis pats tuo 
metu dirba dieną ir naktį, 
ieškodamas būdų, su kuo su
jungti nitrogliceriną, kad 
jiš būtų nepavojingas netgi 
nespecialisto rankose. Ir šį 
io darbą vainikuoja laimė
jimas: sukuriamas dinami
tas.

19 amžiaus antroji pusė— 
didžiųjų statybų metąs. Tie
siami geležinkeliai, tuneliai, 
kanalai. Statybos reikala- 
’o. milžiniškų kiekių galin
dų sprogmenų. Dinamito 
'abrikai kaip grybai dygs- 
a Amerikoje, Prancūzijoje, 
Austrijoje, Vengrijoje. Be
auk visą pasaulį apjungė 
‘dinamito imperija,” kurios 
aukščiausiu valdovu buvo 
Alfredas Nobelis.

Ilgą laiką Alfredas No
belis šalinosi grynai kari
nių išradimų. Tiktai 1884 
metais jis nuramino savo 
sąžinę mintimi, kad “tai 
taip pat įdomu, taip didinga 
grynai iš teorinio, techni
nio taško, jog negalima lik
ti šių darbų nuošalyje.” Ga
lingiausias artilerinis para
kas, begarsės patrankos ir 
dar daugybė kitų karo tech
nikos naujovių —tai sekan
tys Nobelio darbai. Dabar 
jis įtikinėja save ir kitus, 
jog “visos civilizuotos naci
jos, pagautos karo siaubo, 
paleis armijas. Nori tai
kos—ginkluokis.”

Tačiau ir tuo metu jame 
jau brendo vidinis konflik
tas.

Azerbaidžano sostinėj 
lietuvių pasirodymas
Dviem koncertais Azer

baidžano sostinėje pradėjo 
savo gastroles Užkaukazėje 
S. Sondeckio diriguojamas 
Lietuvos kamerinis orkest
ras. Azerbaidžano valstybi
nės filharmonijos salėje ko
lektyvas atliko dvi skirtin
gas programas, sudarytas 
iš klasikų — Bacho, Hende
lio, Mocarto, Perselio, — 
taip pat šiuolaikinių Lietu
vos kompozitorių kūrinių.

Dar prieš pirmąjį koncer
tą į filharmonijos užkuli
sius pas Lietuvos muzikan
tus ateio grupė jaunų ba- 
kiečių, kurie praėjusią va
sarą aplankė Lietuvą ir su
sipažinę su Čiurlionio tapy
ba, dabar prašė atlikti šio 
įžymaus dailininko ir kom
pozitoriaus muziką. Į kon
certo programą buvo įtrauk
ti Čiurlionio kūriniai — va
riacijos lietuvių dainos “Bė
kit, bareliai” tema, du pre
liudai ir fuga. Klausytojai 
labai domėjosi ir jaunųjų 
lietuvių autorių kūriniais. 
Štai ka šia proga pasakė žy
mus Azerbaidžano kompo
zitorius Muša Mirzojevas:

—Aš seniai domiuosi-Lie^__>, 
tu va ir jos kultūriniu gyve- 
nimu, pažįstu daug Lietu
vos muzikų. Man Sabai ma
lonų įspūdį paliko R. Žigai- 
čio poema “Prie paminklo”, 
parašyta su giliu jausmu, 
sumania ranka. F. Bajoras 
kurio tokata skambėjo kon
certe, rašo gaivia ir origi
nalia muzikos kalba, iš jo 
galima laukti įdomių kūri
nių. Man labai patinka A. 
Bražinsko kamerinė simfo
nija — brandus, turiningas 
kūrinys.

Beje, su šio ir kitų 
programos kūrinių sunku
mais orkestras puikiai 
susidoroja. Tai ge
rai susigrojęs kolektyvas, 
pasižymįs didžiausiu skam
bėjimo spalvingumu. Ypač 
didelio pagyrimo nusipelno 
dirigento S. Sondeckio ir jo 
kolektyvo sugebėjimas su
teikti kiekvienam savo di
delio ir įvairaus repertua
ro kūriniui kaip tik tą nuo
taiką ir atspalvį, kurių rei
kalauja atliekamos muzikos -- 
epocha ir stilius.

Kuo toliau, tuo labiau slė
gė tai, kad visas pasaulis jį 
vadina “mirties karaliu
mi”. Giliu protu Nobelis su
vokė, kam imperialistinia
me pasaulyje tarnauja 
mokslinės minties laimėji
mai, kas bus jų aukomis.

Palikęs fabrikus ir labo
ratorijas, Alfredas Nobelis 
apsigyveno Italijos Rivje- 
ros pakrantėje, pasiryžęs 
naujais mokslo darbais iš
taisyti gyvenimo klaidas^ 
Tačiau jautė, kad laiko ne
bėra. Tada ir gimė įžymu
sis testamentas, kuriuo vi
są milžinišką turtą paskyrė 
įžymiems pasaulio išradė
jams rašytojams, visuome
niniams veikėjams, savo 
darbais tarn a u j a n t i e m s 
žmonijos pažangai.

Nobelis — ryškus pavyz
dys tų tragiškų prieštara
vimų tarp technikos pažan
gos ir plėšrios kapitalisti
nės visuomenės dėsnių. Šį 
tragizmą teko pergyventi 
ne vienam žymiam kapita
listinės visuomenės moksli
ninkui.

O Nobelio premijos jau 
nuo seniai tapo vertingu 
tarptautiniu mokslininkų ir 
literatų nuopelnų įvertini
mu, kurio susilaukti laiko 
garbe bet kurios šalies 
mokslininkai ir rašytojai.

Inž. G. Smirnovas ’
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DAR APIE FLORIDĄ
Jei už šias teisingas ir 

draugiškas pastabas flori- 
diečiai draugai mane bom
barduos, tai vistiek aš jų 
atsiprašysiu, nes dar tikiu 
(o tikėjimas yra nežinoji
mas), kad dar sykį ar porą 
sykių prieš mirtį nuvažiuo- 

. siu į Floridą, ir ten susi
tiksime su gerais draugais, 
bet biskį kitaip manančiais. 
Taigi: Let’s go to Florida!

LMS suvažiavimas ir fes
tivalis įvyko ir praėjo gra
žiai, įspūdingai. Bet kai 
kurie žmonės sako, kad Mi- 
amyje tie parengimai buvo 
ne vietoje, t. y. netinkamo
je vietoje. Taip, Miamio 
miestas yra netinkama vie
ta jokiems mūsų suvažia
vimams bei festivaliams. 
Kodėl? Todėl, kad Miamis 
randasi pačiame JAV pa
kraštyje, ir nuvažiavimas 
ten labai iškaštingas, ne bet 
kas gali taip toli važiuoti 
ir mėtyti pinigus kelionei. 
Suvažiavimams ir festiva
liams reikėtų parinkt vietas 
(miestus) viduryje Jungti-, 
nių Valstijų, kur galėtų su- 
važiuot draugai be didelių 
išlaidų kelionėms, išlaidų 
moteliams, hoteliams, res
toranams, arba kur nerei
kėtų privatiškuose butuose 
ant draugų uždėti sunkią 
naštą. O motelių ir kote
lių kainos yra įkeltos aukš
čiau debesų. Valgis taip 
pat yra aukščiausiomis kai
nomis.

Miamio biznieriai naudo
jasi proga ir lupa nuo tu
ristų kailius. Tai koks gį 
išskaičiavimas buvo turėt 
suvažiavimą ir festivalį Mi- 
amyje? Gerai, kad buvo 
lietuvių, kurie turėjo pini
gų pragyvenimui ir kito
kioms išlaidoms. Bet kaip 
su kitais delegatais, kurie 
atvažiavo į Miamį ir ku
rie negalėjo atvažiuot dėl 
didelių išlaidų? Tįk UAW 
unijos viršininkai labai 
mėgsta Miamį ir Miami 

, Beach: ten yra gražių vie
tų, visokių keistenybių, tai 
jie ten ir laiko konvencijas.

vome; drg. šarkiūnas gra
žiai atrodo.

Susitikome ir kitus malo
nius draugus — Viginą, 
Koch, Krupinską, chikagie- 
čius Grigus, “Vilnies” ben
dradarbius, V. Boviną (ku
ris jau nuo seniau davė 
man naują vardą — Mikas 
Rebelis). Buvome nuva
žiavę ir pas drg. Kanapę 
(kurio žmona neseniai mi
rė). Pas Kanapę dabar gy
vena buvę chicagiečiai gerb. 
Narcizas ir Olga Kreivėnai. 
Sekmadienį, kovo 30 d., visą 
dieną praleidome pas gerb. 
Kreivėnus Crandon parke. 
O kovo 31 d. orlaivis atve
žė mus į Detroitą.

Tik gaila, kad negalėjome 
susitikt ir pals i k aibė t su 
draugais Sliekais. Mat, 
daug publikos, sunku su vi
sais pasimatyt.

