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Ramos, gavusi Pentagono 
pranešimą, kad jos sūnus už
muštas Vietname, pasakė:

“Kodėl jie atima mūsų vai
skus, kurie dar neturėjo progų 
pažinti gyvenimą? Mes netu- 

f rime jokio reikalo šiame ka- 
»e. Jie mūsų neužpuolė. Jei
gu jie nori muštis tarp savęs, 
tai jų pačių reikalas”. .

Mrs. Ramos pasakė tai, ką 
jaučia ir galvoja didžiulė ame
rikiečių dauguma. Bet mūsų 
valdovai Washingtone su tuo 
visai nesiskaito.

Karas amerikiečiams labai 
iškaštingas. Mes turime mokė- 

. ti algas 130,000 Pietų Vietna
mo gyventojų, kurie dirba prie 
Jungtinių Valstijų bazių.

Be to, mes turime mokėti 
algas vienam milijonui Pietų 
Vietnamo armijos ir teikti pa
ramą 2 milijonams pabėgėlių.

Didesnė “Vietnam izaci ja”, 
daugiau mes turime iškaščių, 
daugiau milijonų turime siųsti

Demokratų Taryba ragina 
pasitraukti iš Vietnamo

Washingtonas. — Demo
kratų Politinė Taryba, kuri 
praveda visos partijos poli
tinę liniją, ragina Nixo- 
no administraciją imtis 
žingsnių, kad karas būtų 
baigtas nevėliau kaip už 18 
mėnesiu.

Taryba susideda iš 76 de
mokratų. Jai vadovauja W. 
A. Harriman, buvęs JAV 
delegacijos galva Vietnamo 
taikos derybose Paryžiuje.

Harriman sako, kad i 18 
mėnesių (ikrai galima ame
rikiečiams pasitraukti iš 
Vietnamo.

Pasitraukimas kartu su
darytų naujas sąlygas su
sitarti Paryžiuje ir taiką 
atsteigti Vietnamui.

Demokratai planuoja se
kamiems šių metų rinki
mams įnešti griežtą reika- 
laivmą baigti karą.

Kaltina 11-kompanijų kriminaliu 
oro ir vandens teršimu

Vilniaus “Elfos” gamykla šiais metais pradėjo serijomis 
gaminti naują magnetofoną “Daina’’, kurį matome nuo
traukoje. Naujas magnetofonas gerokai skiriasi nuo savo 
pirmtako: jis lengvesnis, dailesnis, geresnė jo akustika.

Penkios arabų valstybes 
kariaus prieš Izraelį

Kairas. — Penkių arabu 
valstybių delegacijos turėjo 
čia pasitarimą ir prisiekė 
kariauti, iki Izraelis bus 
priverstas pasitraukti iš 
okupuotų arabų žemių. Ki
tos išeities arabai nemato, 
kaip tik kariauti.

Pasitarime pasm e r k t o s 
Jungtinės Valstijos, kaip 
Izraelio rėmėjos. Pasakyta, 
kad Izraelis laiko užgrobtas 
arabu žemes su v

Nixon o administracijos. 
Arabų valstybės už tai limi
tuos pelningus amerikiečių 
investmentus į aliejaus šal
tinius.

Egipto, Jordano, Sirijos, 
Irako ir Sudano delegacijos 
dalyvavo pasitarime.

Cincinnati, Ohio. — 1,500 
miesto darbininkų po 31 
dienos streiko laimėjo algų 

sutikimu | pakėlimą.

Sukurta marksistine Jaunimo 
Išsilaisvinimo Sąjunga

Washingtonas. — Justici
jos departamentas kaltina 
11 didžiųjų kompanijų kri
minaliniu oro ir vandens 
teršimu. Kaltinamos kom
panijos daugiausia užteršia 
vandenį Chicagos apylinkė
je.

Minimos kompanijos iš
meta įvairias išmatas į 
upes, kurios teka į Michiga- 
no ežerą. Tokiu būdu visi

toje apylinkėje vandenys 
lieka užteršti ir sudaro gy
vybei pavojų.

Generalinis pro k u r o r a s 
Mitchell visą dalyką perda
vė federalinei grand džiurei 
pravesti pilną tyrinėjimą. 
Pagal seną 1899 m. įstaty
mą surasti kaltais gali būti 
baudžiami vienų metų ka
lėjimu ir $2,500 pinigais už 
kiekvieną prasikaltimą.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 15 d. vasario, 1970 m.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Chicago. — Trijų dienų 
suvažiavime sukurta nauja 
marksistinė-leninistinė Jau
nimo Išsilaisvinimo Sąjun
ga iš daugelio jaunimo gru
puočių. Suvažiavime daly
vavo apie 400 jaunimo at
stovų.

Suvažiavimo atstovybė bu
vo gana plati iš daugelio 
miestų ir miestelių, iš pra
monės centrų, mokyklų. Da-

Pietų Vietnaman, aukštesnius 
taksus turime mokėti, inflia
cijos pavojų turime pajusti. 
Penime kaijo -peniukšlius, • ....

'• Kongresmanas Wm. Clay 
teigia, kad Nixono adminis
tracija išleidžia $20,000 už
mušimui vieno Pietų Vietna
mo partizano, bet tik $53 Į 
metus skiria Amerikiečio vai
ko mokslui.

Jeigu mes esame pasišven
tę kovoti už žmonijos laisvę, 
tai kodėl nekariaujame prieš 
Pietų Afrikos respublikos bal
tųjų režimą, Rodezijos ir Mis- 
sissippio baltųjų terorą prieš 
juoduosius, klausia kongres
manas Clay.

Mūsų valdovai remia ne 
* liaudies laisvę, bet reakcin

giausius režimus pasaulyje, 
kurie smaugia liaudies laisvę.

Dienraštyje “N. Y: Post” 
antai tilpo įdomi karikatūra. 
Skurdžius su dviem vaikučiais 
rodo Pentagono generolui lai
kraščiuose žinias, kad daug 
militarinių lėktuvų susidaužo, 

> daugelio sparnai nukrinta. 
Klausia, kodėl?
J Generolas paaiškina: “Ką 
galite tikėtis už uteliškus 10 
ar 12 bilijonų dolerių?”

Tokiems generolams bilijo
nai dolerių — menkniekis. Jie 
susitaria su kontraktoriais 
už bilijonus dolerių pagamin
ti lėktuvus iš pigiausios me
džiagos. Jiems visai nesvar
bu, kad tokie lėktuvai sudaro 
lakūnams ir kitiems jais ke
liaujantiems pavojų. Jiems 
svarbu tik bilijonai dolerių 
pelno.

Kanadiečiai taipgi kelia oro 
ir vandens teršimo klausimą. 
“Liaudies Balsas” .pastebi, kad 
žmonijai reikia ne vien mais
to, bet ir švaraus oro.

“Užterštas oras, vanduo 
savo ruoštu naikina deguonį 

*fcore, vandenyje, — rašo “Liau- 
/Bęs Balso” redakcija.— Už
muša gyvūniją vandenyje, žū- 
#ta paukščiai ir žvėreliai nuo i 
visokių nuodingų dujų”.

Labai teisingai pasakyta. 
Didmiesčiuose tikrai trošku 
darosi, ypač kai oro traukos

Laose kuria naują Vietnamą
» 4 < • ' > • ' ’ %. T > ? .» . •* J

Washingtonas. — jungti
nės Valstijos susitarė ■ su 
Laoso valdžia bendrai ka
riauti prieš Pathet Lao jė
gas ir kitus partizanus. Pa
thet jėgos kontroliuoja apie 
du trečdalius valstybės.

ose kuriamas naujas Viet
namas.

Laoso valdžia labai pa
naši Pietų Vietnamo val
džiai. Ji paklusniai tarnau
ja Jungtinėms Valstijoms ir 
turi iš ten geros militarinės 
ir finansinės paramos. Ji 
laikosi tik JAV parama.

Amerikiečių kareivių ne
mažai Laose. Amerikiečių 
lėktuvai nuolat bombar
duoja Pietų Vietnamo paru- 
bežyje Laoso teritoriją, ku
rioje yra įsitvirtinusios Pa
thet Lao jėgos. Atrodo, La-

mažai esti. Laikas oro ir van
dens teršimu rimtai susirūpin
ti.

Seattle, Wash.—FBI areš
tavo tarybini kalbų vertėją 
Aleksandrą Tikhom i r o v ą, 
dirbusį Jungtinėse Tautose. 
Kaltina jį esant šnipu.

Nixonas tarėsi su 
karo vadais

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas sekmadienį turėjo 
susitikimą ir pasitarimą su 
gynybos sekretorium Lair- 
du ir generalinio štabo pir
mininku gen. Wheeleriu 
Vietnamo karo klausimu.

Antradienį gen. Wheele- 
ris ir Lairdas išvyko Pietų 
Vietnaman, kur nori dau
giau susipažinti su karo ei
ga ir abelna padėtimi.

Valys Bunkiis, Brooklyn, N. Y......................... 7574
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla....................... 5388
Connecticut valstijos va j ininkai .................... 5004
New Jersey vajininkai ...................................... 4868
Philadelphia, Pa. . . •........................................ 4848
M. Valii'ionienė, Miami, Fla.......... •.................. 3388
So. Bostono vajininkai .. ............ b ..................... 3260
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ 3256
Lawrence-Hkverhill, Mass................................... 3072
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. .................... 2684

lyviai susidėjo iš 52 proc. vadovu.

dirbtuvių darbininkų, 42% 
moterų, taipgi geros dalies 
negrų ir puertorikiečių.

Naujoji jaunimo organi
zacija pasisakė kovoti prieš 
karą, rasinę diskriminaciją, 
prieš skurdą, už socialistinę 
revoliuciją Amerikoje.

Maskva. — 28 metų Juris 
Simonovas buvo paskirtas 
Maskvos Didžiojo Teatro

Metines kunigams priesaikos

V. Sutkienė, V. Taraškienė,
San. Francisco, Calif.........

i/T. Uždavinis. Norwood, Mass. 
Kanados vajininkai ................

P. Bėčis, Great Neck, N. Y. 
Rochester, N. Y.......................
J. Stanienė, Baltimore, Md. 
Chicago,, Ill...............................
Pittsburgh, Pa.............. .............
LLD 20 kp. ir Mot. skyrius,

Binghamton, N. Y. ............
A. Bemat, Los Angeles, Calif.

(Tąsa

1768
1512
1416
1416
1312
1248
1176
1112

1024
936

Vera Smalstienė, 
Livonia, Mich.............. 900

E. Kralikauskienė 
Lawrence, Mass.............. 864

L. Tilwick, Easton, Pa...............  444
M. Žiedelis, Nashua N. H. 406
Marytė Smalstis, 

Ludington, Mich....... ..... 348
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 252
O. Zelin, Plymouth, Pa.............. 192
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 156
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa.....................  144
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 132

5-tame pusi.)

S. J. Jokubka “Vilnyje” ra
šo : “Atrodo, laisvintojų fron
te vyksta visų galų suįrimas. 
Vieni antrų neklauso, tą Lie
tuvą ‘laisvina’ kaip katras iš
mano, kad tik daugiau pasi
šienavus į savo kišenes pini
gų”-

Kišenių laisvinime, atrodo, 
daugiausia nukenčia “Naujie
nos’’. Kaip matyt, joms nuby
ra tik doleris kitas, kuomet 
klerikalai ir tautininkai moka 
kiek daugiau pasižvejoti su
drumstame prūde.

“Laisvės” vajus baigiasi va
sario 15 d. Paskiausias “Lais
vės” administracijos praneši
mas rodo, kad jau sukelta 
$13,257, lieka sukelti dar apie 
1,700. Tai jau nebe didelė su
ma.

Iki vasario 15 d. bandykime 
baigti finansinį vajų sėkmin
gai. Newyorkiečiai sekmadie
nį susirinkime į Laisvės salę 
ir galėsime žymiai prisidėti 
prie sėkmingos vajaus užbai
gos.

Anglija ir Prancūzija 
smarkiai susikirto

• /
'Munichas, Vakaru Vokie- 7 c.

tija.—Nato sušauktame pa
sitarime Anglijos ir Pran
cūzijos atstovai smarkiai 
susikirto.

Anglijos atstovas aiškino, 
kad visiems Nato nariams 
reikia remti ir didinti mili- 
tarines Nato jėgas.

Prancūzijos atstovas aiš
kino, kad Nato atgyveno 
savo dienas ir dabar jis ne
be svarbus, kad Europos 
valstybės gali apsiginti ne
priklausomai.

Paryžius. — Ispanijos už
sienio reikalų ministras 
Bravo atvyko pasitarti su 
prezidentu Pompidou. Tai 
pirmas Franko valdžios mi
nistras lankosi Prancūzijo
je.

Bal. 15 d. prieškarinės 
demonstracijos

„New Yorkas. — Naujasis 
Mobilizacijos Komitetas ir 
Vietnamo Moratoriumo va
dovai susitarė bendrai šauk
ti prieškarines demonstra
cijos balandžio 15 d., asme
ninių taksų mokėjimo dieną.

Demonstra c i j.o s organi
zuojamos visuo.se miestuose 
tam, kad įrodžius taksų mo
kėtojams, kodėl jie turi mo
kėti tokius aukštus taksus 
Vietnamo karo metu. De
monstracijų rengėjai kvie
čia taksų mokėtojus boiko
tuoti taksų mokėjimą, ypač 
priedinių taksų, kurie eina 
tiesiog karo fondan.

Taksų mokėtojai kartu 
kviečiami paremti taikos ir 
civilinių teisių organizaci
jas finansiniai, kad jos ga
lėtų ir toliau tęsti šį svarbų 
visuomeninį darbą.

Matomi ekonomikos 
smukimo požymiai

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos ekonomikos ekspertai 
pažymi, kad Vakarų Vo
kietijoje ryškėja ekonomi
kos smukimo požymiai.

1969 m. gruodžio pabai
goje sumažėjo pramonės ga
myba, tą mėnesį Vakarų 
Vokietijos pramonė taip 
pat gavo mažiau užsakymų.