Mikas Detroitietis

A. Viskelį, įgyvenantį 56 
Wilson St., balandžio 8 d. 
ištiko baisiai skaudi nelai
mė. Jis savo sodyboj de
gino sugrėbtus medžių la
pus ir sausas žoles. Neži
nia kaip ten iš tikro atsiti
ko, kad jo drabužiai užside
gė ir jis labai apdegė, kas 
skaitoma 3-čio laipsnio ap- 
degimu. Tapo išvežtas net 
į Bostono Massachusetts 
General Hospitalį.

Linkiu ligoniams šėkmės 
pasveikti.

M. Uždavinis

E. BALEIŠIS

Tau, Lietuve--motina J

Vieną dieną teko svečiuo
tis pas draugus Valilionius, 
Ft. Lauderdale. Tie drau
gai gražiai gyvena. Tiesa, 
drg. Valilionis negali girtis 
sveikata, bet jis laikosi gra
žiai. Drg. Valilionis nege
ria jokių svaiginančių gėri
mų, jis sako — tegu kiti ge
ria. Tai gal ir tas stiprina 
jo sveikatą, ir jis atrodo 
jaunas, žvalus.

Pas Valilionius buvo ap
sistojusi Ievutė Mizarienė, 
tai su ja gražiai pasikalbė
jome.

Antrą dieną sVėčiavomės 
pas draugus Tamošiūnus. 
Tamošiūnai yra mūsų arti
mi draugai per daugelį me
tų. Detroite mudu su Ta
mošiūnu buvome vienoje 
socialistų kuopoje, Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo kuopoje, Laisvama
nių kuopoje, LLD kuopoje, 
ir rinkome visokias knygas 
pasiuntimui Lietuvon, tai 
todėl tarp mudviejų ir iki 
šių laikų nenutrūksta drau- 
giškįsantykiai. Pas Tamo
šiūnui buvo apsistoję dvi 
detroitietės — Ona Daukiė- 
nė ir Natalija Astrauskienė. 
Jie mus gražiai pavaišint; 
dėkojame Tamošiūnams : r 
toms detroitietėms turis
tėms.

Brockton, Mass.
Balandžio 12-s vidurdienį 

šešiolikametė High School 
mokinė Maria Jean Ku- 
kauskas buvo pagrobta nuo 
pirmojo mokyklos aukšto, 
nunešta į skiepą ir 7 sykius 
peiliu subadyta. Užpuolikas 
(sakoma apie 5 pėdų ir 7 co
lių ūgio) pabėgo.

Mergina šiaip taip užlipo 
ant pirmo aukšto, ten bu
vęs vyras ją pamatė visą 
kruviną, pašaukė policiją, 
ją nuvežė į ligoninę. Opera
cija truko arti 4 valandas. 
Sunaudota 14 pančių krau
jo, gyvybę išgelbėjo.

Keli įtarti asmenys buvo 
išklausinėti ir paleisti, poli
cija ieško tikrojo užpuoliko.

B rock to ne ir jo apylinkė
se dabar yra daug visokių 
užpuolimų, vagysčių. Daug 
kas bijo naktimis kur nors 
eiti, taipgi tuščius namus 
palikti. Nėra tos nakties, 
kad nebūtų keleto namų 
apvogimo.

Neseniai keletas jaunuo
lių vagilių įsilaužė į Alfon
so Miškinio vaistinę. Daug 
ką išnešė ar sugadino, vis
ką išvertė, išsinešė ir daug 
butelių degtinės, padarė 
nuostolių. Vėliau policija 
juos suėmė, du lietuvių vai
kai.

G. Shimaitis

Socialiame Klftibe susiti- 
I kome su buvusiu chikagie- 

čiu-vilnieciu draugu šajp 
kiūnu, kalbėjomės, drauga-

Norwood, Mass.
Jau buvo anksčiau “Lais

vėje” rašyta, kad Nellie 
Grybienė, vasario mėnesį 
sniegą kasdama prie namo, 
rimtai pažeidė strėnas. Pra
džioj galvojo, gal apsieis be 
gydytojo pagalbos,' Prabė
go gera savaitė laiko, bet 
skausmai nemažėjo. Tuo
met teko kreiptis į gydyto
ją, kuris patikrinęs pasiun
tė ją į Norwoodo ligoninę. 
Ligoninėje nereikėjo gulėti, 
gydėsi namie, prisilaikyda
ma gydytojo patarimo. Bet 
atrodo, jos sveikata neina 
geryn.

J. Valma, H. Grybienės 
brolis, gyvenantis 65 Aus
tin St., Norwoode, šių metų 
pradžioje buvo operuotas 
ant abiejų akių. Paskutinė
mis dienomis džiaugėsi, kad 
operacija buvo sėkminga, 
matymas pasitaisė, dabar 
jau gali ir laikraštį paskai
tyti.

Bet štai balandžio 7 • d. 
jam būnant namie ištiko 
skaudi nelaimė. Parkrito 
ant grindų ir vienos kojos 
kaulas sutruko. Tapo nu
vežtas į Norwoodo ligoninę. 
Ten buvo padaryta operaci
ja. Kol kas dar nėra grįžęs 
iš ligoninės.

Philadelphia, Pa.
Tai ir pabėrė šiukšlių 
maišą lengvatikiams

Veiksniai balandžio 12 d. 
per jų radiją skelbė neva 
“žinias” iš Lietuvos sustip
rinimui lengvatikių jausmų.

Kadaise mūsų tėvynė bu
vo užveista daugybe leng
vatikių. žmonės turėjo gar
binti šventintus stabus, 
maldaudami iš jų visokiau
sios pagalbos. Žmonės mel
dėsi, pasnikavo, spaviedo- 
josi, pasakodami kunigams 
visokius niekniekius, kad 
ko gerenio užsitarnauti. 
Sunkus gyvenimas buvo ne 
lengvatikiams. Persekiojo 
juos, baudė, kankino po
nai, kunigai ir valdinin
kai. Betgi dar mūsų gy
venime žmonės sukilo ir 
nugalėjo engėjus. Ir po di
džiausio sunaikinimo dabar 
kuria laimingą gyvenimą.

Daug buvusių išnaudo
tojų suvažiavo į Ameriką. 
Čia rado kunigų globoje ne
mažą skaičių;. • (lengvatikių. 
Mojasi juos išnaudoti. Pa
siskelbę tautos vadais, su
taisė savą “valdžią,” net ir 
“ambasadas.” •

Peln i n g a s “laisvinimo” 
biznis pradėjo mažėti, tai 
griebiasi ko naujo. Kadai
se skelbė, kad Lietuvoje 
lietuvių veik visai nebeli
ko, tik rusai ir kalmukai. 
Dabar per jų radiją kalbė
jo lietuviškai moteris, neži
nia, ar tik atvykusi iš Lie
tuvos, ar buvusi nuvykusi, 
ar seniai atbėgusi. Kalbėjo 
bent 20 minučių su stam
biomis pauzomis. O gal 
skaitė kitų raštą. Suflio- 
rius buvo girdimas kelis sy
kius, o suprasti nepajėgiau, 
ką jis jai patarė.

Ką gi ta ponia pasakė? 
Kolūkiuose žmonės gyveną 
labai skurdžiai, tai bėgą į 
miestus. Miestuose nesą 
gyvenamų butų, žmonės 
laukią butų virš 10 metų, 
tik partiečiai juos gauną. 
Nuomos nuo 150 rublių ir 
aukštyn. Daug panašių 
šiukšlių pripasakojo vaduo
tojams ir lengvatikiams.

Mūr. S.

St. Petersburg, Fla.
Šiame mieste yra rengia

mos kasmet miestinės, pi
lietinės didžiausios iškilmės 
Williamson parke nuo ko
vo 31-mos iki balandžio 13- 
tos.

Šių metų festivalio iškil
mės buvo jau 48-tos. Dau
giausia iš pietinių valstijių 
ir keletas iš šiaurinių su
važiuoja čia vidurinių mo
kyklų (High School) stu
dentai su savo orkestrais ir 
atlieka programas šiame 
parke šio miesto visuo
menei. Ir du sykiu bėgy
je vienos savaitės sudatė 
didelį paradą miesto gatvė
se su muzikos instrumen 
tais. Apsirengę visokionjfs 
spalvomis maršavo gatvėse 
'tie jaunuoliai studentai 

žiūrovij suplaukė ti

Kompozitor i a u s Jurgio 
Gaižausko šeimoje atsidū
riau visai netikėtai. Tiesiog 
ėjau per puikųjį Vilniaus 
Žvėryno pušyną, pro ten 
įsikūrusį kompozitorių mie
stelį ir išgirdau muziką. 
Muzika kompozitorių na
muose, žinoma, ne naujiena. 
Bet čia grojo Ištisas or
kestras. Pirmas užklaustas 
praeivis mielai paaiškino— 
tai Gaižauskų šeimyna re
petuoja.
... Įsivaizduokite, radau 
net dvyliką muzikantų! Tė
vai ir dešimt vaikų — nuo 
didžiausio iki mažiausio — 
su smuiku, akordeonu, prie 
pianino. »

Sako, čia niekada nebū
na vaidų, visi vienas kitam 
padeda, vienas kitą moko 
ir myli.

Eidamas namo, dar ilgai 
galvojau apie šią darnią, 
pavydėtinai darbščią šeimą, 
apie jos ramstį ir atsparą
— motiną Zofiją Gaižaus- 
kienę, pasišventusią v a i- 
kams, jų auklėjimui, apie 
ilgąs jos nemigo^ naktis ir 
meilę.

• Lyg tyčia sekančią dieną 
į rankas pateko rytinis 
“Tiesos” laikraščio numeris 
ir perskaičiau, kad grupei 
lietuvių motinų, išauginu
sių po dešimtį ar daugiau 
vaikų, suteikiamas “Moti
nos - didvyrės” garbės var
das.

Tada man ir kilo mintis 
kreiptis V Lietuvos' sociali
nio aprūpinimo ministrę 
Tatjaną Jančaitytę su pra
šymu atsakyti į keletą klau
simų. Pirmasis jų buvo 
toks:,
— Prašome drauge minis
tre, paaiškinkite, kam ir už 
ką suteikiamas “Motinos - 
didvyrės” vardas, kiek jau 
yra Lietuvoje motinų, ga
vusių šį vyriausybinį apdo
vanojimą?

Ministrė: “Motinos - did
vyrės” garbės vardas sutei
kiamas kiekvienai mo
tinai, pagimdžiusiai ir iš
auginusiai nemažiau de
šimties vaikų. Jis suteikia
mas tada, kai jauniausia
jam vaikui sukanka vieneri 
metai, o kiti auga gyvi ir 
sveiki. Be to, gavusioms šį 
apdovano j i m ą motinoms 
taip pat įteikiamas “Moti
nos - didvyrės” ordinas.

Nuo 1944 metų, kada Ta
rybų Sąjungos parlamentas 
įvedė šį apdovanojimą, “Mo
tinos - didvyrės” vardą jau 
gavo 2,462 mūsų krašto mo
tinos.

Tai, kaip sakoma, oficia
lioji šio klausimo pusė. Ma
no nuomone, nemažiau 
svarbu ir ta pagarba, kuri 
lydi darbščiąsias, mieląsias 
mūsų motinas, tas didelis 
valstybinis rūpestis jomis— 
svarbiausiu kiekvienos tau
tos ramsčiu.
— Tuo pačiu, žinoma, ne
užmirštama ir materialinė 
parama?

Ministrė: Be abejo, jau

si keliai atviri. Tai aš ir 
manau, duokime jai tik dar 
geresnes buitines sąlygas— 
ir pamatysime kaip visos 
kitos problemos nustos eg
zistavusios, kaip subujos 
nedidelė, bet darbšti ir 
energinga mūsų, lietuvių, 
tauta. ' ;

Su Lietuvos socialinio ap
rūpinimo ministre T. Jan- 
čaitytę kalbėjosi žurnalis
tas E. Baleišis

tanči&i ir tūkstančiai žiū 
rėti iškilmingo parado. Tą 
paradą daugiausia rėmė 
koįrfercinės įstaigos.

aigi, turistams, kurie 
dab neišvažiavę, teko išgirfe- 
ti/daug koncertų ir gražių 

ogramų iš jaunuolių 
oksleivių. Rodos, kad jų. 

čia buvo iš 13-kos valstijų 
atvažiavusių per tas dvi sa
vaites — atostogų ir Velykų 
proga.

A. Setėika

trečiąjį vaiką pagimdžiu
sioms pradedama mokėti 
vienkartinė pašalpa, o po 
ketvirtojo ir pastovi mė
nesinė paranka. Kuo dau
giau vaikų šeimoje, tuo ir 
pašalpos didesnės. Per ilgus 
mettis, žinoma, susidaro ne
mažos sumos.

Mūsų moterys naudojasi 
ir daugeliu kitų lengvatų, 
kurių dažnai pinigais ir ne
pamatuosi. Tai 112 kalendo
rinių dienų apmokamų de-‘ 
krėtinių atostogų, pernai 
išėjęs naujas įstatymas, pa
gal kurį po gimdymo nęt 
ir nedirbančiai motinai nįe- 
tus laiko išsaugoma jos dar
bo vieta. Motinoms, kurios 
išaugino penkis ir daugiau 
vaikų iki aštuonerių metų 
amižiaus, skiriama senatvės 
pensija nuo 50-ties metų ir 
tereikia penkiolikos metų 
darbo stažo.

O kur dar tas suprati
mas, kad kiekvienas tavo 
vaikas, kokia gausi šeima 
bebūtų, galės lankyti mo
kyklą, įsigyti norimą spe
cialybę ir visada gauti dar
bo!
— Ir vis tiktai' pastarai
siais metais Lietuvoje tru
putį sumažėjo gimimų skai
čius. Kuo tai paaiškintumė
te?

Ministrė: Daugiausia tai I lankytojai gali apčiupinėti, 
ne nuo mūsų priklausan- Muziejus sulaukė didelio 
čios priežastys. Juk tik pasisekimo, 
prieš 24-erius metus nusto
jo griaudusios patrankos, 
palikusios mūsų krašte ai
bes našlių ir našlaičių. Ka
ro metais buvo labai mažas 
gimimų skaičius, po karo 
daugelis vyrų nebesugrįžo 
į namus. Dabar einti pro 
sutuoktuvių biurą — kiek 
daug jaunų, gražių porų — 
o juk tai daugiausia pirmų
jų pokario metų vaikai tuo
kiasi. Ir galvoju sau, palau
kim dar truputį — pradės 
jie gimdyti, padaugės ir 
jaunosios mūsų kartos gre
tos.

Antra priežastis, saky
čiau, tokia: natūralūs mies
to augimas, plečiantis pra
monei, augant kultūrai ir 
didėjant kaimo darbų me- 
čhanizavi’mui. O mieste vi
sada buvo mažesnės šeimos, 
negu kaime. Mieste mažiau 
erdvės, miesto žmonės skru
pulingiau reguliuoja šeimos 
narių skaičių. Tiek tėvas, ! 
tiek motina nori turėti dau
giau laisvo laiko, nori nors 
retkarčiais nueiti į teatrą, 
į kiną, galų gale nori dau
giau laiko ir energijos skir
ti savo profesijai. Dar vie
na priežastis—tik prieš de
šimtį metų pabaigėme už
gydyti karo žaizdas, prikė- 
leme senus miestus iš griu
vėsių, o naujus tik dabar 
imame visu greičiu statyti. 
Savaime suprantama, kol 
kas mumis dar trūksta erd
vių butų, labai reikalingų 
gausesnėms šeimoms, trūk
sta vaikų lopšelių ir darže
lių.

Bet mes juos netrukus 
turėsime, nes Lietuva šian
dien — naujų statybų, kas
dien vis geresnių ir pato
gesnių statybų pastoliuose. 
Mes žinome ko siekiame, 
kuo rūpinamės, ko mums 
dar trūksta. Mums įkvepia 
jėgų supr&timas, kad kiek
vienu mumis rūpinasi vals
tybė —- mūsų pačių kūdikis,' 
mūšų pačių valdžia.

O kas gali būti svarbiai! 
motinai už supratimą, kad 
nebereikia abejoti dėl savo 
vaikų ateities, kad jiems vL

ĮVAIRUMAI
Mąžylio kolibrio kūne 

 

vykšta pats aktyviausias iš 

 

visų7 žemės gyvių medžiagų 
apykaitos procesas. Šis 
paukštis nedidesnis už pe
teliškę, turi be perstojo 
maitintis, nes stipraus al
kio jausmas apima mažylį 
kas trys—keturios minutės.

Augant laikraščių tira
žams ir sparčiai nykstant 
miškams, Japonija privers
ta importuoti daug laikraš
tinio popieriaus. Kai kurie 
Japonijos koncernai nuo 19- 
67 metų pradėjo spausdinti 
laikraščius ant polietileni
nės medžiagos.

Šiaurės Karolinos (JAV) 
dailės muziejuje atidarytas 
skyrius akliems žiūrovams. 
Jame eksponuojamos skulp
tūros, ir graviūros, kurias

Philadelphia, Pa. ,
Pramoga įvyks gegužės 18

Mūsų gerbiamiems parenk 
girnų lankytojams jau buvo 
spaudoje pranešta, jog LLD 
10 kuopos ruošiamas pobū
vis balandžio 20 d. nukeltas 
į gegužės mėnesį. Todėl da
bar parengimo komisija 
praneša, kad šį kartą drau
giška pavasarinė sueigėlė 
tikrai įvyks gegužės 18 d. 
visiems ’žinomoje salėje, 
6024 N. Wayne Ave. Vaišės 
prasidės 12:30 dieną. Kai 
kuriems parengimų mėgė
jams ir nepatiko sueigos 
nutolinimas visu mėnesiu. 
O kitiems kaip tik labai pa
tinka tas pavasario laiko
tarpis, nes tai gražiausias 
gamtos atbudimo psipuoši- 
mas žiedais. Kelrodis bus 
paskelbtas vėliau.