Čia paskelbtais statistikos 
duomenimis, pramonės ga
myba Vokietijos Federaty
vinėje Respublikoje praėju
sių metų gruodžio mėnesį 
sumažėjo 10 procentų paly
ginti su lapkričio mėnesiu. 
Ypač būdinga, kad sumažė
jo gamybos priemonių ga
myba, kuri paprastai šito
kiu metų laiku didėja.

Pramonė gruodžio mė
nesį palyginti su lap
kričio mėnesiu užsakymų 
gavo 6 procentais mažiau.

Tel Avivas.—Izraelio Kom
partija įspėja, kad Izraelio 
valdžia deda daug pastan
gų nuversti Egipto ir Siri
jos valdžias, tuo pačiu me
tu meilinasi prie imperialis
tams palankios Saudi Ara
bijos valdžios.

Prieškarinis 3 mėnesių 
planas veiklai

Washingtonas. — Naujos 
Mobilizacijos Komitetas pa
skelbė n a u j ą prieškarinį 
planą per sekamus trejetą 
mėnesiu ruošti masinius su
sirinkimus, demonstracijas, 
piketus visuose miestuose ir 
miesteliuose.

Svarbiausia veikla bus iš
vystyti kovo ir balandžio 
mėn. Bus kovojama prieš 
karą, prieš jaunuolių draf- 
tavimą, prieš civilinių tei
sių laužymą, prieš skurdą.

Konferencija kovai 
su oro teršimu

Strasbourg, Prancūzija.— 
Vasario 9 d. čia su vyko 20 
europinių valstybių pasiun
tiniai tartis dėl oro ir van
dens teršimo.

Keturiu dienų konferen
cijoje dalyviai pasitars, 
kaip sėkmingiau kovoti 
prieš oro ir vandens terši
mą. Amerikos ir Kanados 
atstovai taipgi dalyvauja.

1 Roma. — Popiežius Pau
lius išleido griežtą patvar
kymą, kad visi katalikų ku
nigai kasmet pakartotų sa
vo priesaiką, jog jie nesvy
ruojamai pildys celibatą ir 
klausys popiežių enciklikų. 
Priesaikos turi būti viešai 
padarytos.

Kaip žinia, tūkstančiai ku
nigų ir šimtai vyskupų prie
šingi celibatui. Jie reika
lauja susi t u o k i m o teisių, 
kaip daugelis kitų religijų 
turi. Jie reikalauja demo
kratinių reformų visoje re
ligijos struktūroje.

Popiežius jau pirmiau pa
grasino neklaužadas eks
komunikuoti — atskirti nuo 
bažnyčios.

Teismas uždraudė 
pamaldas mokykloje
Morristown, N. J. — Tei

sėjas Stamler uždraudė kas
dien skaityti pamaldas iš 
kongresinių rekordų. Tai 
Kongreso kapeliono kasdie
ninės pamaldos.

Tos pamaldos buvo kasdien 
kartojamos Netcongo mo
kykloje. Teisėjas nurodė, 
kad mokykloje pamaldos 
priešingos konstitucijos pir
majam priedui, kadangi mo
kykloje yra tikinčiųjų ir ne
tikinčiųjų vaikų.

Phnom Penh. — Kambo
džoje greitu laiku lankysis 
Siaurės Vietnamo premje
ras Dongas.

> Bamakas. — Malio Res
publika ir Tarybų Sąjunga 
pasirašė prekybos sutartį.

Vientiane. — Laoso val
džios jėgos buvo Pathet 
Lao kareivių išvarytos iš 
strateginės vietovės.

Varšuva.—Lenkijon atvy
ko TSRS gynybos maršalas 
Grečko.

Washingtonas. — Senati- 
niame subkomitete prieita 
išvados, kad šaltasis karas 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Tarybų Sąjungos gali tęstis 
be galo.

Berlynas. — Demokratine
Moterų Sąjunga atsišaukė į 
viso pasaulio moteris, ra
gindama kovoti už taiką ir 
saugumą.

visuo.se
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Mūsų draugas Vincas
Mūsų senas veikėjas, žurnalistas ir kovotojas, pa

žangaus judėjimo veteranas ir ilgametis “Vilnies” redak
torius Vincas Andrulis šiomis dienomis atšventė savo 80- 
ąjį gimtadienį. Aišku, kad jis susilaukė sveikinimų ir 
nuoširdžiausių linkėjimų nuo daugybes jo draugų ir bi
čiulių tiek čia Jungtinėse Valstijose, tiek Tarybų Lietu
voje. Mes irgi norime pridėti prie jų visų laisviečių sve- 
kinimus ir linkėjimus.

Draugo Vinco įnašas į mūsų judėjimą yra milžiniš
kas. Per gerokai daugiau kaip penkiasdešimt metų jis 
iš jo nebuvo pasitraukęs nė vienai dienai. Ir pačiais 
sunkiausiais laikais jis nepavargo ir nenuleido rankų. 
Bet koks pesimizmas ir nusivylimas bei nuovargis jam 
svetima 'sąvoka. Niekados jis nėra buvęs ir dabar nėra 
tik stebėtojas įvykių. Jis visada buvo ir šiandien tebėra 
labai aktyvus dalyvis. Tai neišsemiamos energijos drau
gas. Kurie jį pažįstame, jam tos energijos net pavydime.

Iš gilumos širdies, drauge Vincai, mes Jums linkime 
dar daug daug tokių pat veiklių ir kūrybingų metų. Jū
sų energija, jūsų pasiaukojimas, jūsų ištikimybė mūsų 
pažangiajam judėjimui ir visos žmonijos kovai už švie
sesnį rytojų yra pavyzdys mums visiems.

Bet ar Amerikos žmonės pakęs?
Neseniai prezidentas Nixonas* savo politiką Vietna

mo reikalais plačiai išdėstęs vienam pas jį atsilankiusiam 
republikonui gubernatoriui. Jis esįs pasiruošęs paskelb
ti dar vieną Amerikos jėgų ištraukimą iš Vietnamo. Bet 
karo “suvietnavizavimas” turėsiąs užsitęsti keletą metų. 
Bet ir po to tenai pastoviai turės pasilikti apie 250,000 
mūsų ginkluotų jėgų. Jų misija bus padėti militarinei 
klikai išsilaikyti galioje ir valdyti Pietų Vietnamą.

Prezidentas Nixonas tokią savo politiką grindžias 
tuo supratimu, kad Amerikos žmonės jai nesipriešins, 
nors labai daugeliui jų ji nepatiktų. Jis suprantąs, kad 
karo priešai susideda iš dviejų kategorijų. Vieni jų žiūri 
į šį karą kaip neteisingą ir piktą. Jie nori; kad jis būtų 
tuojau likviduotas-nutrauktas. Bet kiti$kurie esą di
delėje daugumoje, į karą žiūri tik kaip 'į finansinę ir 
moralinę naštą. Bet jiems ta našta nėra tokia sunki, 
kad jie ryžtųsi prieš ją sukilti ir nusikratyti. Jie tą naš
tą, jau nešę per dešimtį metų, toleruos gal dar dešimtme
čiui! Prezidentas šitos karo oponentų kategorijos ne
bijo. Tas laipsniškas sumažinimas karo jėgų Vietname 
jiems patinka, nes ta našta po truputį jiems lengvėja...

Bet ar prezidentas neapsirinka? Juk panašiai gal
vojo ir prezidentas Johnsonas. Jis irgi manė, kad Ame
rikos žmonių dauguma nežiūri į šį karą kaip baisų piktą 
ir neteisingą karą, bet kaip į naštą. Na, o toji našta 
dar pakeliama. Tiri kam tiek triukšmauti? /Johnsonas 
manė, kad jo politika laimės. Bet ji pralaimėjo, ir kartu 
jis su visa savo karjera nudardėjo į vieną iš (pačių ne
švariausių Amerikos istorijos lapų.

Labai gali kas nors panašaus atsitikti ir su prezi
dentu Nixonu. Nesinori tikėti, kad Amerikos žmonės dar 
keletą metų toleruotų ant savo pečių moralinę ir mate
rialinę atsakomybę už vieną barbariškiausių karų viso
je žmonijos istorijoje.

KAI KURIE LENINO 
PASISAKYMAI

Viename laiške 1919 metų 
rugsėjo 23 d. Leninas rašė:

“Draugai! Maždaug prieš 
metus ‘Laiške Amerikos 
darbininkams’ (1918 metų 
rugpiūčio 20 d.) aš jums iš
dėsčiau padėtį Tarybų Ru
sijoje ir jos uždavinius. Tai/ 
buvo dar prieš Vokietijos 
revoliuciją. Nuo to laiko pa
sauliniai įvykiai patvirtino 
1914-1918 metų imperialis
tinio karo aplamai ir ypač 
Antantės imperializmo įver
tinimo, kurį davė bolševikai, 
teisingumą. O Tarybų val
džia. nuo to laiko pasidarė 
suprantama ir artima dar
bininkų masių protui ir šir
džiai4 visame pasaulyje. Vi
sur darbininkų masės, prie
šingai senų, šovinizmu ir 
oportunizmu persi ėmusių 
vadų įtakai, įsitikina buržu
azinių parlamentų supuvi
mui ir Tarybų valdžios, dar
bo žmonių valdžios, prole
tariato diktatūros būtinu
mu žmonijai iš kapitalo jun
go išvaduoti. Ir Tarybų 
valdžia nugalės visame pa
saulyje, kad ir kaip šeltų, 
kad ir kaip siautėtų visų ša
lių buržuazija. Ji užtvindo 
Rusiją krauju, kariaudama 
su mumis, kurstydama prieš 
mus kontrrevoliucionierius, 
kapitalo jungo atkūrimo ša
lininkus. Buržuazija sukelia 
Rusijos darbo žmonių ma
sėms negirdėtas kančias 
blokada ir kontrrevoliucijos 
rėmimu, bet mes sumušėme 
Kolčaką ir, kupini tikėjimo 
pergale, vedame karą su 
Denikinu.

kia tautinės vienybės politi
ka. . . Ji yra tautinės savižu
dybės politika. Ir su 
mums nepakeliui. . .

Sveikinu akiratininkus, 
gydžiusius nuo iliuzijų!

ja

išsi-

APIE ĮŽYMŲJĮ 
LIETUVOS DAILININKĄ

R. Česna rašo:
Neįprastai .skubus žings

nis, tvirtas rankos paspaudi
mas, gyvas akių žvilgsnis — 
nesinori tikėti, kad jam jau 
per septyniasdešimt.-..

Nedidelė skulptoriaus dirb
tuvė Kaune, Pergalės kranti
nėje, regėjo šimtus Roberto 
Antinio darbo. Nesibaigianti 
virtinė eskizų, drėgna drobu
le uždengti nauji kūriniai. 
Kaip ir anksčiau, dienas, o 
kartais ir naktis pasiglemžia 
negailestinga, ramumui ne
pakanti mūza. Jai tenka ati
duoti ir protą, ir širdį

. . . Neramios Baltijos ban
gos šuoliuoja į krantą, dūžta, 
guodžiasi ir seka amžiną pa
saką apie Eglę — jauniausią 
žvejo dukrą. Nuostabią sėk
mę puikiai papildo Roberto 
Antinio skulptūra “Eglė 
čių karalienė.“ Palangos 
čiai negaili komplimentų 
toriui.

... Iš amžių glūdumos at- 
plaukusi muzika tarsi su
stingsta graitiniame dainiaus- 
kanklininko veide, bylodama 
apie žmogaus sudėtingumą, 
lietuviškos sielos turtingumą. 
Gerame, s u s i m ą s čiusiame 
žvilgsnyje susitinka 
su dabartimi...
naujausių R. Antinio 
“Kanklininkas.” Jis 
tradicinę kauniečių 
vietą — Dainų slėnį.

Šių metu vasara Robertą An
tinį galima buvo sutikti prie 
drūtliemenio ąžuolo' kamieno. 
Pamažėle medis skulptoriaus 
rankose tapo meno, kūriniu. 
Išskaptuota.; skulptūra “Il
giausių metų“ dvelkia liaudiš
ku jumoru,/versdama nusišyp
soti ir pjitį didžiausią rimtuo-

žal-
sve-
au-

Laiškai redakcijai
Gerb. “Laisvės” Redakcija!

Didžiai turiu atsiprašyti 
Jūsų, kad dėl mano neatidu
mo, mano straipsnelyje 
“Lietuvybės Priešai,” tilpu- 
siame “Laisvėje” 19 69 m. 
lapkričio 18 d., pirmoje skil
tyje, 3-j e eilutėje iš apačios, 
įsibriovė nemaloni klaida: 
Kur parašyta “San Martin” 
salos... turėjo būti—“Mar
tin Garcia” salos. •. Jeigu 
ne per vėlu, gal reikėtų ati
taisyti.

Dar noriu Jums pasakyti, 
kad turiu labai mane domi
nantį klausimą: apie “Sve- 
turgimių gynimo komitetą.” 
Kokia tojo Komiteto veikla, 
koks jo tikslas? Gal būtų 
naudinga per “Laisvę” pla
čiau apie tai paaiškinti; aš 
manau, kad ne mane vieną 
šis klausimas domina. Kaip 
matosi iš to Komiteto pava
dinimo, tai būtų — dėl sve
timšalių gynimo nuo diskri
minacijos?

Su draugiška pagarba ir 
geriausiais linkėjimais,

Gimbutas
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Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija,

Čionai prisiunčiu LDS 
kuopos metinio susirinkimo
tarimus ir ipetinį raportą. 
Aš sirgau tuo laiku, tai ma
no vietą užėmė Stefanija 
Masytė.

Labai gerai surašyta, tai 
gal tiks spaudai — “Lais
vei.”

Visą sausio mėnesį mane 
kankino bronchitis. Dabar 
jau jaučiuosi geriau.

Linkiu Jums visiems tvir
tos sveikatos!