Europos gyventojai' da
bar yra “seniausi” pasauly
je. Šiuo metu 9.8 procento 
europiečių turį daugiau ne

igti 65 metus. 2000 metais 
seni žmonės sudarys 13.1 
proc. mūsų kontinento gy
ventojų.

Balandžio 12 d. įvyko 
LLD 10 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo vidu
tiniškai. Svarstė organiza
cijos svarbius klausimus 
energingai. Mūsų ilgame
čiam organizatoriui J. Sta- 
siukaičiui susirgus, dabar 
jo vietą užima mitingus 
tvarkyti mūsų veiklios mo
terys : pasikeisdamos pir
mininkauja P. Valantienė, 
H. Tureikienė, N. Griciū- 
nienė. Tai puiku, kuomet 
moterys vyrus pavaduoja 
veikloje.

O mūsų taikos mylėtoja 
E. Lietuvaitė vis gausiai 
medžiagiškai remia mote
ris už taiką. Štai ir praė
jusiame LLD 10 kuopos su
sirinkime priėjusi prie šių< 
žodžių rašė j o įspaudžia į : 
ranką dešimtinę ir sako: 
perduokit Women Strike 
for Peace! j

Reporteris

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug ,4 
svarbių faktų iŠ Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo-^
nes, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
Vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė

1. Pramonė ir jos pasiekimai 
Statybos laimėjimai 
Susisiekimas ir jo. priemonės

4. žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos 
laimėjimas

5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė 

Kai kuriuose kultūros baruose 
Apie Lietuvos rašytojus 
Apie Lietuvos mėterį šiandien 
Paminklų apsaūgA—Kraštotyra 
žvilgsnis į kai kuriuos miestus 
Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka 
Tarp lygių .lygi ir laisva

2.
3.

9.
10.
11. ’
12.
13,.
14.
15.

k

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus tūos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygoj kaina $2.50

Gaunama “Laisves” knygyne 
102-02 Liberty Avė., Ožone Park, N. Y., 11417

==
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Žinios iš visur
Oslo. — Norvegijos soli

niai•ūmo komitetas su Viet
namo kovotojais, bendrai 
su Švedijos komitetu dar^ 
buojasi sukelti daugiau pa
ramos vietnamiečiams.

New Delhi. — Romos ka
talikų vadovai raportuoja, 
kad dabar Indijoje yra 7, 
607 katalikai.

Stockhohnas. — Šve d i j a 
sutiko priimti dar 16 ameri
kiečių, kurie pabėgo nuo 
militarinės tarnybos.

Londonas.— Anglijos val
džia pasiuntė kariuomenę į 
Lotynų Amerikos Montsrr- 
ato salą slopinti nacionali
nį judėjimą. Saloje gyvena 
12,000 žmonių.

ST. PETERSBURG, FLA.
Mirus

Vaclavui J. Senkevičiui
* I

La Porte, Ind.
Reiškiame gilią užuojautą jo mylimai žmonai 

Bronei, broliui Mečiui ir brolienei Veronikai, gy
venantiems Kanadoje, pusbroliui Zigmui Terebeizai 
ir jo šeimai, gyvenantiems Lietuvoje.

J. Stukas J. Vinikaitis
A. Stukienė S. Vinikaitienė
R. Samulionienė J. Greblikas
W. Dubendris O. Greblikienė
J. P. Miller J. Puišis
M. Miller’ienė A. Puišienė
A. Pakalniškienė J. Davidonis
I. Urmonas E. Davidbnienė
J. Urmonienė B. Salaveičikas
P. Mockapetris Geo. Gendrėnas
L. Valančius Alma Brewer
J. Blaškis J. Stanelis
P. Blaškienė J. Vaicekauskas
J. šolunas .. . K. Vaicekauskienė
H. Šolunienė P. Pučkorius
N. Lenigienė • R. Zaluba
H. Žilinskienė A. Sereika
Dorof. Lesnik V. Vilkauskas
J. P. Brass Ch. Puišis
W. Stakėnas F. Skleris
O. Stakėnienė Ieva Jesky
Drg. B. kanadietis V. ir E. Valley
J. K. Šarkiūnas F. ir M.Lideikis
H. Šarkiūnienė J. ir P. Stančikas
A. ir M. Račkauskas A. ir A. Jocis
M. Friberg J. Ragauskas
P. Alekna A. Ješkevičienė
A. Aleknienė M. Klišius
W. Kelley J. Rūbas
K. Kelley’ienė 0. Rubienė
N. Sereika

Juozas Petrukaitis
Mirė balandžio 18 d., 1967 m. 

Stoughton, Mass.
Jau dveji metai kai mirė mano brangus draugas. 
Paliko mane liūdesyj. Aš tavęs negaliu pamiršti..

Agnes Petrukaitis ir 
dukra A. Jordan

New London, Conn.

MIRUS

Pranui Kavaliauskui
St. Petersburg, Fla.

Mūsų nuoširdžiausia užuojauta jo seserims 
Lillian Kavaliauskaitei, Agnes Jurevičienei, 
Margaret Cowl ir Helen Kudirkienei, taippat 
visiems kitiems velionio artimiesiems.

Strižauskų šeima
Bridgeport, Conn.

Helsinkis. — Paavo Ai- 
tio, komunistas viešųjų dar
bų ministras, pareiškė, kad 
Suomija tarsis su Tarybų 
Sąjunga dėl pirmos atomi
nės jėgainės pastatymo.

Wheeling, W. Va. — 2, 
000 kelių tiesimo darbinin
kų sustreikavo. Tuomet gu
bernatorius Moore paleido 
juos iš darbo.

Maskva. — Tarybų Są
junga pranešė, kad ji turės 
raketų išbandymus Pacifi- 
ko vandenyne tarp balan
džio 17 ir birželio 15 dienų.

Whippany, N. J. — Mo
kyklos busui susikūlus su 
sunkvežim i u 23 studentai 
sužeisti.

Rochester, N. Y.
Balandžio 13-tą gerai pa

vyko draugų Arlauskų su
rengti ęedimino Draugijos 
labui pietūs. Diena buvo 
labai grazį. Svečių-viešnių 
turėjome gausiai.

Stalai buvo papuošti Ve
lykų margučiais. Draugams 
Arlauskams pateiktas gar
bės tortas. Labai gaila, 
kad d. Arlauskienė negalė
jo dalyvauti šioje gražioje 
sueigoje.

Pietų metu d. Petras Ma
linauskas, Gedimino D-jos 
pirmininkas, pakalbėjo, pa
sakė, kas šiuos pietus Drau
gijos naudai surengė. Visi 
atsistojo rengėjams padė
koti ir uždainavo. Kadan
gi neseniai buvo praėjęs 
gimtadienis, tai sudainavom 
Linksmą gimtadienį, o visos 
virėjos sudainavo Ilgiausių 
metų draugams Arlaus
kams. . »

Seniai bebuvome turėję 
tokią malonią s u e i g ė 1 ę. 
Mes, visi Gedimino Draugi
jos nariai, nuoširdžiai dėko
jame gerbiamiems d.d Ar
lauskams " už suteikimą 
draugijai tokios didelės pa
galbos; taip pat visiems d.d, 
kurie jau ketveri metai dir
ba nemokamai; ir visa val
dyba dirba nuoširdžiai ir 
nemokamai.

Tai tikras lietuviškas ko
lektyvas. Lai bus mūsų di
džiausia jiems pagarba ir 
padėka, o reikale ir talka. 
Nors veik visus spaudžia ei
lės metų ir sveikatos vi
siems po bi.skį trūksta, bet 
mes nepasiduodame, dirba
me kiek galėdami ir prašo
me visus Gedimino narius 
ir bičiulius stoti Draugijai 
į pagalbą.

Virėjomis buvo Ona Ba- 
čiulienė, K-. Žemaitienė, A. 
Baronienė, M; Trilikauskie- 
nė, V. Zlatkienė, L. Bekis. 
Vyrai dirbo: P. Malinaus
kas, S. O. Beganskai, Bab- 
kas kepė ir dovanojo O. 
Bačiulienė, A. Baronienė, 
V. Zlatkienė .

Visiems dirbusiems, au
koj usiems ir atsilankiu
siems nuoširdus ačiū. Sve
čių turėjom net iš Kanados, 
gaila, pavardžių nesužino
jau.

Serga
Viktorija Rinkev i č i e n ė 

buvo operuota, bet jau jau
čiasi geriau, yra namie.

Rožė Černauskienė turė
jo akies operaciją, eina ge
ryn, būna namie.

Serga R. Barauskas, 
“Laisvės” vajininkas.

’ Sunkiai serga N. Švedie
nė, jati seniai supralyžiuo- 
ta, yra ligoninėje.

Širdingai linkime ligo
niams greitai susveikti ir 
vėl dalyvauti su mumis

L. Bekešienė

San Francisco, Calif.
Sunkiai serga mūsų veik

liųjų draugų Ginaičių duk
relė Louise Langevin, ran
dasi San Jose Hospital 14 ir 
Santa Člara, San Jose, Calif. 
Pergyveno dvi sunkias ope
racijas, Jau virš penkių są- 
v a ici ų išbuvo ligoninėje. 
Dabar eina geryn, nors la
bai lėtai,

Motina rašo, kad teks il
gai ir kantriai laukti, kol 
pilnai pasveiks.