Py. Jočionis

Kaunas

Manė neretai 'klausia, ar 
teisūs yra tie‘ amerikiečiai, 
ne tik darbininkai, bet dau
giau buržua, kurie, neigia- 
Rusija, laukia iš mūsų, tai
kos sudarymo atveju, ne tik 
prekybinių santykių atnau
jinimo su mumis, bet ir ga
limybės gauti Rusijoje tam 
tikras koncesijas. Aš kar
toju, kad jie teisūs. Tvirta 
taika būtų toks Rusijos dar
bo žmonių masių padėties 
palengvinimas, kad šios ma
sės, be abejonės, sutiktų ir 
su tam tikrų koncesijų su
teikimu. Protingomis sąly
gomis suteiktos koncesijos 
pageidautinos ir mums, kaip 
viena iš priemonių pritrauk
ti j Rusiją techninę pagal
bą iš šiuo atžvilgiu labiau 
priešakinių šalių tuo laiko
tarpiu, kai gyvuos greta so
cialistinės ir kapitalistinės 
valstybės.

N. Leninas

praeitis 
Tai vienas 

darbų— 
papuoš 
švenčių

R. Antinis kupinas gražiau
sių planų, kūrybinių sumany
mų.

— Tik štai bėda: dirbtuvės 
dabar jau per mažos, — juo
kauja dailininkas. — Mat, 
susilaukiau “konkurento“—sū
naus. Jis irgi Robertas.

Robertas-jaunesnysis, Rygos 
Dailės akademijos diploman
tas, drąsiai eina tėvo pėdomis. 
Kauno senamiestyje neužilgo 
stovės jo darbo 3.5 metro 
aukščio varinis “Perkūnas.“ 
Tėvas ir sūnus kartu triūsia 
prie goreljefo “Taika,“ kuris 
įsijungs į skulptūrinį ansam
blį J. Janonio aikštėje.

Gerb. Redakcija,
Daug asmeninės laimūs, kū

rybinės sėkmės ir džiaugs
mo linki Jums Naujų Metų 
proga.

Telšių rajono 
bibliotekos kolektyvas

Telšiai, 1969.XII.25

Gal nebus blogai:
Šio mėnesio 3 d. turėjau 

įsakymą būti ligoninėje dėl 
patikrinimo. Gydytojas ap
žiūrėjęs biskutį pagązdino, 
davė pilelių ir įsakė būti ko
vo mėn. 3-čią dieną dėl pa
tikrinimo.

Gydytojui pasakiau: “Ar 
gali užtikrinti, kad sulauk
siu tos dienos?” Jis šypte
lėjo, sakydamas — “Dole
ris už jūsų dešimtuką.” At
sakiau: “Neturiu dešimtu
ko.”

“Kalnų ašaros #
Medžių “ašaras,” tikriau

siai, matė kiekvienas, kam. 
pavyzdžiui, teko rinkti vys* 
nias — palaužtose šakų lįie 
tose geltonuoja sakų var
vekliai. Pasirodo, kad “ver
tingiausios ašaros,” vadina-' 
mos “kalnų ašaromis,”—tai 
pistacijų, augančių virš de
besų esančiose, aukštumose, 
sausuose karštųjų pietų 
kalnuose. Iš jo gaminami 
meniniai lakai nebijo drėg
mės ir neskilinėja perdžiū
vę — amžiams išsaugo spal
vų sodrumą ir ryškumą se
nųjų meistrų drobėse.

‘Kalnų ašaras” vertina
mos aukso kaina. Norint 
rasti skaidrią ašarėlę,’’ten
ka kopti į aukščiausius-uo- 
lų skardžius, ant kurių iš
kyšulių paprastai auga pis
tacija.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kanclerio Brandto pa
siuntiniai grįžo iš Varšuvoj 
ir Maskvos, pasitarę svar-^ 
biais klausimais. Pasitari
mai buvę naudingi.

Detroit, Mich.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijoje įvyks lokaliniai rin
kimai kovo 22 d. Bus iš
rinkta 250,000 atstovų į 
įvairius postus.

Kaip ir feljetonas

Brockton, Mass.

prieš

Lincolno 161-asis gimtadienis
Dar ir šiandien, po 105 metų nuo Civilinio karo pa

baigos, kelios pietinės valstijos Abrahomui Lincolnui ne
atleidžia, nepripažįsta jo tautos didvyriu ir nemini jo 
gimtadienio. Tas tik parodo, kaip skaudžios yra pilieti- 
nio-naminio karo žaizdos ir kaip sunkiai jos gyja.

Vergų savininkų palikuonys dar ir šiandien juodo 
žmogaus nepripažįsta sau lygiu žmogumi, kurio teises 
reikėtų gerbti. Po šimto penkerių metų jie nenori pri
pažinti buvusių vergų palikuoniams civilinių ir pilietinių 
teisių. Žiūrėkite, kokiu įžulumu jie kovoja prieš mokyklų 
integraciją.

Minint Lincolno 161 gimtadienį, ateina į galvą min
tis, jog jis buvo bene pirmas įžymus Amerikos istori
joje vadas, kuris politinių oponentų kulka pašalintas iš 
kelio. Dabar tokie politiniai žudymai labai madoje. To
kio žudymo aukomis krito John Kennedy, Martin Luther 
King ir Robert Kennedy. O kiek buvo mažiau žinomų 
aukų! Sunku ir suskaičiuoti. Antai, neseniai Chicagoje po
licija šaltakraujiškai nušovė du Black Panthers partijos 
vadus jų lovose. O tie, kurie buvo laimingi išlikti gyvi, 
yra sulaikyti ir bus baudžiami. Jei ne šešių pėdų gilumo 
duobė, tai niūrios kalėjimo sienos juos priglaus.

Daugiau kaip šimtas septyneri metai nuo tos dienos, 
kai prezidentas Lincolnas pasirašė ir išleido išlaisvinimo 
proklamaciją. Bet ir šiandien juodam žmogui tenka ko
voti ir mirti už paprasčiausias žmogaus teises, kuriomis 
mes baltieji naudojamės.,.

“IR SU JA MUMS 
NEPAKELIUI...”

“Vienybės” bendradarbis 
Girnakalis rašo:

Ir eina Chicagoje Akiračių 
žurnalas, nors ir du mėnesiu 
vėlindamasis. Bet ne vėlini- 
masis svarbu. Svarbiau, kad 
maždaug akiratininkai rengė 
Kaniavų .iš Lietuvos koncer
tus, o VLIKas su ALTu ir kai 
kuriais laikraščiais lietuvius 
nuo tų koncertų “vadavo.“ 
Atrodo, tarp akiratininkų ligi 
šiol buvo šiokių tokių vilčių 
su vaduotojais išsiaiškinti ir 
susiprasti. Gal d ė to kartą 
Akiračiai ne per gudriai ieš
kojo atsiriboti nuo Vienybės. 
Bet kovoje dėl Kaniavų kon
certų — trūko akiratininkų 
kantrybė:

— Ne, broliai ir sesės. Po
litika, kuri leidžia atsukti nu
garą lietuviui iš Lietuvos, ku
ri liepia nematyti ir negirdėti, 
nežinoti ir nekalbėti, nerašyti 
ir nevažiuoti, nepergyventi ir 
nepajusti meilės savo kraštui 
ir saviems žmonėms, nėra jo

New Yorkas. — Policija 
areštavo Lucy Florido ir 
kaltina už palikimą 15 mė
nesių vaikučio maudynėje, 
kur jis prigėrė.

Mielieji Draugai 
laisviečiai!

George Shimaitis 
tris savaites pasidavė
Brocktono ligoninėn. Prieš 
kiek laiko pirimau jis puolė 
nuo apledėjusių cementinių 
laiptų, skaudžiai užsigavo 
ir apsibrūžino. Tuokart ne
sijautė blogai. Daktaras ap
tvarstė, ir gerai... Bet vė
liau pasijuto blogai, pasida
vė ligoninėn. Dakatarai su
rado, jog jo šone į atvarą 
prisimetė infekcija. Per 
kiek laiko maitino “by in- 
tervinus.” Žaizda kraujavo. 
Daktarai padarė kas reikė
jo. Dabar jau gerokai pa
sitaisė: atgavo apetitą, nor
maliai valgo, vaikščioja, pa
maži taisosi. Jeigu nieko 
netikėto neatsitiks, greit 
grįš namo.

P. S. Jeigu norite su juo 
susisiekti, rašykite į jo na
mus.

O šiaip kiti mūsų draugu- 
čiai—dar ant kojų.

Su geriausiais linkėjimais 
Jums visiems. Būkite svei
ki.

Al. Skirmontas

Daugelis sako iš savo pa
tyrimų, kad Amerika daug 
skiriasi nuo kitų šalių. Kul
tūra, kuri nėra nei ameri
koniška, nei ateiviška, taip 
pat daug, kuo skiriasi nuo 
kitų kraštų kultūrų.

Jei kitur daug giriamasi 
jos liekanomis bei 
s turtais, taį Arne-? 
savo nau j o v i š k a 

. Čia ji nebesustoja

Restauruotas XVI 
tas ir siena.

amžiaus Kauno gynybinis bokš- 
B. Baranausko nuotrauka

j

senovę,, 
įstorinia 
rika Su 
technika 
nei atsikvėpti, o vis žygiuo
ja pirmyn. Čia milžiniški 
pastatai-da n g o r a i ž i a i ir 
tarp jų nuogas tau j antis 
žmogus.

Na, reikia pripažinti, kad 
niekur nėra Amerikos, o tik 
Amerikoje. Paryžius nepri
lygsta New Yorkui, Londo
nas neprilygsta Chicagai, 
Tokijas neprilygsta Los An- 
gelesui. Nors šie miestai bū
tų skaitlingesni gyventojais, 
bet jie kvėpuoja senove.

Atvyksta turistas iš rytų 
į New Yorką. Jis svaigsta, 
nuogąstauja, žvelgdamas į 
didmiesčio dangoraižius. Jis 
mato tik sienas, sienas, o tik 
užvertęs galvą į viršų, jis 
gali pastebėti mėlyną pa
dangę. Pradės stebėtis mies
to nešvara... kaip šie žmo
nės mokėjo pastatyti tokius 
gražius namus, pastatus, o 
kodėl nemoka arba nesu
pranta, kad reikia nušluoti 
gatvę,”

• Jis eis, ieškos naujenybių, 
stebėsis ir dar kartą stebė
sis, kai jis pajus, kad jam 
kas nors įrėmė ką tai į šon
kaulį ir sako: “Būk ramus, 
nei žodžio, atiduok visus, 
kiek turi...” Jis persigąs, 
nors greitai jam ateis į gal
vą, kur jis randasi, bet ką 
daryti? Daug tokių, kurie 
nežinojo ką daryti ir pasi
elgė ne pagal įsakymą. Jie 
jau niekam negalėjo pasa
kyti, kodėl taip įvyko.

Atvyko turistas iš Vakarų 
į Los Angeles miestą, atsi
rado gatvėje, kurioje nesu
skaitomos automašinos kur
suoja į abi puses, rodos, jos 
yra amžinos, sugijusios vie
na su kita, 
ūžia.
daug? Kam jos reikalingos 
ir kur jos nukursuos? Kur 
jos visos sutilps?

Jis pradeda jausti dūmus, 
smogą, kuris kliudo kvėpa
vimą. Pradeda deginti jam 
akis, ašaros ir dūmai ne
leidžia matyti gatvę. Kosu
lys pradeda smaugti gerk
lę. Norėjo pereit skersai 
gatvę, bet jau jos nebegali 
matyti, ir, rodos, kad kitos 
pusės-gatvės yisiškai nėra. 
Pagaliau nusprendė savo 
atostogas turėti šioje pusė
je gatvės, kur jis randasi,* 
nes antros pusės gatvės ne
simato—jos nėra.

Ar kam patinka ar ne, 
bet prez. R. Nixonas ka
riuomenę iš Vietnamo nesi
ruošia ištraukti, nes Viet
namo “valdžia” reikalauja, 
kad 300,000 karių ten pa
liktų pastoviam laikui.

Nugirdau, vienas didelis 
karo šalininkas statė labai 
“tvirtą” argumentą, kad 
Amerika neprivalo trauktis 
iš Vietnamo, kol ten neat
siras amerikoniškos genera
cijos — neišaugs G. I. sū
nūs. Būtent, “Ame r i k o s 
nuostoliai Vietname labai 
maži, sulyginus, kad mes 
Amerikoje užmušam auto 
nelaimėse per vienerius me
tus 50,000, gi ten, po arti
10 metų, žuvo tik truputį 
daugiau, kaip 40,000 ameri
kiečių. Karas Vietname g$-
11 tęstis daug ilgiau ir Ame
rika nė nepajus.”

Tai reikia būti labai ka
ringu, kad nematyti, kiek 
šis karas iš mūsų visų rei
kalauja. Amerika ten jau 
paklojo daugiau (bilijonais) 
negu II pasauliniame kare. 
Daugiau ir bombų numetė, ; 
ir dar tam galo nesimato. 
Bet už tai gimė daug naujų 
milijonierių, amerikoniškų 
ir vietnamiškų. O mes Ame
rikos gyventojai gavom 
aukštas kainas, infliaciją, 
šalyje pakrikimą, rasių ne
apykantą ir dalį fašistinės 
diktatūros.

Dzūkelis

Jos tik ūžia, 
Kodėl jų čia tiek

Londonas.—Velšų kallfts 
draugijos 14 narių areštuoti 
ir pasodinti kalėjiman po 5 
mėnesius už dainavimą na
cionalinių dainų ir reikala
vimą išlaisvinti jų vadą.
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A. Petriką

Carines Rusijos kalėjimai 
ir teroristų veiksmai

Didžiausia ir stipriausia 
senosios Rusijos tvirtovė 
buvo Petro ir Povilo fortas 
— Petropavlovskas, išsidės
tęs upės Nevos šiauriniame 
Icante. Jį suplanavo caras 
Petras Didysis 1703 m., dar 
pirma, negu Peterburgo 
nuėstas pastatytas. Petras 
bijojo švedų, tad stiprino 
savo būsimą sostinę. Trupu
tį į šiaurę, prie Ladogos 
ežero, jis pastatydino kitą 
tvirtovę, vadinamą Šlisel- 
burgu. Suomijos įlankoje 
vakariniame miesto šone, 
įruošta ir įtvirtinta Kron- 
štato karinio laivyno bazė. 
Visos tos tvirtovės buvo ap
rūpintos cerkvėmis, kapinė
mis ir požeminiais kazema
tais — kalėjimais, kuriuose 
buvo kankinami carizmo 

t priešai. Katorginiai kalėji
mai buvo Maskvoje, Vladi- 

► mirove, Omske, Tomske. Ir- 
s kutske, Jakutske, Sachaline 
ir kituose Sibiro centruose, 
šių kalėjimu duonos teko 
valgyti ir lietuviams, ypa
tingai politiniams kali
niams. Į juos patekės retas 
kuris gyvas išėjo, dažniau
siai išnešdavo tik jų kaulus. 
Ten gyvenimo sąlygos buvo 
tiesiog nežmoniškos: badas, 
šaltis, drėgmė, stoka oro, 
absoliuti izoliacija, bausmės, 
mušimai, kankinimai ir ki
tokie barbariškumai — kali
ni greit užbaigdavo, jei tas 
neišprotėdavo. Sargų ir vi
sos sistemos žiaurumas bu
vo neapsakomas.

Petro ir Povilo katedros 
pasienyje buvo laidojami 
Rusijos carai ir kiti Roma
novų dinastijos artimieji. 
Šio kalėjimo rūsiuose Pet- 

/ ras Didysis nukankino ir 
savo sūnų Aleksį. Ten bai
gė gyvenimo dienas keletas 
carienių, kunigaikščių, ge
nerolų, hercogų, bajorų ir 
kitu didiku, kurie tik kuo C C'

nors Romanovams nusikal
to.

Tačiau daugiausia nuken
tėjo revoliucionieriai, kurie 
kovojo prieš carą ir cariz
mą. Ten ilgus metus, iki pat 
mirties (1882 m.), sėdėjo 
revoliucionierius Nečajevas 
ir kiti “Narodovolcai,” ko
vingos organizacijos nariai. 
Bene tik pirmieji organi
zuoti konspiratoriai prieš 
caro valdžią išstojo buržu
aziniai demokratai, kurie 
su liaudimi nieko bendra 
neturėjo ir jos paramos ne
laukė. Jie siekė tam tikrų 

’ reformų. Tarp jų buvo auk- 
štų caro gvardijos karinin
kų, valdininkų, kunigaikš- 

7čių, generolų. 1825 m. gruo
džio 14 d., Senato aikštėje, 

Peterburge, jie suruošė ka
rinį paradą, kurį tikėjo pa
versti sukilimu prieš Nika- 
lojaus I valdžią. Tačiau ka
riuomenės dauguma palaikė 
carą ir sukilimas buvo nu
slopintas. Apie 100 žmonių- 
buvo suimta, 5 pakarti, kiti 
nuteisti ilgiems metams į 
Petropavlovsko ar Šlisel- 
burgo kalėjimą, kiti ištrem
ti į Sibirą. Dalis suimtųjų 
paleista. Sukilėliai vadina
mi “Gruodininkais” (“Deka
bristais”). Jie turėjo daug 
pritarėjų įžymių rašytojų 
tarpe (poetai A. Puškinas, 
Ad. Mickevičius ir kiti). 
Daug sukilimo šalininkų, 

* kurie suspėjo, pasitraukė į
Užsienius.

4 1 Naujieji sukilėliai

alistų-svajotojų, utopininko 
prancūzo Ch. Furjero pa
sėkoj ų, pasivadinusių 
falangistais, — konfera- 
vo ir konspiravo. Jų 
faktinas vadas buvo M. Pe- 
traševskis. Jų tarpe buvo 
rašytojai N. Gogolis, V. 
Bielinskis, F. Dostojevskis, 
N. Černiševskis ir kiti. 
1849 m. balandžio 22 d. apie 
43 jų grupės narius polici
ja areštavo ir sukišo į Pe
tropavlovsko tvirtovės po
žeminį kalėjimą. Iš jų 21 
nuteisė pakarti, o 20 palei
do. Gruodžio 22 d. juos iš
rikiavo Semionovskio aikš
tėje nužudymui. Kunigas 
pasmerktiesiems pasakė 
graudų pamokslą tema — 
“Užmokestis už nuodėmę— 
mirtis”. Kaliniams užnertos 
kilnos ant kaklų, jie apvilk
ti baltais chalatais. Viskas 
paruošta, tik budelis laukė 
signalo. Paskutinę minute 
gauta nuo caro žinia, kad 
ju mirties bausmė pakeista 
viso amžiaus katorginiu ka
lėjimu. Visa tą psichologinę 
egzekuciją F. Dostojevskis, 
būdamas Sibire, aprašė sa
vo knygose “Idiotas” ir 
“Mirusiųjų namai”.

1871 m. Odesoje suimti 
193 jauni piliečiai, daugiau
sia studentai, už priešcarinę 
agitaciją. Tarp jų buvo A. 
Želiabovas, S. Perovskaja ir 
kiti žymūs “Žemės ir lais
vės” (“Zemlia ir volia”) 
veikėjai. Tačiau dauguma 
liko nenubausti, policija ne
turėjo prieš juos įrodymų. 
Išėjęs iš kalėjimo A. Želia
bovas ruošė prieš carą Ale
ksandrą II atentatą. Ban
dė išsprogdinti caro trau
kinį, bet jo paties daryta 
(“namų darbo”) bomba ne
sprogo. Iškasė ir užminavo 
tunelį apačioje gatvės, ku
ria caras važinėdavo, bet 
ir tai nepavyko. Pagaliau, 
besiruošiant, Želiabovą ir 
Perovskają policija suėmė. 
Tačiau Grineveckio mesta 
bomba, kurią parūpino Aze- 
vas, carą sudraskė. Nauju 
caru tapo Aleksandras III. 
Kovo 26 d. šeši “Teroristų 
brigados” nariai buvo nu
teisti pakarti. Tarp jų buvo 
grupės vadas želiabovas, Pe
rovskaja ir kiti. Kadangi 
Gesė Helfman buvo nėščia, 
tai jos nuosprendis pakeis
tas viso amžiaus kalėjimu. 
Petropavlovskio ka 1 ė j i m e 
ji išėjo iš proto ir po pus
antrų metų mirė.

A. Uljanovas
1877 m. vasario 27 d. 

areštuotas Aleksandras 
Uljanovas (vyresnysis V. 
Lenino brolis) ir jo sesuo 
Anna. Jo grupė bandė nu
žudyti carą Aleksandrą III. 
Uljanovas, kaip chemikas, 
pagamino ir bombas, kurios 
pasirodė labai prastos 
kokybės, nesprogo. Vienas 
konspiratorių, silpna v a 1 i s 
Generalovas, išsiplepėjo ir 
visus 15 savo draugų išda
vė. Uljanovas, kaip atenta
to organizatorius, prisiėmė 
visą kaltę. Grupėje buvo 
Juozas Pilsudskis, būsimas 
imperia 1 i s t i n ė s Lenkijos 
diktatorius, ir jo brolis. 
Teisme Pilsudskis kaltės iš
sigynė, pasmerkė terorą, 
tačiau vistiek penkeriems
metams buvo ištremtas į
Sibirą. Jo brolis Bronislo
vas nuteistas 15-kai metų 

Likvidavus dekabristų su
kilimą, ramybės Rusijoje

ištrėmimo į Sachalino salą 
(Rytinį Sibirą). Mat, Pil- 

vistiek nebuvo. Grupė soci-lsudskių bute policija rado

slaptą socialistų partijos 
spaustuvę. A. Uljanovas ir 
keturi jo draugai nuteisti 
pakarti, o jo sesuo Anna— 
penkeriems metams į Sibirą 
(bausmė suspenduota). Ki
ti suokalbininkai nu te i s t i 
po 8 ar 15 metų katorgos.

1904 m. pavasarį teroris
tas Sazanovas bomba užmu
šė Vidaus reikalų ministrą 
Plėvę, o 1905 m., Savinko- 
vui vadovaujant, teroristas 
K a 1 i a j e v a s užmušė caro 
pusbrolį didkunigaikŠ'tį Ser- 
giejų, Peterburgo general
gubernatorių. Abu teroris
tai bei grupių vadai pakar
ti, kiti suokalbininkai nu
teisti ilgiems mėtams kator
ginio kalėjimo.

Petro ir Povilo kalėjime 
apie 8 metus sėdėjo ir 
anarchistas M. Bakuninas, 
vėliau perkeltas į Tomsko 
katorgini kalėjimą (Sibire). 
Iš ten jis pabėgo ir mirė 
187 6 m. Genevoje, Šveica
rijoje, išgyvenęs 62 metų.

K. Marksas smerkė Bakū- 
nino teroristines teorijas, 
įrodinėjo, kad carizmą nu
versti gali tik organizuota 
masinė liaudies kova, o ne 
keli pistoleto Šūviai. Dėl to 
Bakuninas buvo išmestas iš 
Socialistu Internacio n a 1 o. 
Kad K. Marksas, o ne Ba
kuninas buvo teisus, pilnai 
irodė 1917 metu Rusijos so
cialistinė revoliucija.

Daugelio teroristinių žyg
darbių inspiratorium bei 
organizatorium buvo Jevno 
Azevas-Azefas. Jis tarna
vo, kaip apmokamas agen
tas - provokatorius, slapto
joje caro policijoje - žvalgy
boje. Jis kartu veikė ir su 
revoliucionieriais - teroris
tais: planavo atentatus, pa
rūpindavo (už pinigus) bom
bas, revolverius, šaudmenis, 
ruošė slaptas spaustuves, 
rinko informaciją ir t. t. 
Neretai suruošto atentato 
planus, ir suokalbiu inkus, 
išduodavo žvalgybai. Revo-

UTOPIJOS

Senovėj išminčiai vaizdavo, 
Kaip gyvenimas tobulas klostės 
Utopijose, po kurias jie keliavo,— 
Kieno rankose valdantis sostaį 

Ir kokia ten tvarka 
Žmonių pasiekta.

Jie skelbė, kad filosofai asketai 
Šalies politiką kreipia ir saugo, 
Kad krivūlė valdžios jiems^patikėta 
Ir miestai ten tarpsta ir auga, 

Ten pirkia kiekviena 
Turi duonos gana.

Ir tie, kas mėgsta puotas ir vyną, 
Filosofams valdžios nepavydi; 
Kariai, kurie saugo tėvynę, 
Gerbia autoritetą jų didį,

Ir klesti sala, 
Stipri jos galia.

Nuosavybė ten turi tarnauti 
Darbščiųjų piliečių gerovei, 
Neleista alkių prievartauti 
Tų, kas plytas pilims krovė,— 

Darbe teisė šventa 
Visiems suteikta.

Visi gerbia meną ir dainą, 
Akropoliai stiebias iškilę;
Į spektaklius, kas gyvas tik, eina, 
Klausos choro giesmių nutilę, 

Stiprybę mene 
Suranda minia.

Nors iš utopijų juokėsi tūlas, 
Jas pasakom vaikiškoms laikė, 
Bet jų patrauklumas didžiulis 
Širdis kerėjo ir veikė

Pranašinga svaja, «
Jėga jos gaja.

Ir utopijos slypi skausmingai 
Žmonių širdyse ir šiandien, 
Valstybių bendriją taikingą, 
Pasauly vaizduotis jie bando — 

Brėkšta aušra, 
Socializmo era!

Nijole Vaitienė

MIKAS DETROITIETIS

Mūsų viešnagė T. Lietuvoje
(Pabaiga)

Buvau Silpnas, Pavargęs
Kai gyvenau Detroite, ro

dosi, buvau pusėtinai tvir
tas, bet kai nuvažiavau Ta
rybų Lietuvon — nusilpnė- 
jau. Pradėjau galvoti, ir 
tik dabar parvykęs Detro- 
itan dasiprotėjau, kokia bu
vo priežastis. Mat, aš tu
riu pažeistus plaučius ir 
trukdo man kvėpavimą. Kai 
nuvažiavau Tarybų Lietu
von, aš pats pasidariau 
sau bėdą, o prei manęs 
prisidėjo dar kitas “kal
tininkas,” tai drg. S. J. 
Jokubka. Mat, aš per ilgo
ką laiką nerūkiau cigarečių, 
buvau numetęs į šalį visus 
rūkalus, jaučiausi gerai. 
Bet drg. S. J. Jokubka rū
kydamas ir mane priviliojo 
užsirūkyt skanių kvepian
čių T, Lietuvos cigarečių. 
Vieną sykį, antrą užsirū
kiau, ir jau pats pradėjau 
pirkt ir rūkyt, ir mano kvė
pavimas dar labiau sutriko: 
plaučiuose kvėpavimo tū
bos labiau užsikimšo. Todėl 
kur tik ėjau, vis buvau pa
vargęs, sušilęs, nes negalė
jau gauti reikiamo šviežio 
oro į plaučius — į kraują. 
Mano draugai aplinkui ste
bėjosi, kad aš dar ne toks 
senas, bet jau negaliu gerai 
vaikščioti.

Dasiprotėjau kame buvo 
priežastis, ir dabar vėl nu
mesiu į šalį visus rūkalus. 
Tegu visi meta į šalį visus 
rūkalus, bus sveikiau. Spe-

■ .. ...........-j......:;=
liucionieriai apie jo dvivei- 
dybę tuo metu nieko neži
nojo; jis savo pėdsakus mo
kėjo gudriai užmaskuoti. 
Jevno Azefą iššifravo1 1908 
m.1 kitas provokatorius Vlad. 
Bureevas.

cialiai patariu draugui Jo- 
kubkai, kad ir jis neberūky
tų, tai ir jis bus stipresnis- 
sveikesnis.