Užuojautos kortelę gali
ma pasiusti į jų namus, 
20 Hollywood, Los Gatos, 
Calif. j

< V. Sutkiene
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HELP BNTED-MALE-FEKALE
"TECHNICIANS

Appliance and Television

Due to our expansion of General 
Electric and Hq'tpoint appliance fac
tory to Dauphin, York and Cumber
land counties, we have openings for 
experienced technicians.

Excellent •• working conditions, 
wages, benefits and family security 
program.
For appointment call 717-564-7430.

GENERAL ELECTRIC 
COMPANY

2259 Woodlawn St., Harrisburg, Pa.
An Equal Opportunity Employer.

(28-34)

WELDERS
Lay out and fabricate Gates for 

Chain Link Co. Experience in pipe 
welding Co. benefits, including hos
pitalization, life insurance, sick pay, 
paid vacation. Salary commensurate 
with experience.

ATLAS FENCE COMPANY
Croydon, Pa. ’ 788-6400.

(28-31)
.............. 1 1 .

Wanted Men to work inside Ware
house. Loading & unloading Trucks 

and processbig material.

• Steady work—regardless of 
outside weather conditions.

• Good /pay. *
• Usual fringe benefits.
Only those interested in perman

ent employment need apply — in 
person tQ:. METROPOLITAN ME
TALS, INC., 320 Freight St., Hamp
den Industrial Park, Camp Hill, Pa. 
717-761-2430. 5

(28-31)

Philadelphia, Pa.
Daug sergančiųjų

Bronice Ramanauskienė 
rimtai susirgo. Pasidavė li
goninėn bal. 7 d. Atlankėme 
bal. 13 d. Sake, jaučiasi 
kiek geriau ir neužilgo ma
no grįžti namo, R.,D. 1, Box 
251, Sellersville, Pa. 18960

Jonas Stasiūkaitis eina 
geryn po priežiūra gerų 
draugų Vaitiekaičįų, 8124 
River St.

T. Beleckienė,11415 Mag- 
ge Avė., grįžo iš ligoninės 
išbuvusi 11 dienų dėl svei
katos ištylimo ir širdies 
silpnumo. Gydosi namuose. 
Sveika būdama prieš2 kiek 
metų dirbdavo parengimuo
se, valgį gamindavo.

P. Vasiliauskienė, 543 W. 
Luray Sfe, gydosi namuose, 
po išbuvimo ligoninėje apie 
trejetą savaičių. Sveika bū
dama parengimuose padė
davo dirbti, kur reikėjo.

Linkiu širdingiausiai vi
siems ligoniams susveikti.

P. Walantiene

Klaidų pataisymai
Balandžio 4 d. laidoje, 

“Laisvės” Brvės sveikinimų 
pranešimuose buvo pažymė
tas antgalvis Los Angeles, 
Calif., prie V. Sutkienės 
prisiųstų pinigų. Turėjo bū
ti San Francisco, Calif. At
siprašome.—Adm-ci j a.

Pranešimas
South Boston, Mass.

LLD 7-os apskrities ir Mo
terų sąryšio yra šaukiamas 
pavasarinis posėdis apkal
bėjimui vasarinių parengi
mų—apskričių ir “Laisvės” 
piknikų.

Konferencija įvyk's balan
džio 27-ą d;, 11 vai. ryto, 
318 Broadway.

Kviečiame 7-os apskrities 
ir Moterų sąryšio komitetų 
barius, taipgi ir vietos vei
kėjus dalyvauti pasitariųie 
dėl geresnių pasekmių.

J. Jąskevičius 
7-okapskr. sekr.

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-F^IALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE OPERATORS AUTO LOT PORTER

Must have pipe fitter experience, 
also experience in general production 
machine maintenance and repair. 
Machine shop background desirable, 
steady employment.

Pleasant working conditions, good 
starting rate and fringe benefits. 
Interviews 9 .a m. to 4 p. m. or by 
appointment. Phone 201-846-2400. 
ext. 254. sJ

HENRY HEIDE INC.
14 Terminal Road

New Brunswick, N. J. 
(Industrial Park)

Equal Opportunity Employer
(27-36)

MEN WANTED
Aluminum sash and door manu

facturer located in NE. Phila., has 
immediate positions available. Ex
cellent benefits, including paid holi
days and vacation. Experience not 
necessary. We will trail). Apply: 
STEPHEN LAURIE MFC). CO., 920 
E. Lycoming.

PI 4-4300.
(28-31)

DRAFTSMEN

Mechanical, experienced on pres
sure vessels and piping for water 
treatment system. Modern facilities. 
Excellent fringe benefits. Equal 
opportunity employer.'

COCHRANE DIVISION
CRANE CO.

3rd Ave., King of Prussia.
265-5050

(28-34)

DRAFTSMEN

Electrical detailers, prepare schma- 
tics. Point to point wiring layout. 
Familiar with basic electrical in
dustrial , hardware. Modern facili
ties. Excellent fringe benefits.

Equal Opportunity Employer.
cochrane Division

CRANE CO.
3rd Ave., King of Prussia.

265-5050
(28-34)

MATERIAL HANDLERS
Must be able to read, write and 

speak English. Permanent, openings 
in modern plastics plant; periodic 
increases, nine paid holidays, BC, 
DS and Rider J, vacations and 
other benefits; exp. preferred, but 
not essential, five-day week, excel
lent working conditions. Phone 201- 
352-1944 or apply —

EMELOID CO., INC.,
1239 Central Ave., Hillside, N. J. 
An equal opportunity employer.

(28-29)

DRAFTSMAN
Excellent opportunity for Drafts

man with with 1 to 3 years layout 
experience with mechanical compo
nents.

Good starting salary, excellent 
oppportunity for advancement and 
complete employee benefits package 
including tuition assistance and pro
fit sharing. Apply in person or call 
226-7700.

RESISTOFLEX CORP.
Woodland Road. Roseland, N. J.

(Caldwell area)
“A Good Place to Work”

An Equal Opportunity Employer.
(28-29)

FACTORY HELP
Must Be Able to Speak, Read 

& write English
Duo to a recent expansion we are 

Seeking several new employees for 
our day shift. We also have a few 
openings on the afternoon shift. 
These are permanent, full time po
sitions. Qualified applicants should 
have previous experience in indus
try, with good attendance records. 
Excellent working conditions and 
fringe benefits. 10 paid holidays. 
Periodic increases. Apply in person:

THE EMELOID CO., INC., 
1239 Central Ave., Hillside, N. J. 
An Equal Opportunity Employer.

(28-29)

TAILORS %
Experienced on custom work.

Full time or part time.
Modern Shop. Full benefits.

Call HO 7-1860 \
(28-29)

LINOTYPE OPERATOR ĄND 
MACHINIST OPERATOR

4:30 to 12:30 PM. overscale, steady 
overtime, air-conditioned. Company 
paid major medical insurance and 
pension. Family educational bene
fits at U. of P. Call John McHugh. 
BA 2-6700, ext 245. Member Master 
Printers Association.

(28-31)

Single and double needle operators 
for lightweight rainwear. Positively 
no layoffs. Paid holidays, vacations 
and other benefits. If you have sew
ing experience and want to earn top 
money, stop and see Mrs. Kelly.

INDUSTRIAL PRODUCTS, 
2201 W. Pienwood. (25-35)

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)

ALTERATIONS

LANE BRYANT

HAND & MACHINE

Experience Preferred
Immediate employee discounts.
Generous Employee Benefits

Personnel Dept., 4th Fl.

12th •& Chestnut Sts.
(25-31)

FACTORY WORK
Packers for Automotive Parts 

NE vic. near Sears
Good working conditions.

GOOD SALARY.
Call PI 4-5252.

8—4:30
(27-32)

Wanted Experienced
WEAVERS

W-3 Shaft Looms.
Day shift. Good pay.
All Fringe Benefits.

Call for appointment 
CANTEBURY FABRICS

MT. HOLLY, N. J.
609-267-2134

(27-33

BRAKE OPERATORS 
SET-UP MEN 

WELDERS 
GRINDERS

Steady 53 hour week. Liberal 
fringe benefits.

BABINEC SHEET METAL
774 Martin St., Rahway,- N. J.

388-6600
(26-32)

FOUNDRYMEN-MOLDER, TRAI
NEE Finishing; Immėd. excellent 
opportunity with small fast growing 
high-quality, non-ferrous sand found
ry. Norristown-Conshohocken area. 
Phone 272-5871 or NI 4-0325 for in
terview. (26-29)

MALE ATTENDANT OR
ORDERLY

All shifts, full or part time.
Call 785-1266 between 10 AM & 4 PM

(25-31)

STEEL COMPANY. Has openings 
for leveling line operators. Crane 
operators, shear operators, truck 
loaders. Immediate positions avail
able. Call OR 6-4206.