Automašinų Vairuotojai 
“Laukiniai”

Kai anais metais, dar 
prie diktatoriaus Batistos, 
buvau nuvažiavęs Kubon, 
tai ten man pasirodė, kad 
automobilių vairuotojai 
yra “be galvų,” arba 
puspročiai, nes jie važiuo
dami link skersgatvio 
lekia kaip pasiutę ir hor- 
nina-friūbija kiek tik hor- 
nas išrėkia, kad kitas iš ša
lutinės gatvės saugotųsi, 
nes, mat “čia ponas va
žiuoja.” Kitas vairuotojas 
taip pat hornina, kad kiti 
jo saugotųsi. Ir taip mieste 
jie sudaro gadinantį nepa
kenčiamą triukšmą - terški
mą. Jie nepaiso praeivių, 
tik skrenda. Jie jaučiasi ba- 
goti, nes turi automobilį, ir 
niekas neturi maišytis jiems 
ant kelio. Ar buvo važiuo- 
tės taisyklės—nežinau.

Negeriau yra Vilniuje ir 
ant vieškelių. Automobi
listai skrenda nieko nepai
sydami. Prieš skersgatvį 
jie prieš du blokus (kvar
talus) triūbija horną, kad 
“ponas” atvažiuoja, saugo
kis, stovėk ant kampo, su
lauki “poną” pravaižuojant. 
O iš kitos pusės atvažiuoja 
autobusas, arba automobilis 
ar sunkvežimis, ir taip sto
vėk, lauk kol prisitaikai per- 
skersuot gatvę. Privažiavę 
skersgatvį nei kiek nėsulai- 
ko greičio, nepaisydami, kad 
žmonės eina skersai gatvę. 
O kur yra šviesos (lempos), 
kontroliuoj ančios važiu o t ę 
ir pėstininkams ėjimą, au
tomobilistai ar sunkvežimių 
vairuotojai suka savo maši
ną bile į kurią pusę, nesu
stodami ir nepaisydami, kad 
žmonės eina, ir kad reikia 
stabtelt ir praleist einan
čius. Tokiame atsitikime 
turi šokt atgal ant šaligat
vio, arba stovėk viduryje 
gatvės, kol mašinos vairuo
tojas nusisuks kur jam rei
kia. Bet tuo patim sykiu 
persimaino šviesos, tai atšo
kęs atgal ant šaligatvio vėl 
stovėk-lauk, kol pasidarys 
žalia šviesa, parodanti eis
mą. Ir taip žmonės vargsta 
vaikščiodami gatvėmis.

Amerikoje taip nėra. Ame
rikoje pusėtinai kietai pa
žaboti visi automomašinų 
vairuotojai. Yra taisyklės 
važiuotojams ir pėstiems. 
Sulaužei tas taisykles, tuo
jau gausi bilietą į teismą, 
užsimokėsi piniginę baus- 
mų, arba kalėjiman! Poli
cija duoda bilietus ir pės
tiems, jei ne vietoje ir ne 
laiku perskersavai gatvę.

Man atrodo, kad jei Tar 
Lietuvoje būtų įvestos to 
kios taisyklės, tai automa
šinų vairuotojai neišsimo 
ketų piniginių bausmių, ar 
ba visuomet tupėtų kalėj? 
me. Ir motorcikliai neuž 
muštų ir nesužeistų tie! 
daug žmonių, kaip nesenia 
rašė Vilniaus “Tiesa.”
Kodėl žmonės Skuba-Bėga
> Nuvažiavę Tar. Lietuvon 
turistai arba svečiai paste
bi, kad ten žmonės skuba, 
žingsniuoja didel i a u s i a i s 
žingsniais, net pastumia ki
tus žmones į šalį, kurie ne
greit eina, šaligatviais. O 
nuėję į restoraną ar kavinę 
sėdi apie po dvi valandas. 
Ir man pasitaikė, kad tūli 
praeiviai greit žingsniuoda

mi pastūmė mane į šalį ir 
greit nužingsniavo tolyn.

Arba jei trys ar keturi 
asmenys sustoja ant šali
gatvio trumpam pasikalbė
jimui, tai atžingsniavęs pi
lietis nepaiso stovinčiųjų, 
perkerta tą būrelį per vidu
rį, pastumdamas juos į ša
lis, ir skubiai žingsniuoja 
tolyn. Taip yra ir tuomet, 
kai negreit einančius du ar 
tris piliečius prisiveja ar iš 
priešakio ateina “gudrus” 
pilietis, tai jis neaplenkia 
negreit einančius, bet per- 
lenda per jų tarpą, perskir
damas juos į šonus, nepai
sydamas, kad tu eini su 
mergina, motere, ar su my
limu draugu, ir skuba-bėga 
kur jam reikia!

Kodėl ir kur tūli žmonės 
skuba-bėga — nežinau. Ži
nau tik tiek, kad skubėji
mas net pastumiant kitus 
einančius, nėra Tarybi
nės valdžios patvarkymas, 
o tik tūlu žmonių ne- 
prisilaikymas etikos, pažei
dimas žmoniškumo. Tarybi
nės tvarkos pareigūnai 
stengiasi, kad visi Lietuvos 
žmonės būtų pasitenkinę, 
kad klestėtų civili z a c i j a, 
etika, žmoniškumas. Bet 
atsiranda, galiu pasakyt, 
“sabotažninkų,” kurie nie
ko nepaiso, ir tuo pažei
džia Tarybinę santvarką. 
Tarybinės valdžios pareigū
nai tokius turėtu bausti. 
Tegu jie išmoksta gyvent 
su etika, kad visiems būtų 
geriau.

Nėra Saliūnų-Karčiamų
Tar. Lietuvoje dabar nėra 

palaidų girtybės įstaigų 
(“kare i a m ų ” ), kaip yra 
Amerikoje. Matyt, žmonės 
yra pripratinti ir pratinami 
negirtuokliauti, neūžti kar- 
čiamose prie degtinės ir 
alaus. Gal todėl Lietuvos 
žmonės yra sveikesni, žva
lūs ir Įinksmi; jie eina val
gyti, ne girtuokliauti, ir tik 
kavinėse ir restoranuose 
gali gauti kaušą alaus, deg
tinės ir vyno. O kuomet 
žmonės valgo, tai negir
tuokliauja. Parsinešt svai
ginančių gėrimų į viešbutį 
ar į namus — galima, bet iv 
parduotuvėse dažnai pasa
ko, “nebeturime, viską iš- 
baigėm.” Tai ir gerai, kad 
dabar Tar. Lietuvoje yra 
taip daroma.
j . /

Viešnagė Užsibaigė
Sekmadienio rytą, 1969 m. 

rugsėjo 14 d. Vilniaus ae-

Kauno istorijos muziejus. ” M. Baranausko nuotrauka

Kaltina rasizmu Romos 
katalikų bažnyčią

Londonas. — Negrai Ro
mos katalikų bažnyčios Af
rikoje kunigai kaltina ra
sizmu Romos katalikų ku
nigus ir kitus dvasiškius.

Nigerijoje Romos katali
kų baltieji dvasiškiai rėmė 
Biafros karą ir sukilėlius už 
atsiskyrimą nuo Nigerijos. 
Tai buvo baltųjų rasistų 
tikslas suskaldyti ir nu
silpninti Nigeriją.

Nori unijos vienybės
Lagos. — Šiuo metu Ni

gerijos respu brikoje yra 
apie 600 unijų ir keturios 
unijų federacijos. Unijų 
vienybė būtinai reikalinga.

Transportacijos komisio- 
nierius sako, kad federalinė 
Nigerijos valdžia nori ap- 
vienyti visas unijas, iš ku-/ 
rių susidarytų tvirta unijų 
federacija. Vieningai vei
kiančios unijos galės geriau 
kovoti prieš kolonializmo 
liekanas ir padėti ekonomi
niam šalies progresui, taip
gi apginti darbo žmonių 
teises.

Frankistinė valdžia Kasti
lijos provincijoje skelbia ga
na neįprastas “literatūri
nes” premijas: po 5 tūks
tančius pesetų už kūrinius, 
apdainuojančius Ispan i j o s 
policiją.

rodrome susirinko didelis 
būrys draugų ir draugių 
palydėt mus į Maskvą. Tarp 
jų buvo vyr. “Gimtojo Kraš
to” redaktorius V Reime- 
ris; J. Lukoševičius, vyr. re
daktoriaus pavaduot o j a s ; 
R. .Šarmaitis, R. Petraus
kas; L. Kapočius, V. Ka
zakevičius, J. Chvilickas ir 
šeima, Ig. Labeika ir šeima, 
Generolas V. Karvelis, Ire
na Marcinkevičienė, Z. Pie- 
čaitis, S. J. Jokubka ir V. 
Zenkevičius.

Anksti rytą iš Maskvos 
Tarybiniu lėktuvu skridome 
į New Yorką.

Maskvoje ir New Yorke 
praėjome per visas raštines 
(muitines), kur nereikėjo 
atidaryt savo čemodanų, 
nieko nežiūrėjo ir neklau
sinėjo.

Iš New Yorko North
western lėktuvu pasiekėm 
Detroitą laimingai ir mūsų 
maloni viešnagė užsibaigė.
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Įžymusis Lietuvos valstiečių 
gyvenimo vaizduotojas

S. Baužos-Siestšencevičiaus gimimo 
100-ąsias metines minint

DETROIT, MICH.

Stanislovas Bauža - Siest- 
šencevičius buvo talentin
gas tapytojas ir grafikas. 
Dailininkas gimė netoli Vil
niaus, Nemenčinės apylin
kėse, nusigyvenusių bajorų 
šeimoje. Pirmąsias meno 
žinias jis įsigijo Vilniuje, 
kari katu r isto-piešėjo M. 
Rudnickio studijoje. 1886- 
1890 m. S. Bauža - Siestšen- 
cevičius jau studijuoja ba- 
talinę tapybą Peterburge, 
prof. Vilevaldės dirbtuvėje. 
Nuo šio momento jo gyve
nimas Įgavo naują kryptį. 
Jo mokytojas, nors ir labai 
vertino jaunojo dailininko 
gabumus, nesileido į kom
promisus. Jis griežtai rei
kalavo iš savo studentų 
kruopštaus, išbaigto pieši
nio, meistriškos, juvelyri
nės tapybos. Ir tai jo moki
niams išėjo į naudą. Vėliau 
S. Bauža - Siestšencevičius 
tobulinosi Miunchene, žino
mo lenkų kilmės tapytojo, 
tuo metu jau pagarsėjusio 
Europoje, J. Branto studi
joje.

S. Bauža-Siestšencevičius. Reprodukcija iš eskizų albumo “Ristūnai”.

Geras LDS 21 Kuopos 
Susirinkimas

Sausio 4 d. įvyko LDS 21 
kuopos susirinkimas Detro
ito Lietuvių Klubo patalpo
se, 4114 W. Vernor High
way. Susirinkimas pradėtas 
11:30 vai. ryte.

Kadangi užrašų sekreto
rius, Pranas Jočionis, susi
rinkime nedalyvavo (nes 
sirgo), tai jo vieton laikinai 
išrinkta Stephanie Masytė. 
Visi kiti valdybos nariai 
dalyvavo.

Raportai
Kuopos valdybos nariai 

pateikė savo mėnesinius ir 
metinius raportus. Pirmi
ninkas George Nausėda 
pranešė, jog 1969 metais mi
rė penki LDS kuopos na
riai: Victoria Bernatonis, 
Mary Gudinas, Natalija As
trauskienė, Emily Kalvyn 
ir Steve Stonis. Nauujų na
rių praėjusiais metais neį
rašyta.

Vice pirmininkė Anna 
Daukus, iždo globėjai, John 
Bubliauskas ir John Stakvi- 
la taipgi pateikė savo ra
portus.

Finansų sekretorė ii* iždi
ninkė, Lillian Gugas, išdavė 
gruodžio mėn. raportą. Lap
kričio mėn. buvo balansas 
$968.25. Išmokėta $12 nuo
mą už susirinkimus, tai ba
lansas liko $956.25. Tų pi

1890-1900 laikotarpiu Pe
terburgo dailininkų draugi
jos parodose pasirodė pir
mieji S. Baužos-Siestšence
vičiaus buitinio žanro kū
riniai, vaizduojantieji užei
gos kiemus, arklių muges, 
mišrią, įvairiaspalvę žmo
nių minią turguje.

Apie 1895 m. S. Bauža- 
Siestšencevičius atvyko į 
Vilnių ir įsirengė savo dirb
tuvę Pilies skersg a t v y j e. 
Greta S. Slendzinskio, P. 
Jurgevičiaus, J. Balzukevi- 
čiaus, E. M. Riomerio ir 
kitų jis buvo vienas popu
liariausių Vilniaus dailinin
ku, v

S. Bauža-Siestšencevičius 
neapsiribojo tik dailininko 
veikla. Jis atspausdino ne
maža straipsnių V i 1 n i a u s. 
miesto architektūros ir 
dailės paminklų apsaugos 
klausimais. Jam rūpėjo ir 
vilniečių estetinis lygis. Ku
rį laiką S. Bauža-Siestšen
cevičius leido satyros ir ka
rikatūros laikraštį. 1919 m. 
dailininkas pradeda dirbti

nigų bankoje yra $798.73; 
pas iždininkę $157.52. Viso 
$956.251 Metinis raportas 
buvo toks^Viso duoklių 
sumokėta per metus $2082.- 
77. Pelnas nuo banketo — 
$84.07. Banko nuošimtis — 
$27.49. Nuo- Porter Hall 
fundas $231.79. Viso įeigų 
per metus buvo $2,426.12. 
Išlaidos buvo: pasiųsta 
į centrą $1,945.97; už 
kvietkus įnirusiems $50.00; 
kuopos viršininkų kaucija 
už 1970 metus $7.50; algų 
išmokėta $144.85; svetainės 
nuoma $18.00; sekretorei 
portfelio $6.23. Viso išlaidų 
per metus buvo $2,172.55. 
Pelno liko per metus $253.- 
57. Pridėjus 1968 metų ba
lansą $702.68, visas LDS 21 
kuopos turtas $956.25. Pi
nigai randasi: banke $798.- 
73; pas sekretorę $157.52. 
Sekretorė-iždininkė Lillian 
Gugas, taipgi raportavo, jog 
ji šį darbą dirba jau nuo 
1962 metų. Tuomet buvo 
153 nariai kuopoje, bet per 
šiuos 7 metus mirė ir išėjo 
iš kuopos viso 41 narys. Da
bar viso narių yra 112. Vi
sų valdybos narių raportai 
priimti.

Ligoniai yra du: Mike 
Shnerpunas ir Jonas Ptas- 
nik.

Neužbaigti reikalai. Nau
ja valdyba del 1970 metų 
užėmė vietas. Pirmininkas 

profesoriumi atgaivintame 
Vilniaus universitete. Karo 
audra "nublokštas, paskuti
niuosius savo gyvenimo me
tus jis praleido Poznanėje 
ir Varšuvoje. Tuo metu jis 
jau sunkiai sirgo, nebegalė
jo atsidėti kūrybai. Mirė 
Varšuvoje 1927 metais.

Dailininko kūrybinis pali
kimas labai gausus ir įvai
rus. Tai ne tik tapybos 
drobės, bet ir piešiniai, kny^ 
gų iliustracijos, satyriniai 
fragmentai. Juose gausu 
etnografinės medžiagos 
apie Vilniaus krašto istori
ją. Jis buvo puikus piešė
jas. Jo darbai gyvai pasa
koja apie kaimo buitį, vals
tiečių gyvenimą. Po daili
ninko mirties šie jo eskizai 
buvo išleisti atskiru albu
mu.

Vilniaus Dailės muzieju
je saugomi jo eskizų albu
mai, tapybos kūriniai — 
“Turgus,” “Smuklės kie
mas,” “Laikraščių pardavė
jas,” kai kurie jo portretai. 
Juose atsispindi dailininko 
pastabumas aplinkai, jo psi
chologiniai sugebėjimai iš
ryškinti vidinį žmogaus 
charakterį, jo vidinį grožį.

P. Svičiulienė
.. Lietuvos TSR Dailės muziejaus .. 

mokslinė bendradarbe

George Nausėda, Vice pir
mininkas Anna Daukus, už
rašų sekretorius Pranas Jo
čionis (kuris šiame susirin
kime nebuvo); finansų sek
retorė ir iždininikė Lillian 
Gugas ir du nauji iždo glo
bėjai, Alfons Rye ir Steph
anie Masytė.

Seimo reikalai. Praeitą 
susirinkimą buvo išrinkta 
Seimo komisija susidedanti 
iš Alfons Rye, Emma Rye, 
Servit Gugas ir Stephanie 
Masytė. Prie jų dirbs visa 
kuopos valdyba. Kadangi 
praeitame susirinkime ne
buvo Ruth Price, ir šiame 
susirinkimme ji pareiškė, 
jog apsiima į Seimo komisi
ją, tai buvo nutarta, kad 
Ruth Price įeitų į Seimo 
komisiją.

Servit Gugas raportavo, 
jog jis per telefoną rezerva
vo Pick Fort Shelby viešbu
tį del rugpiūčioi 21 ir 22 dd. 
Seimui.

Buvo pakeltas klausimas, 
ar Centras prisidės prie vi
sokių Seimo išlaidų. Palik
tas komisijai susirašinėt su 
Centru.

Buvo laiškas iš LDS cent
ro reikale nominavimo kan
didatų į LDS Centro Valdy
bą. Palikta valdybai nusi- 
tart, kaip pranešt visiems 
nariams apie nominacijas.

Buvo pakeltas klausimas 
ar negalėtų LDS 21 kuopa 
susirašinėt su čikagiečiais 
menininkais ir surengt jiem 
koncertą. Po diskusijų,

Paterson, N. J.
Sausio 30 d. sulaukęs 76 

metų mirė senas paterso- 
nietis Franas Trainis, ku
ris atvyko į Jungtines Vals
tijas 1914 m., į Paterson, 
N. J., ir sumažomis išimti
mis išgyveno Patersone iki 
pat mirties.

F. Trainis paėjo iš Suval
kų gubernijos, Plokščių 
/Valsčiaus, Kudirkos Nau
miesčio pavieto, Poniškių 
kaimo. Jis buvo gimęs 1894 
metais.

Franas buvo tykaus būdo 
žmogus ir pažangietis, tad 
kaip su pažangiaisiais, taip 
ir su kitų pakraipų žmo
nėmis gražiai sugyveno. 
Franas buvo “Laisvės” skai
tytojas ir LLD narys iki 
pat mirties.

Jis kaip finansiniai, taip 
ir dvasiniai pažangaus dar
bininkiško judėjimo buvo 
rėmėjas.

Franą palydėti susirinko 
gražus būrelis jo giminių ir 
pašaliečių, taipgi buvo daug 
gėlių aplink karstą.

Franas mirdamas paliko 
nuliūdime gyvenimo drau
gę Frances, su kuria išgy
veno apie 26 metus, taipgi 
tikrą brolį Juozą ir du bro
lio sūnus ir dukterį ir jų 
šeimas, taipgi daugelį drau
gų ir bičiulių.

Franai, lai būna tau pa
linkėta užbaigus gyvenimo 
kelionę ilsėtis ramiai, o tavo 
gyvenimo draugei Frances 
ir broliui Juozui ir kitiems 
artimiesiems gilaus susira
minimo netekus mylimojo.

J. Bimba
Pastaba. Dėl graboriaus 

pamiršimo, įvyko nesusipra
timas. Jam buvo pasakyta, 
kad jis pasakytų palydo
vams, kad visi susirinktų 
107 Loyn St. į stubą pietų, 
bet jis pamiršo pranešti, to
dėl daugelis palydovų, kurie 
nežinojo iš anksto, nebuvo 
ant pietų. Dalyvavo tik tie, 
kurie žinojo iš anksto, kad 
yra duodami pietūs. Tie, 
kurie dalyvavo, buvo malo
niai pavaišinti.

Gaila, kad taip įvyko, nes 
daug valgių liko nesuvarto
ta. ■

Draugė Frances atsiprašo 
dėlei šio nesusipratimo.

J. Bimba

Chester, Pa.
Kas dabar veikiama 

mūsų mieste
Dabartiniu laiku yra di

delis pasiruošimas senų na
mų griovimui dėl kelių pa
gerinimo. Jau pradėtas sta
tybos darbas per Delaware 
upę tilto. Vandenyje bus 10 
cemento ir plieno stulpų. 
Tai bus 3 ir. trečdalio mylios 
ilgumo tiltas, trečias pasau
lyje ilgiausias tiltas.

Namų nupirkimui kainuos 
JI milijonų dolerių, tilto pa
statymas — 80 milijonų do
lerių.
Tai bus didelis vietos gy

ventojams pagerinimas. Til
tas bus baigtas 1972 m. Tai 
bus lengviau persikelti per 
upę, ypač vasaros metu. O 
dabar esti didelių sunkunių, 
ypač važiuo j ant į pamarius.

A. Lipčius

klausimas padėtas į šalį. Jei 
kas nors rengs, tai LDS 21 
kuopa galės prisidėt su dar
bu irt.t. Vieniems pradėt šį 
darbą yra neįmanoma.

Susirinkimas buvo nepa
prastai skaitlingas nariais.

Susirinkimas užsidarė 12: 
15 vai. popiet.

Stephanie Masytė 
Laikinas Sekretorius

Waterbury, Conn.
Kovo 15 dieną LLD 28 kuo

pa rengia tarptautinės Mo
ters dienos atžymėjimą. 
Programa bus labai įspū
dinga, nes ją paruoš Amelia 
Juskovič. Kaip atsimenate, 
visiems labai patiko jos ro
domos nuotraukos (slides). 
Dabar bus nauja programa. 
Tai bus paroda pirmiau ne
matytų dalykų — iš Lietu
vos gintaro dirbinių ir ki
tokių daiktų. Tikrai bus 
svarbu pamatyti.

Prašome kitų kolonijų tą 
dieną nieko nerengti pas sa
ve, oi ruoštis dalyvauti šia
me mūsų parengime.

W. J. Dūda

Binghamton, N. Y.
Vasario 6 d. “Laisvės” lai

doje patėmijau nuotrauką 
St. Petersburgo Lietuvių 
Dainos Mylėtojų choro, ku
riam vadovauja Adelė Pa
kalniškienė, Kadangi choras 
minės penkerių metų jubi
liejų, tai ir mes norime pa
sveikinti ir palinkėti gerų 
sėkmių.

Mums viešint St. Peters- 
burge 1969 metais, Velykų 
dienoje, buvo malonu susi
tikti seną binghamtonietį 
Walter Kelly ir jo žhioną. 
Jis dainuodavo Binghamto- 
ne, o dabar dainuoja Dainos 
Mylėtojų chore.

Per dvi savaites St. Pe- 
tersburge mums buvo gera 
proga susipažinti ir pasi
klausyti Adelės Pakalniškie
nės vąd o v a u j a m o choro. 
Reikta pripažinti, kad ji yra 
gabi mokytoja. Adelei ne
užtenka stovėti priešais 
chorą, ji iki pat durų per
eina visą svetainę vadovau
dama ir dainuodama, kas 
žavi visus dalyvius. Linkime 
chorui ilgai gyvuoti, o Ade
lei taip pat ilgai vadovauti 
chorui.

Pamatę choro nuotrauką 
laikraštyje, prisiminėm vieš
nagę St. Petersburge ir 
draugus, kurių jau ilgai 
buvome nematę. Smagu bu
vo sutikti F. Mockapetrį ir 
L. Valinčių, kuris jau daug 
metų kai dviem lazdom pa
siremdamas vaikščioja. Gai
la seno binghamtoniečio 
drg. Valinčiaus—choro my
lėtojo. Sutikome drg. Gen- 
dreną, kurio nematėme nuo 
1960 m., kai sykiu viešėjo
me Lietuvoj. Su Vaikai
čiais irgi buvo malonu susi
tikti po ilgų metų nesima
tymo.

Besikalbant su drg. Mille- 
riu, sužinojome, kad tai 
“Dzūkelis,” kuris taip gra
žiai parašo mūsų spaudoje 
apie visokius įvykius. Ačiū 
jam už tai. Taipgi ačiū V. 
Valley už perstatymą mūs 
per programą laike LLD 45 
kuopos pietų pobūvio. Ačiū 
Walter Kelly už pakvieti
mą į savo rezidenciją pie
tums.

John ir Katie 
Vaicekauskai

Hong Kongas. — Vietos 
laikraštis “Times” rašo, kad 
Kinija ruošiasi siųsti savo 
militarines jėgas į Vietna
mą kariauti prieš amerikie
čius.

Paryžius. — Prancūzijos 
Komparti jos suvažiavi m a s 
ir vėl išrinko W. Rocketą 
generaliniu sekr e t o r i u m, 
nors jo sveikata esanti ne
tvirta.

Da Nang, P. Vietnamas.- 
Amerikiečių^ helikopteris su
dužo. Žuvo 11 žmonių.

Sukilimas 
vienuolynuose 

/

Rymo katalikų minyškos 
Jungtihėse Valstijose, kar
tą buvę tykios ir paklusnios 
bažnyčios simbolės, dabar 
meta tą siaubingą griežtu
mo pašaukimą.

Nors jų palikimo priežas
tys yra įvairios, bet spren
džiant naujais faktais, mi
nyškos yra sukilime, jos at
sisako klausyt religiškų vy
rų viršenybės, kaip jos turi 
vesti savo gyvenimą.

Manant, kad su šia kova 
nelaimės nieko, daugelis iš 
jų kerta susierzinimą ir ei
na laukan. Taip pat dauge
lis mano, jog bažnyčia nėra 
savo vietoj,, neatlieka savo 
pareigų. Kitos palieka dėl 
ypatiškų reikalų.

Praeitų metų skaičius ro
do nuo 176,000 iki 167,000 
minyškų. Pasitraukė 9,000, 
tai dvigubai daugiau negu 
1968 m., kuomet jų 4,000 
metė minyškavimą.

Pavojingas nustatymas
—Negalima pakęst sėdin

čio vyro “Lordo” ofise ir 
klausyt įsakymų: “Tu turi 
būt lovoje 10 valandą vaka
re”,— pastebėjo viena se
suo, kuri prašė būt nežino
ma,— mes negalime pakęst 
režimą toliau, mes turime 
užtektinai nesusipratimų su 
kunigais, kurie bando kon- 
troliuot mokyklas, o jie yra 
bemoksliai ir apie mokini
mą nežino nei binzų. Tai dėl 
to mes ir sukylame.

— Mes, kaip religiškos ba
žnyčios moterys, protestuo
jame prieš bile kunigų do- 
minaciją mūsų institutų, ne
paisant jų hierarchijos, sa
kė National Coalition of 
American Sisters, kuri jau 
turi 2,000 narių.

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

I 1
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 
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. j

Knygos turinys yra sekamas: |

Pratarmė
1. Pramonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

10. Apie Lietuvos rašytojus
11. Apie Lietuvos moterį šiandien
12. Paminklų apsauga—Kraštotyra
13,. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

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

Knygos kaina $2.50 )

Gaunama “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Sesuo Margareta Traxter 
iš Chicagos, sąjungos pirmi-* 
ninkė ir minyška per 25 me
tus, sakė, kad jos organiza
cija gelbsti seserim apsigintu 
prieš išlaukines įsibriovėles 
ir įsteigt naujus modelius 
vienuolyno gyvenime. “Mes 
turime' nesugriaunamą tei
sę savo apsisprendimui,” sa
ko religiškos moterys.

Minyškos—Kristaus 
nuotakos

Kalbant apie šimtmečių 
senumo išmislą, kad minyš
kos yra Kristaus nuotakos, 
viena sesuo susirinkime sa
kė, kad “jis (Kristus) nėra 
mūsų vyras. Mes turime pil
nai nesusipratimų su saviš
kiais pagal įstatymų tvar
ką. Svetimų išmislų nerei
kia.”

Pasirodo, kad minyškoms 
jau atsibodo vienuolyno ver
giškas su visokiais kankini
mų išmislais gyvenimas; 
meta jį ir eina gyvent že
mišką laisvą gyvenimą. “Pie 
in the sky”, atmeta. Valio,’ 
merginos! 4

J. N. t

New Yorkas. — Du moks
lininkai, ilgai tyrinėję ciga
rečių rūkymą ant 86 šunų, 
surado, kad tie šunys gavo 
plaučių vėžį.