( 25-30)

Attention!
HELP WANTED

No previous experience requested 
on the job training. 40 hr. week. 
Rotating shift. Outstanding wages 
and benefits package, including 
Blue Cross, Blue Shield, sick pay, 
life insurance. Vacations, pension 
plan, ietc. Apply at:

E. I. DUPONT DE NEMOURS
& CO.

'256 Vanderpool St., Newark, N. J. 
07114. Call 201-243-2141.

An Equal Opportunity Employer.
(28-33)

PRESSERS. UNDER PRESSERS. 
Darts, sleeves, cuffs, all' done on 
modern equipment. We offer: Three 
weeks vacation, 7 paid holidays. All 
Union fringes. Apply :

PENN BILT CLOTHES
1666 Callowhill St.; 5th fir. 
Ask for -Mr. Louis DeLuca.

(28-31)

MAINTENANCE MEN

Some knowledge of electricity 
and pipes.

SUMMĘRDALĘ DYEING
& FINISHING, INC.

8101 Holmesburg Ave., MA 4-1270,
(28-31)

, COOKS
Open hearth cooks. Full time or 

part tinie. Excellent working ęon- 
ditions. Good salary. Opportunity. 
Exp. not nec. Apply in person.

GEORGE WASHINGTON MTR 
LODGE, Rt. No.> 1, Trevose, Pa.

„ (28-32)

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)

CHIPPERS
We need help and in exchange for 

your help we offer you: 8 paid ho
lidays, 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 CORP.
Birdsboro, Pa. An Equal Oppor

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

PARTS 
MANAGER

Must have equipment experience. 
Salary open.

Usual Company benefits.
Contact H. B. Graff 

GRAFF TRACTOR &
EQUIPMENT, INC.
Rte. 11, Carlisle Pike 
PHONE 717-766-7671

(27-30)

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 būt 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
PAID VACATIONS & HOLIDAYS

Call Mon-Fri. 9—5 at OS 2-2000 
Mr. Carl Hoff, Service Manager

LAFFERTY CHEVROLET
Warminster, Pa.

(23-30)

TRAINEES WANTED FOR

General Production Work
Need mechanically inclined indivi

dual interested in learning new pro
duction techniques. Sick leave, va
cations, holidays, merit increases.

Call Mr. Kowski, OL 9-8400.
SPECIALTY GLASS 

PRODUCTS, INC.
143 Terwood Rd., Willow Grove, Pa.

(23-32)

WANTED ALIGNMENT MAN

Experience front end. Steady work, 
good Company benefits. For inter
view call:

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

(24-30)

EXCELLENT POSITION- Open on 
the maintenance staff of George 
Washington Memorial Park. Salary 
plus insurance, plus pension, plus 
extra bonus. Tenant House avail
able. Phone TA 8-1417 for interview.

(28-30)

COOK
Short oixier. Experienced. Apply: 

de VILLE DINER

Baltimore Pike, Springfield.
KI 4-3999. * '

• (28-31)

SALES MANAGER-FREIGHT
Class “A” Eastern-Western Gene

ral Carrier. Mature, aggressive, 
knowledgeable in modern sophistica
ted techniques and leadership with 
background in motor freight in the 
Phila-N. J. and Wilmington areas. 
Salary commensurate with ability.

Send resume and salary require
ments to Box S-7, Jefferson Bldg., 
Philadelphia, Pa. 19107. < ‘

(23-29)
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“LAISVĖS” REIKALAIS
Jau pavasaris, įplaukos sumažėjo, bet visvien yra 

gerų laikraščio rėmėjų, kurie atsinaujindami prenume
ratas prisiunčia ir paramos. Prašome pasiskaityti.

Gerbiama Kavaliauskaite, sveika. Turiu tau pasa
kyti, kad aš jau užnešiau 86-ą naštą kovo 22 d. Ka
dangi gerai pavyko užnešti, tai prisiunciu “Laisvei” čekį 
sumoje $86, kad “Laisvė” gyvuotų daug metų. Linkiu 
visam “Laisvės” kolektyvui stiprios sveikatos. J. Del
tuva. Baltimore, Md.

Iš tikrųjų gera našta! Visas “Laisvės” kolektyvas 
sako tau, mielas drauge J. Deltuva — ačiū už linkėji
mus ir už puikią paramą. Ilgiausių metų!

Dalyvaudama LMS suvažiavime Miamyje, Ieva Mi- 
zarienė, pirm negu išvyko į Kaliforniją, prisiuntė čekį 
sumoje $27. Aukojo:

Po $5: Irene Janulienė, Palmer, Mass., sveikina 
menininkus iš LMS festivalio; Jonas Hendriks, Robert ir 
Alma Brewer ir J. P. Brass, St. Petersburg, Fla. Chas. 
Pempė, Richmond Hill, Ont., Canada.

Draugė Čikagietė, $2.
• • •

Gerb. Adm.: čia siunčiu čekį vertės $37.50. Tai 
Margaret Alvinienės iš Yucaipa, Calif., prisiminimas jos 
darbščių 75 m. gyvenimo. Margaret Alvinienė atšventė 
savo 75 m. jubiliejų savo namuose, kovo 23 d. Susirinko 
jos artimi draugai palinkėti jai ilgų metų, kad ji išsi
laikytų tokioj jaunatviškoj dvasioj, kurioj jinai dabar 
dar darbuojasi. Margaret paskyrė $75 mūsų spaudai. 
Po $1 nuo kiekvienerių metų, pusiau “Laisvei” ir “Vil
niai.” Gražus pavyzdvs prisiminus savo tokį gražų ju
biliejų. Draugiškai, Ksavera Karosienė, San Leandro, 
Calif.

Nuo kitų gauta sekamai:
Povilas Puckorius, St. Petersburg, Fla. . 
Roger Žilis, Chicago, Ill..........................
Tony Thomas, Broad Brook, Conn........
St. Urbonas, Miami, Fla............ . ............
Ch. J. L., So. Boston, Mass.......................
A. Bajalienė, Maspeth/ N. Y..................
Joseph Norkus, Salem, Ohio................
Julia Yovis, Pittsfield, Mass....................
B. A. Gegžnas, Philadelphia, Pa..............
Mrs. Chas. Chuberk, San ^ntonio, Texas 
Mrs. J. Naudžius, Pearl 
V. J. Pshalgauskas, Fit 
P. Paserskis, Baltimore^ 
Monika Dawnis, Dorchąąter, Mass..................

Mfalter Račkauskas, VĮ^ard Hill, Mass. ,.......
Jonas ir Anna, Šamųleųai, Fitchburg, Mass.
Evelyn Cibulskų Nanticoke, ,Pą. ,.......... 
Adele Pakali, Clearwater, Fla. ........................
Lucy Rauduvė, Pittston. Pa. .’.•••..................
Mrs. M. Jurevich, Brooklyn, N. Y..................
Clement Bready.- Brooklyn, N. Y..................
Rose Chulada, Methuen, Mass........................
K. Grygalonis, No. Attelboro, Mass. ............
M. B. Lukshes, Woodhaven, N. Y..................
J. Lesevičius, LaSalle, Canada ........................
Po $1: F. Netsell, Gardner, Mass.; J. Strimel, Uni

on, N. J.; Mike Peterson. So. Boston. Mass.: J. Andrus,- 
keviciuus. Brooklyn, N. Y.; Mary Zeikas, Silver Spring, 
Md.; A. Rėklaitis, Bristol, Conn.; A. Burt, Raymond, 
Wash.

►urg, Mass.
d................

Širdingai ačiū viršminėtiems už jų nuoširdžią pa
ramą laikraščiui.

Administracija

Smothers Brothers
For quite some time now 

we have been enjoying 
Smothers Brothers Comedy 
Hour on television Sunday 
nights. The program has 
been inccreasingly popular. 
Tom and John Smothers 
are delightful young men, 
who have been trying to 
bring more up to date ma
terial into their program. 
I repeat this — they are 
trying. , They did succeed 
to certain extent, but be
cause of that the friction 
between them and CBS 
network has deepened and 
now come to a breaking 
point. CBS has canceled 
Smothers Brothers* pro
gram for the next year.

It seems very unfair. It’s 
very important to an art
ist to be himself, say the 
things he believes in and 
act the way he finds it fit
ting to his talents. How 
else can an actor or actress 
develope his originality, be 
different ? Thąt’s what pub
is looking for — something 

different, more interesting 
and' closer to the present 
day life. Smothers Broth
ers were trying to do just 
that and the program was 
taken away from them. 
They refused to do what 
they were told to do. De
mocracy?

Smothers Brothers have 
asked for public support, 
and let us give them that. 
Send a post card or a let
ter to the CBS saying that 
vou find it Unfair that 
Smothers Brothers pro
gram is being canceled.

The exact address is:

51 West 52 Street
New York City, N.Y. 10019 

tise

New Yorkas.—-Gfould Me
morial Library, Bronxe, 
sprogo bomba, padarė nuo
stolių už $100,000.