Rabat. — Morokoje lankė
si JAV valstybes sekreto
rius Rogers. Jis tikisi ap
lankyti 101 arabų valstybių 
ir bandyti jas laimėti Ame
rikos pusėn.

Londonas. — Anglijos fa
šistų organizacija Naciona
linis Frontas plečia savo 
veiklą, bet susitinka didelio 
pasipriešinimo iš antifašis
tų pusės.
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Valys Bunkus pridavė dvi naujas prenumeratas ir 
^pluoštų atnaujinimų. Jam skvo punktus kreditavo P. 
Yasilionienė ir A. Žolynas, binghamtoniečiai.

Povilas Alekna, St. Petersburg, Fla. (LLD 45 kp.) 
labai puikiai dirba šiame vajuje. Jis prisiuntė tris nau
jas prenumeratas ir atnaujinimų.

Keletas newjersiečių kreditavo savo punktus K. Pa- 
ciūnui, elizabethiečiui.

P. Walantiene, Philiadelphia, Pa., prisiuntė naujų 
prenumeratų.

Mūsų veteranas Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., ne
perseniai grįžo iš ligoninės visvien darbuojasi vajuje* 
Prisiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų. ’

Draugas iš Bridgewater, Mass., kredituoja savo 
punktus M. Kazlauskienei, haverhillietei.

A. Žemaitienė, Binghamton, N. Y., prisiuntė atnauji
nimų. Ji darbuojasi LLD 20 kuopai.

Aidiečiai pasveikino 
jubiliatus

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Valė Sutkienė, San Francisco, Calif., prisiuntė $88. 

Aukojo:
A. Dagis....... •....................
M. Baltulionytė ................
T. King .............................
J. M. Ginaitis, Santa Clara
M. Mijat, Los Altos ......
Laisvės rėmėja .................
Po $2:

Norkus.

15.00
12.00
10.00
10.00
10.00

J. Kamarauskas, Oakland; A. Cneesh, A.

Nuo kitų,gauta sekamai:
Suzanna Shukis, Olga ir Frank Graham,

So. Boston, Mass. .. •........................ ...
K. J. Melniai, Pittsburgh, Pa.......................;..
Magdalena Smithienė, Bethlehem, Corin., 

atminčiai vyro, mirusio sausio 15 d., 1969
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn. ...
A. Bruwer, St. Petersburg, Fla..............
A. Žolynas, Endicott, N. Y.......................•
P. Jasilionienė,' Binghamton, N. Y. ...
M. Valatkienė, Bridgeport, Conn. ....
E. Račis, Toronto, Canada ....................
J. Navalinskienė, Binghamton, N. Y. •.
Po $1: Mary Lupsevičius, Newark, N. J.; J. Eitutis, 

Cleveland, Ohio; K. Mažeika, Jersey City, N. J.; V. Gai- 
dis, Binghamton, N. Y.*A. Lugauskas, Northport, N. Y.; 
J. A. (Žemaičiai, Binghamton, N. Y.; E. Tamulionis, St. 
Petersburg, Fla.; J. White, Clearwater, Fla.; Kaziūno 
Čeikauskienė, Brooklyn, N. Y.; B. Navickienė, Geo. Shi
maitis, A. Valantukevich, A. Raila, P. Baron, Ch. Ustu- 
pas, Ben Sauka, J. Masteika, Ch. Biront, Brockton, Mass.

$90.00
25.00

20.00 
15.00 
15.00 
6.00 

... 6.00 
.. 6.00 
... 5.00 
... 5.00

Dabar gauta $279. Anksčiau įplaukė $12,978. Viso 
gauta $13,257. Dar reikia $1,743.

Kaip žinote, vajus oficialiai užsibaigia su vasario 
15 d. čia ne paskutiniai rezultatai. Duodame vajinin- 
kams savaitę laiko prisiųsti savo paskutinius rezultatus. 
Kažkaip yra vilties, kad galėsime vajų užbaigti garbin
gai __ sukelti nustatytų fondo sumų $15,000.

Viršminėtiems vajininkams dėkojame už jų pasi
darbavimų ir viršminėtiems prieteliams už jų dovanas 
į fondų.

Norime priminti, kad ir vajui užsibaigus, pažiūrė
kite į pereitų metų kvitas, matysite kada užsibaigia jūsų 
giminių prenumeratos Lietuvoje.

Administracija

New Haven, Conn.
Norisi kai kų tarti apie 

mirusių Barbara Medley 
(Čekoniūtę), kuri ilgus me
tus gyveno mūsų mieste.

Barbara gimė Lietuvoje 
mažų ūkininkų Čelkonių šei
moje, bažnytkiemis Velio- 
na, kaimas Pakalniškiai. Tė
vas nebuvo turtingas, bet 
užaugino gražių šeimų, še
šias dukteris ir vienų sūnų

Paaugus vaikams, dukte
rys pradėjo apleisti namus. 
Taip padarė ir Barbara at- 
vykdama į Amerikų.

Barbara neilgai pagyve
nusi Amerikoje susitiko 
Bronių Medley ir jie abu 
susituokė. Jie vedė gražų 
gyvenimų, susilaukė sūnaus 
Ben ir dukros Ruth. Abu 
vaiku gražiai išaugino ir 
leido į mokslus.

Medley šeima dirbo tarpe
* progresyvių. Vargiai įvyko 
{ toks parengimas, kuriame

nebūtų abu Medley. Jie abu
* dirbo ir ragino kitus veikti.

Jie užlaikė krautuvę New 
Havene, bet į senatvę par
davė ir nusikraustė gyventi

Miami, Fla.
Vasario 18 d. Literatūros 

Draugijos naudai LLD 75 
kuopa rengia pietus ir kon
certų Lietuvių Socialio Klu
bo svetainėje. Pietūs 1 vai., 
koncertas 3 vai.

Rengėjai labai nuoširdžiai 
kviečia miamiečius ir visus 
turistus, kuriuose dar ruse
na kibirkštėlė meilės lietu
viškam menui ir dainai, at
silankyti vasario 18-tos po
pietėje. Tegul visi keliai ve
da lietuvius į Lietuvių So
cialio Klubo svetainę, 2610 
N. W. 119th St., Miami.

Koncertų atliks Miamio 
Aido choras, solistai S. Vai
neikis, Mae Gabrėnienė, 
Mankau s k a i, vadovaujant 
Birutei Ramoškaitei.

Floridoje, kur ir užsibaigė 
Barbaros gyvenimas — jos 
širdis užgeso amžinai.

Gaila veiklios moters. Lin
kiu Barbarai ilsėtis ramiai, 
o šeimai reiškiu giliausių už
uojautų nuo visų New Ha- 
veno draugų.

J. Kunca

Vasario 6 dienų, penkta
dienį, po Aido choro pamo
kų, malonu buvo paminėti 
dviejų aidiečių gimtadie
nius. Pasveikinome jubili
atus Povilų Ventų ir Vikto
rų Bekerį su šešiasdešim
tuoju gimtadieniu. Ta pro
ga pasivaišinome ir palin
kėjome abiem geriausios 
kloties.

Povilas Venta
Povilas Venta atvyko į 

JAV 1940 metais, kuomet 
“Laisvė” dar buvo Brookly- 
ne. Jis tuojau įsijungė į pa
žangiųjų lietuvių visuotinų 
veikimų ir pradėjo mokintis 
“Laisvės” spaustuvėje dar
bo. Stojo į Aido chorų ir 
Liaudies Teatrų. Tapo ak
tyviu veikėju įviriose orga
nizacijose ir daug kartų vai
dino įvairiuose veikaluose. 
Jis ir dabar yra Aido choro 
narys, o jo žmona Nellie 
dainuoja su sopranais ir 
dažnai išstoja solo Aido cho
ro operetėse ir “Laisvės” 
koncertuose. Daug būtų ga
lima pasakyti apie Povilų 
Ventų, bet apie tai jau ma
tome aprašymus Lietuvos 
spaudoje ir “Laisvėje.”

Viktoras Bekeris
Viktoras Bekeris gimė 

Amerikoje — Brooklyne. 
Gamtos apdovanotas ypa
tingu talentu — gražiu bal
su. Jau nuo jaunų dienų 
Viktoras pradėjo dainuoti 
bažnyčios chore, o nuo 1930 
metų pradėjo dainuoti per 
radijų ir sėkmingai išsilaikė 
iki 1950 metų. Buvo Brook- 
lyno Aido ir Operetės chorų 
nariu, o nuo 1963 metu Vik- 7 v
toras yra nuolatinis Aido 
choro narys, ir mes tuo di
džiuojamės.

Viktoras mokėsi “Amer
ican Theater Wing,” kur 
priklausė vien tik profesio
nalai menininkai, ir lavino 
balsų pas Hunter Kimball. 
Atliko baritono rolę muzi- 
kaliniame Rogers & Kam
merstein veikale “Carou
sel.” Dažnai dainuoja kaba
retuose ir privatinėse pra
mogose. Viktoras yra mūsų 
Aido choro pažiba, daug 
dainavęs įvairiose rolėse 
operetėse ir koncertuose.

Pagerbiant Šiuos brangius 
aidiečius, buvo malonu tų 
vakarų pabendrauti, pasisa
kyti apie jų nuopelnus Ai
do choro veikloje.

Vaišės buvo įvairios ir 
skanios. Gal todėl, kad bu
vo sudėtinės, t. y. beveik 
kiekviena aidietė su kuo 
nors prisidėjo. Gaila, kad 
mūsų tarpe nesimatė aidie- 
tės O. Čepulienės, kurios vy
ras tų vakarų silpnai jautė
si. B. Keršulienė irgi tų 
vakarų negalėjo atsilankyti, 
bet savo pažadų išpildė. Di
džiausių dalį maisto paga
mino N. Ventienė, o virtu
vės darbus atliko ir kavų 
išvirė mūsų darbščioji cho
ro garbės narė K. Čeikaus
kienė.

Po choro pirm. J. Grybo 
įvadinės kalbos, vakaro eigų 
pravedė vice-pirm. N. Buk- 
niėnė, pakviesdama “Lais
vės” redaktorių A. Bimbų 
ir keletu aidiečių pakalbėti. 
Kiekvienas prisiminė abiejų 
jubiliatų nuveiktus darbus, 
linkėjo geriausios sveikatos 
ir sėkmingos darbuotės at
eityje.

Povilas Venta kalbėjo apie 
savo apsilankymų Lietuvo
je. Prisiminė ten palaidotų 
“Laisvės” redaktor i ų-rašy-

tojų Rojų Mizarų, kur apy 
lankė jo kapų. Kalbėjo apie 
ten rengiamų Vilniuje mu
ziejų, kuriame bus nušvies
ti užsienio pažangiųjų lietu
vių nuveiktieji darbai. Pri
minė sekančios vasaros 
įvyksiančių Dainų Šventę, 
prie kurios uoliai rengiasi 
visa Lietuva, kuomet bus 
atšvęsta Lenino gimimo 400 
metų sukaktis. Perdavė lin
kėjimus nuo kompozitoriaus 

Povilo Tamuliūno, kuris ne
seniai lankėsi New Yorke ir 
viešėjo Aido choro priėmi
me. Perdavė linkėjimus nuo 
ansamblio “Lietuva” diri
gento Bartusevičiaus, nuo 
pas mus apsilankiusios klai
pėdietės Aldonos Kvedarai- 
tės ir nuo daugelio kitų 
draugų, kurie vertina Aido 
choro veiklų.

Viktoras Bekeris išreiškė 
pasitenk i n i m ų esant Aido 
chore. Jis supranta mūsų 
choro tikslų ir mato svar
bų jame dalyvauti. Jam pa
tinka būti mūsų tarpe, o 
mes, tuo labiau esame pa
tenkinti, ir džiaugiamės tu
rėdami taip brangų talen
tingų aidietį.

Vakaras praėjo labai jau
kiai. Dėkojame visoms ai- 
dietėms, prisidėjusioms su 
maistu, o ypatingai O. Če
pulienei, kuri net dvejopos 
rūšies patiekalų padarė, ta
čiau pati negalėjo dalyvau
ti. Taip pat dėkojame Vik
torui Bekeriui už stipres
nius gėralus.

Mes linkime Povilui Ven
tai ir Viktorui Bekeriui vi
so geriausio, ir tikimės jų 
brandžios v is u o m e n i n ė s 
veiklos ir ateityje.

PRANEŠIMAI
jLawrence, Mass.

IWS 125 kuopos ir LLD 
37 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario (Feb.) 14 d., 2 
vai. po pietų, Polish Ame
rican Veterans’ Julian Sto- 
pyra Post, 23 Monmouth 

S. Melvidas, sekr.St.

Cleveland, Ohio
C L. M. Klubo narių su

sirinkimas įvyks vasario 13 
d., antrų penktadienį, pir
mų valandų, paprastoj vie
toj. Jeigu tų dienų oras bus 
perdaug šaltas ir gilus snie
gas, tai lauksime kovo mė
nesio, dėl to, kad daugumai 
narių tenka važiuoti busais.

f

A. Salin, kl. koresp.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks vasario (Feb.) 
14, salėje 1154 N. 4th St. 2 
vai. popiet.

Draugai ir draugės, ma
lonėkite atvykti į šį susirin
kimų, kuriems tik aplinky
bės leidžia, nes jau yra iš
kilęs sumanymas suruošti 
kokį nors pobūvį besiarti
nančiam pavasary. Jūs pa
tys žinote, parengimas vi
sados reikalingas sutelki
mui daug jėgų. Mes nei ne
jusime, kaip pavasario sau
lė vėl skaidriai nušvies.

O svarbiausia, tai visi pa- 
simokėkite metines duokles.

Valdyba

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

PHARMACIST

Excellent opportunity for qualified person. Live and work in 
beautiful Pawling, Dutchess County. Only 65 miles from N. Y. C. 
5 figure starting salary with relocation expenses paid. Excellent 
conditions, fringe benefits, rapid advancement to management 
position. Send resume or call:

TRINITY INDUSTRIES INC.
344 Main St., Mt. Kisco, N. Y. 10549.