ŠvietimoNew Yorkas.
Taryba nutari uždaryti 
viešąsias mokyklas ir švęs
ti sausio 15 d., dr. ^Martin
Luther King gimta&ei'iį. j

J. ŽEBRYS

M Zauniūtė ir F. Bortkevičiene 
daug gelbejusios Lietuvos 

politiniams kaliniams
Morta Zauniūtė

Morta Zauniūtė buvo Ma
žosios Lietuvos lietuvaitė. 
Ji gimė ir visą laiką gyve
no Tilžėje. Jos tėvas ir 
brolis buvo daktarai. Visa 
Zaunių šeima buvo palinkus 
prie socialistų ir daug gel
bėjo jų reikalams.

Pabaigoje 19-to šimtme
čio, o daugiausia laike 1905 
metų sukilimo prieš caro 
valdžią ir vėliau nemažai 
Lietuvos inteligentų, moks
leivių ir šiaip veikėjų bu
vo priversti pasitraukti lai
kinai į Vokietiją. Bet Vo
kietijoje apsigyvenimas kad 
ir trumpam laikui nebuvo 
taip lengvas, kaip kad kai 
kam atrodė, nes ten tais 
laikais veikė įstatymas, kad 
kiekvienas ateivis į 24 va
landas turi užsiregistruo
ti policijoje — paduoti sa
vo vardą, pavardę, adresą 
ir užsiėmimą. Ne visiems 
pabėgėliams tas buvo gali
ma padaryti, ypatingai ži
nant kad caras ir kaizeris 
artimi giminės (švogeriai), $25.00

21.00 tai tokie politiniai pabėgė-
1L00
11.00

. 10.00
10.00
6.00
6.00

. 6.00

. 6.00
, 6.00

6.00
6.00

. 5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

. 4.00
. 4.00

2.00,
2.00
2.00

. 2.00

liai gali būti bile dieną su
imti ir atiduoti caro žanda
rams (tokių įvykių ne vie
nas yra buvęs).

Tai nuo čia ir prasidėjo 
Mortos Zauniūtės pastan
gos padėti minimiems1 Lie
tuvos politiniams pabėgė
liams. Vieniems ji pagel
bėjo užsiregistruoti savo
mis pavardėmis, o kitiems 
ir fiktyviomis. • Vieniems 
padėjo surasti legalius gy
venimui namus, o- kitiems 
pagal reikalą tam tikras 
slėptuves. •

Tuo laikotarpiu Tilžėje 
veikė 'ne viena lietuviška 
spaustuvė ir išeidinėjo keli 
lietuviški laikraščiai. Tai 
šie mūsų inteligentai, gy
vendami tose slėptuvėse, 
vieni redagavo tuos laik
raščius, kifi rašė • į juos 
straipsnius, treti rašė įvai
riais apšvietos klausimais 
brošiūras, kurios vėliau pa
siekdavo visus Lietuvos 
kampelius.

Kuomet mano
M a t i 1 d o s brolis prof. J. 
Bagdonas buvo nuteistas į 
Sibirą ir pasitraukė, į Vo
kietiją, ' Matilda turėjo ne 
vieną asmenišką kontaktą 
su M. Zauniūtė jo slėptuvės 
ir kitais reikalais.

Lietuvoje politinių kalinių 
buvo nemažai dar caro lai
kais, bet jų žymiai padau
gėjo Smetonos laikais,! to
dėl ir aukų rinkimą jų gel
bėjimui prisiėjo intensyviau 
pravesti. Man esant tais

zmonos

NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Parašė J. GASIŪNAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje; Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda Iš trijų skyrių.
Knyga gražiai Iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI.

Užsakymus siųskite:

LAISVE
102-02 Liberty Ave., bzone Park, N. Y. 11417

rin-laikais arti prie aukų 
kimo bei jų pasiuntimo, ne
kartą aukotojai klausdavo, 
kokį užtikrinimą turime, 
kad jos pasieks kam ren
kamos. Aišku, tuo laiku, 
kurie ir žinojome tuos ke
lius, negalėjome pasakyti, 
nes tuomet visas tas reika
las būtų nukentėjęs.

Tai kaip gi mūsų surink
tos aukos pasiekdavo Lie
tuvą? Ir kaip jos šelpdavo

Kol Škotijos Socialistų 
Sąjungos organą ‘‘Rankpel
nį” redagavo V. Kapsukas 
ir vėliau V. Paukštys, au
kos buvo siunčiamos per 
“Rankpelnio” redakciją, o 
vėliau tiesiai Mortos Zau- 
niūtės vardu. O ji tas au
kas parsiųsdavo ar perduo
davo Felicijai Bortkevičie- 
nei, kurios rūpesčiu buvo 
šelpiami visi Lietuvos poli
tiniai kaliniai.

Felicija Bortkevičiene
Tai buvo apsišvietus, pa

žangi lietuvė. Ji dirbo “Vil
niaus žinių” redakcijoje, ta
čiau tikrumoje ji ten tu
rėjo tik pastogę, o jos visas 
darbas ir jėgos buvo pa
švęstos politinių kalinių šel
pimui. O tas šelpimas irgi, 
kaip žinoma, buvo labai su
dėtingas. Vieniems buvo 
reikalinga pagalba apsigin
ti teismuose, kitiems mais
tu arba vaistais, o dar ki
tiems užteko tik gerų pa
tarimų. Bet svarbiausi ir 
sunkiausi darbai buvo, tai 
paruošimas -sąlygų svarbių 
draugų pabėgimui iš kalėji
mų. O tokių? buvo nemažai. 
Ne vienam kalėjimo sargui 
reikėjo sumokėti1 geroką su
mą,, kad leistų kaliniui pa
bėgti. Ne vienam kalėjimo 
viršininkui reikėjo ir lai
vakortę į Ameriką nupirk
ti už brangaus draugo pa
leidimą.

’ Kaip mums gerai žinoma, 
amerikiečių aukomis buvo 
iš caro kalėjimų išpirkti ir 
Pijus Grigaitis, ir Kleofas 
Jurgelionis. O taipgi žino
me, kaip jie mums už to
kias paslaugas atsilygino.

Tos dvi moterys — Morta 
Zauniūtė ir Felifija Bort- 
kevičienė,— galima sakyti, 
pašventė visą savo gyveni
mą tam svarbiam darbui— 
politinių, kalinių šelpimui. 
Už tai jos užsipelnė mūsų 
amžinos pagarbos. Deja, jų 
jau nėra gyvųjų tarpe.

New Yorkas. — Liberalu 
partijos konvencija 276 bal
sais prieš 36 užgyrė majoro 
Lindsay kandidatūrą.

NY Valstijos komunistų 
suvažiavimas

Per tris dienas pereitą sa
vaitę ėjo. New Yorko Vals
tijos Komunistų Partijos 
suvažiavimas. Tai buvo la
bai skaitlingas suvažiavi
mas, susidėjo iš 197 regu
liarių delegatų, 60 alterna- 
tų ir 42 svečių. Įdomu, kad 
iš' jų 138 buvo moterys ir 
39 negrai.

Diskusijomis ir nutari
mais daugiausia laiko pa
švęsta tokiems klausimams, 
kaip politinė veikla ir rin
kimai, juodųjų žmonių išsi
laisvinimo judėjimas, jau
nimo sukilimas, studentijos 
judėjimas, darbo unijos, ko
va už taiką ir t.t.

Suvažiavimas išrinko pla
čia delegacija i nacionali 
Komunistų Partijos suva
žiavimą, kuris įvyks šio mė
nesio pabaigoje.

Suvažiavimas buvo labai 
kovingas ir entuziastiškas.

Rep.

Tarp lietuvių
Jau gerokas laikas Jung

tinėse Valstijose vieši pro
fesorė Aldona Dvarionienė, 
įžymiojo kompozitoriaus 
Balio Dvariono žmona. Bu
vo manyta, kad ir kompo
zitorius mūsų šalį aplan
kys, bet, matyt, dėl tam ti
krų priežasčių jis negalėjo 
atvykti. Aišku,' kad profe
sorė čionai atvyko ne tik 
pamatyti Ameriką, bet ir 
kiek plačiau • susipažinti su 
jos muzikiniu gyvenimu. 
Šiuo tarpu viešnia yra išvy
kusi į Chicagą.

Čia viešėdama viešnia su
sitinka su lietuviais. Gir
dėjome, |<ad Vladimirovams 
patalkinant, profesorė jau 
aplankė- garsiąją Juliardo 
muzikos mokyklą ir ten bu
vo labai gražiai priimta.

Kaip žinia, Dvarionų šei
ma yra nepaprasta tuom, 
kad visi jie yra muzikai. 
Duktė taipgi talentinga pia
nistė, o sūnus yra muzika- 
logas ir šiuo metu Maskvo
je ruošia mokslinį darbą. 
Neabejojama, kad jam tas 
darbas gerai pavyks.

Rep.

Bail. R. Baraniko 
kūrybos paroda

Pereitą šeštadieni buvo 
atidaryta mūsų įžymaus 
dailininko Rudolfo Barani
ko kūrinių paroda jo paties 
studijoje-bute 97 Wooster 
St., Manhattane, taip vadi
namoje Greenwich Village, 
žemutinėje miesto dalyje, 
Iš tikrųjų, šioje parodoje 
dailininkas mus supažindi
na ne su savo kūryba bend
rai. bet tik su savo kūri
niais viena labai aktualia 
tema. Jis mums parodo, 
kaip jis įsivaizduoja, ką pa
daro ir palieka šiandien 
Vietname naudojamos ne- 
nalminės bombos. Tai bai
sūs vaizdai. Paroda ir pa
vadinta “Napalm Flegy.”
Atidarymo dieną parodą 

aplankė daug žmonių. Juos 
visus draugiškai priėmė 
pats dailininkas ir jo žmo
na May, taip pat įžymi dai
lininkė.

Man atrodo, kad kai ku
rie šia tema išstatyti dail. 
Baraniko kūriniai yra labai‘ 
aukšto meninio lygio. Tie
sa, kai kurie jų dar pusiau 
abstraktūs, bet iš jų jau 
lengva suprasti, ką jų kūrė-į 
jas mano apie šį barbariš^ 
ką Vientamo karą. Nuo-

Nemuno Kraštas
Lietuva — Nemuno, eže

rų kraštas, Lietuva—ginta
ro šalis. Taip dažnai apie 
Lietuvą ir rašoma. Ir tai 
tiesa. Juk beveik du treč
daliai respublikos teritori
jos plyti Nemuno baseine. 
Jos nedideliame plote yra 
apie 2,500 didesnių už 1 ha. 
ežerų. Baltijos jūra į savo 
pakrantes išmeta gintaro, 
kuris nagingų meistrų ran
kose virsta nuostabiais, ne
pakartojamais meno šedev
rais.

Lietuva nedidelė — uži
ma 65 tūkst. kvadratinių 
kilometrų plotą. Bet ji di
desnė už Latviją, Estiją, 
Daniją, Olandiją, Šveicari
ją ir kai kurias kitas šalis. 
Bendras jos sienų ilgis — 
1,842 km. Kaimynai šiaurė
je — latviai, rytuose ir piet
ryčiuose baltarusiai, pie
tuose ir pietvakariuose — 
lenkai, o vakaruose beveik 
100 km. ilgio pasienį ska
lauja nerami Baltijos jūra.

Dabartinį Lietuvos pavir
šių suformavo ledynai, ku
rie krašto teritoriją buvo 
padengę net kelis kartus. 
Pajūrio žemuma rytų link 
pamažu kyla aukštyn ir 
baigiasi gražiomis. Žemaiti
jos kalvomis; dar toliau į 
rytus, už plačios derlingos 
Vidurio lygumos stiebiasi 
vaizdingi Aukštaitijos kal
neliai, tarp kurių plyti eže
rų, ežerėlių. Tai nuostabios 
vietos, žavinčios akį ir šir
dų Aukščiausia kalva — 
J u ozą pi nes (292 m), po 
jos seka Nevaišių.(289 m.), 
Ažušilės (285 m.) ir kitos. 
Garsieji Medvėgalis, Girgž
dutė ir Šatrija yra žemesni 
—- 225-235 m. aukščio. 
Didžiausias ežeras —Drūk
šių (45ikrų),, giliausias — 
Tauragno ■ (61 m.), ilgiau
sias — Dubingių (22 km.). 
Lietuvoje gausu upių. Ilges
niu kaip 10 km..yra apie 
700. Ilgiausia jų-Nemunas, 
visu upių tėvas (937 km.). 
Upių močiutės Neries ilgis 
— 510 km.

Lietuvoje gausu miškų 
(iki 26% viso teritorijos 
ploto). Juose auga spyg
liuočiai (eglės, pušys) ir la
puočiai (beržai, alksniai, 
drebulės, ąžuolai, liepos, 
klevai).

Miškuose ir laukuose vei
siasi 61 rūšies laukiniai žin
duoliai, 292 rūšių paukščiai. 
Gausu čia kiškių, šernu, la
pių, voverių, stirnų, brie
džių, elnių, bebrų, gandrų, 
kurapkų, tetervinų, ančių, 
varnėnų, vieversių, kurtinų, 
gulbių ir kt.

Šiuo metu Lietuvoje yra 
truputį daugiau kaip 3 mil. 
gyventojų. , 80% visų gy
ventojų — lietuviai. Be jų, 
čia gyvena Misų, baltarusių, 
lenkų, latvių, žydų, čigonų, 
karaimų. Tokia gyventojų 
sudėtis, toks jų santykis 
yra nusistovėjęs istoriškai 
per ilgus metus. Gyventojų 
tankumas — 46 žmonės 1 
km. Arti pusės visų gyven
tojų — miestiečiai.

(Iš kalendoriaus)

Tokijas. — Tarybų Są
jungos ir Japonijos moksli
ninkai darbuojasi bendrai 
Japonų jūros dugne jau 
per porą mėnesių.

širdžiausiai jį sveikinu.
Parodą galima matyti 

penktad i e n i a i s, šeštadie
niais ir sekmadieniais. Ji 
užsidarys gegužės 4 dieną.

Labai raginu vietos ir 
apylinkės lietuvius ją ap
lankyti.

Reporteris

Parengimų Kalendorių
Gegužės 4 d. .

Aido Choro koncertas ir 
“Šurum-burum” “Laisvės” 
salėje. Pradžia 2 vai. popiet.

Gegužės 17 d. ..
Lietuvių Namo Bendrovės 

š ė r i n i n k ų suvažiavimas 
įvyks savame name. Pra
džia 2 vai. popiet. Po suva
žiavimo dalyvaujantieji šė- 
rininkai bus pavaišinti.

Birželio 8 d.
LLD 185 kuopos pietūs 

Forest parke. Pradžia 1 vai. e

Klubietėms
Moterų Klubo susirinki

mas įvyks balandžio 23-čios 
vakaro 6 valandą, Laisvės 
salėje. Valdyba

Naujos knygos |
Vilnius. — J. Jurginio 

kultūros istorijos etiudu 
knygoje “Istoriia ir poezija” 
straipsniai skirti rvškiau- 
siems XVI-XX amžiaus li
tera t ū r o s ir visuomenės 
minties atstovams — auto
riams arba atskiriems jų ' 
veikalams. Kultūros istori
jos požiūriu vertinami My
kolo Lietuvio memuarai, 
Jono Lasickio rašinys‘apie 
žemaičiu papročius, Abrao
mo Kulviečio laiškas kara
lienei Bonai. Kristijono Do
nelaičio ‘Metai’, Balio Sruo
gos pjesė “Kazimieras Sa
piega”, Vydūno “Amžina 
ugnis” ir kt.

Išėio E O.rvidienės “Limi
tu v i ų kalbos vadovėlis , 
skirtas kalbantiems nelietu
viškai ir norintiems pra
mokti lietuvių kalbos. Va
dovėli sudaro dvi dalys: 
nirmoje išdėstytos elemen
tarios žinios apie lietuviu 
kalbą, antroje pateikiami 
lietuviu kalbos morfologijos 
ir sintaksės pagrindai. Duo
dama šiek tiek skaitiniu iš 
lietuviu prozos bei poezijos.

J. Grigonio knygoje “šių 
dienu fizika ir filosofija” 
popu liar i a i nagrinėiami 
naujausi fizikos laimėjimai 
ir filosofinės kovos fizikoje 
ypatumai. Ji bus naudinga 
kiekvienam fizikos, chemi
jos ir matematikos mokyto
jui. gamtos bei inžinierinius 
moks 1 u s studijuojantiems 
studentą m s, moksleivius 
ir visiems kas domisi fizika 
ir filosofija.

Aštrios gyvenimo nege
rovių kritikos, sveiko ir ge
ro juoko rasime V. Misevi
čiaus humoristinių ir saty
riniu apsakymu rinkinyje 
“Makaronda anikonda”.

Vengrų rašytojo Ž. Mogi- 
co romanas “Laimingas 
žmogus” pasakoja apie am
žiaus pradžios Vengrijos 
kaimo gyvenimą, apie skau- 
džią mažažemio valstiečio 
dalia, anie joX4nuolatinę ko
vą dėl duonos kąsnio. Vertė 
V. Giedra.

Lausanne, ; Šveicarija. — 
Buvusi Ispanijos karalienė. 
Victoria Eugenia čia mirė, 
turėdama 81 metus am
žiaus. Buvo paskutinė Ispa
nijos karalienė.

IEŠKOMI
Ieškau Antaninos Jotkaitis, po vy

ru Budavičienė. Taipgi ieškau Onos 
ir Luisės G a b r y č i ų . Paskuti
nė man žinoma jų gyvenvietė 
yra Harrison, N. J. Esu senas, ir 
prieš mirtį labai noriu jas 
Prašau žinančius apie jas pralošti 
man, už tai atsiteisiu. Jeigu jos dar 
gyvos, tai lai pačios rašo man. JjĮphn 
Gabrys, 101 Bowery, New YongN. ( 
Y. 10002. (26-33)
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