914-666-2901. Att. Mr. Johnstone. (8-12)

CLERKS

Several interesting and challenging positions are available in 
various departments of a leading Insurance Co., in East Orange, N. J. 
Good starting salaries and progressive personnel policies. Excellent 
company benefits. Apply Monday-Friday in person or call for con
venient evening dr Saturday appointment.

ROYAL-GLOBE INSURANCE COS.
280 S. Harrison St., E. Orange, N. J. 676-0600. Ext. 223.

(11-15)

DRAFTSMAN—Engineering aide. 
Twp. of East Brunswick. Sala
ry range $6237 . to $8227, de
pending upon experience. High 
School graduate or equivalent. 
Good career opportunity in a grow
ing community with advancement 
opportunities. 2 weeks vacation; 12 
holidays; 12 sick days. Blue Cross 
and Major Medical. Residency pre
ferred. Contact A. Zach, ^Director of 
Public Works, East Brunswick Mu
nicipal Bldg., 575 Ryder’s Lane, East 
Brunswick, N. J. 201-254-4600.

(11-15)

MAINTENANCE MAN

aurant Equipment

Must have refrigeration service 
experience. Take over all mainte
nance in a cafeteria operation for 
nationwide food service chain lo
cated in Willowbrook Mall. Must 
have own car. Hospitalization and 
insurance programs. Profit sharing. 
Uniforms supplied. Meals. Mileage 
allowance. 6 holidays. 2 to 3 weeks 
vacation with pay. For interview 
contact: MR. McDERMOTT 785-1670. 
Wayne, N. J. (8-14)

MAINTENANCE Man. Must have 
exp. with refrigeration and conveyor 
equipt. in mod', meat plant. Good 
sal. Also good working conds. Paid 
vac., ins. and many other employee 
benefits. Call WA 2-4474 or 1-609- 
456-2377. GEORGE WOLLMAN 
INC., Walnut & Harvard, Westville, 
N. J. 08093. (11-15)

MERCHANTS NEEDED. Many 
departments open. Choice spots av
ailable. NEW BRUNSWICK FARM
ERS MARKET. Joyce Kilmer Ave. 
& Charles St., New Brunswick, N. J. 
846-4100. (6-12)

Aido garbes nariai
Juozas Zajankauskas ir 

W. Baltrušaitis, kaip Aido 
choro garbės nariai pasimo
kė jo po penkinę.

Jonas Lazauskas sveikina 
aidiečius iš Miamio. J. G.

Elizabeth, N. J.
Senas elizaabethtietis, pa

žangiųjų organizacijų na
rys ir veikėjas A. Skairus 
vėl sunkiai serga. Vasario 
7 dienų buvo išvežtas į 
Alexian Brothers Hospital. 
Kambarys 256.

Draugai, kas galite, ligo
nį aplankykite, arba pasiųs
kite laiškų.

Telefonas: 351-9000, Ext. 
122.

K. Paciūnas

Baltimore, Md.
Keletas žinučių iš 

mūsų miesto
Veikimu negalime daug 

didžiuotis, bet nuleisti ran
kas ir nieko neveikti neža
dame.

Vasario 7 d. buvo LLD 
25 kuopos ir LDS 48 kuo
pos susirinkimas. Draugai 
ir draugės, kurie atsilankė, 
užsimokėjo duokles į abi 
organizacijas už 197 0 m., 
kad palengvinus darbų fi
nansų sekretorei draugei J. 
Stanienei.

Gauta nauja narė į mū
sų LLD 25-ta kuopų ir 
viena narė, kaip pavienė, 
persikėlė į mūsų kuopų. To
dėl einame pirmyn.

LDS 48 kuopos narė d-gė 
E. Balsienė yra smarkiai 
susirgusi, guli Greater Bal
timore Medical Center ligo
ninėje, 6701 N. Charles St., 
ZIP 21204. Kambarys 4426. 
Padaryta vidurių operacija. 
Dar silpna. Atviruku ar 
asmeniškas aplankymas li
gonei daug reikštų.

Kuopos korespondente
Nuo Redakcijos: Taip 

pat gavome pranešimų nuo 
drg. J. J. apie šios draugės 
susirgimų.

Roma.— Kompartijos at
stovai parlamente pareiškė, 
kad be komunistų valdžia 
tik pablogins padėtį. Prezi
dentas bando gauti naujų 
premjerų, kuris galėtų su
daryti koalicinę valdžių be do į erdves pirmų j į Žemės 
komunistų. satelitų.

Tokijas.— Japonija palei-

WARREN, N. J.

Edward F. Shimkus
Mirė sausio 23, 1970

Ilsėkis ramiai, mūsų brangusis, Hollywood 
Memorial Park kapinėse, Union, N. J. Me.s tavęs 
niekuomet nepamiršime, visados būsi mūsų min
tyse. Tavo; kapų lankysime, gėlėmis puošime.

Carol ir Lorraine, Felicia, motina
dukros Sonia, žmona

Eugene, brolis
ir jo šeima

Banking.
PROOF MACHINE 

OPERATORS
Openings in Berkeley Heights

PROS) AND TRAINEES
Starting Salary to $115 Per Week

For

• PROFIT SHARING PLAN
• GROUP INSURANCE
• MODERN OFFICE

For further information call 
sonnel Dept. 277-6200.

SUMMIT AND ELIZABETH 
TRUST CO.

An Equal Opportunity Employer
(11-13)

Pcr-

HOUSEPARENTS—mature. For 
children’s home. Husband may be 
employed away. Will also consider 
single man or woman. 2 positions 
open. Call 877-7214. (11-17)

LATHE OPERATOR. Age no bar
rier. Experienced Lathe operator 
wanted for manufacturing plant. 40 
hour week. Benefits. Write or ap
ply in person. HARRINGTON COM
PANY. Gravers Rd. at Penna Turn
pike, Plymouth Meeting, Pa. 828- 
0850. (12-13)

>

SERVICE ADVISER & WRITER. 
G. M. Experience preferred, but not 
necessary. Extremely good working 
conditions. Start immediately. No 
phone calls accepted. See Mr. Char
les Higgins. WEBB CADILLAC, 
1750 The Fairway, Jenkintown, Pa.

(12-18)

Bangkok.— Jungtinės Val
stijos ištrauks 4,200 karei
vių iš Tailando.

ŠimtasNew Yorkas. — 
newyorkieciu jaunuolių iš
vyko Kubon padėti kirsti 
cukrines nendres.

St. Louis, Mo.— 18 mė
nesių vaikutis Anthony Cilff 
šunies įkųstas mirė.

Kas metai pasaulyje pri- 
kuliama 295.6 milijono tonų 
kviečių, TSRS — 77.4 milL 
iono, Kapadoje — 16.1 mi
lijono, Prancūzijoje — 14.4 
milijono, Indijoje—11.5 mi
lijono tonų.

NURSE-RN’S tired of working 
nites, weekends,, shifts? We have 
interesting position available for the 
experienced professional with mature 
judgement. Estab, insurance firm. 
Excellent working conditions & be
nefit package. Call Mrs. Pagnotto 
CA 4-1202, 8:30 to 4:30, Jenkintown, 
Pa.
AN Equal Opportunity Employer.

(8-17)

DRIVERS. Full and part time. 
Must be over 21. Bondable and able 
to pass ICC physical. Fleet consists 
of Station wagons and 
Complete fringe benefits.

P. O. Box 125 
Morion Station, Pa.

Econoline.

19066
(10-16)

AUTOMOTIVE Wreck specialized 
men needed for fast growing Body 
Shop. All Co. benefits . Our men 
average $200 to $250 take home pay. 
See Marty Lazzaro. VILLAGE 
FORD, N. J. 609-461-2000. Phila. 
MA 4-4069. (6-12)

MAINTENANCE MAN—Busdriv- • 
er. From Wallingford-Media area. 
AND MAINTENANCE MAN—Bus 
driver. Resident of Media Spring
field area. Apply ARCHMERE AC
ADEMY, Claymont, Del. 302-798- 
6632. (10-12)

MACHINIST

3—5 yrs. Journeyman’s experience 
and must be qualified to carry 
through to completion the parts, 
tools and machines inside and^out- 
side of the shop. UnderstawG blue 
prints and written specifications. Ex
cellent opportunities. Good benefits. 
Call 826-6000.

MR. VAN HOOSE
Between the hours of 8:30 AM and 
3:30 PM. (
An Equal Opportunity Employer.

(6-12)

MAINTENANCE MAN

RESTAURANT EQUIPMENT
Must have refrigeration service 

experience. Take over all maintert- 
ance in a cafeteria operation for na
tionwide food service chain locar 
ted in Willowbrook Mall. Must have 
own car.

• Hospitalization and insurance 
programs

•Profit sharing s
• Uniforms supplied
• Meals
• Mileage allowance
• 6 holidays
• 2-3 wks vacation with pay.

For interview contact:
Mr. McDermott

785-1670, Wayne, N. J.
v ' (10-14)
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6 puslapis

A. GILMAN

Niujorkiečiai labai įspūdingai 
pasitiko Genriką Zimaną

(Pabaiga)
Mielojo svečio kalba

Kai atėjo Zimano eilė, tai 
visų akys tik spinksėjo link 
jo. Jei kas būtų paleidęs 
adatą ant grindų, tai aiš
kiausiai būtų girdėjęs jos 

tyla

kalba

juos

kritimą — “mirtina” 
stojosi...

Zimanas pradėjo 
įspūdžiais Amerikoje, 
ko, visur Amerikoje
žmonės pasitiko ląbai drau
giškai ir įvertinančiai. Žur
nalistams buvo malonu sve
čiuotis pas visus.

Bet kai Zimanas pradėjo 
susitikti lietuviškus Ameri
kos gyventojus, jis pajuto, 
sako, daug patvaresnę že
mę po savo kojomis. Džiau
giasi, kad turi progą su lie
tuviais susitikti. Buvo su 
jais susitikęs San Francis
co, Los Angeles, Chicagoje, 
na, ir dabar čia.

Apie trumpą pasisvečiavi
mą jis priminė įprastą lie
tuvišką posakį: Geriausias 
svečias tas, kuris būna 
trumpai ir lankosi retai. 
Bet kiek tai liečia jį patį 
šiame • atvejyje, tai jo tas 
priminimas pasiekė jo klau
sytojų kurčiąją ausį.

Primindamas savo apsi
lankymą Amerikoje prieš 
dešimtį metų, Zimanas sa
kė, kad skirtumas jų pasi
tikime tarp ano meto ir da
bar buvo toks, kaip diena 
nuo nakties. Aną sykį Ame
rikos žmonės buvo skeptiš
ki link Tarybų Sąjungos 
žurnalistų, kai kur net ir 
šiurkštūs, priekabių ieškan
tys... O dabar jie buvo jau 
malonūs daugeliu atvejų, su 
labai mažomis išimtimis. 
Kiekvienas pra kalbintas 
mielai tęsė pasikalbėjimą su 
interesu, geisdamas vis dau
giau žinių iš svečių žurna
listų iš socialistinių šalių.

Nors buvę ir nemalonių 
nuotykėių tūlose Amerikos 
vietose, tačiau jie nesudarę 
jokio rimto keblumo vizite 
todėl, kad tuos nemalonu
mus bandė teikti neatsakin
gi asmenys. Buvęs bandy
mas išvystyti piketą prieš 
tarybinius žurnalistus žydų 
klausimu Tarybų Sąjungo
je. Niekas iš to neišėjo. Pi
ketą sudarydavo po pustu
zinį jaunuolių, kurie nero
dydavo jokio agresyvišku- 
mo tame savo užsiėmime. 
Bet atsakingieji amerikie
čiai atsiprašydavo ir pra
šydavo tarybinių žurnalis
tų nekreipti dėmesio į tai.

Būdami Chicagoje, tary
biniai žurnalistai įstrigo net 
du sykiu lifte, keltuve. Vyk
dami pas majorą, žurnalis
tai išbuvo įstrigę lifte net 
penkiolika minučių.

Pasirodė Amerikos žurna
listų jautrumas tokiu maž- 
niekiu. Jie prisispyrusiai 
klausė tarybinių žurnalistų, 
ką jie rašys savoje spaudo
je apie tokį trikimą Ame
rikos technikoje. •.

Tarybiniai žurnalistai at
sakinėjo jiems, kad tokie 
mažniekiai nekreipia ma
žiausio dėmesio pas juos. Jų 
nuomone, vieno rato susto
jimas mašinoje anaiptol ne
pažemina Amerikos aukšto
sios technikos. Ne toks ta- 
raybinių žurnalistų užsiė
mimas, kad ką padaryti iš 
nieko, kad padaryti musę 
drambliu, o paskui prekiau
ti jo kaulais...

Džiaugėsi Zimanas, k ad 
tarybinių žurnalistų vieš-

irnage pavyko Amerikoje 
buvo labai naudinga. Kai ką 
jie išmoko, arba sužinojo.

Apie gimtąjį kraštą
, Zimanas atvežė širdin
giausių linkėjimų nuo “Tie
sos” kolektyvo ir Lietuvos 
vyriausybės laisvi e č i a m s. 
Jie ten žiną gerai tą, kas 
dedasi pas Amerikos lietu
vius. Jie įvertina be galo 
aukštai Amerikos progresy
vių lietuvių kultūrinius dar
bus.

Kaip Lietuvos spaudos 
žmonės mato, sako Zima
nas, tai Lietuvai priešingi 
Amerikos laikraščiai vis 
mažiau atspindi savo skai
tytojų nuomones link Tary
bų Lietuvos. Tarp jų daro
si vis didesnė spraga... Tie 
laikraščiai bando per'daug 
prikalbėti neteisybės apie 
Tarybų Lietuvą. O jų skai
tytojai, biskį po biskio, pra
deda tą sužinoti.

Kai Zimanas bandąs suly
ginti tą laikotarpį, kas buvo 
Lietuvoje atsiekta prieš de
šimtį metų, kai jis čia lan
kėsi, su dabarties atsieki- 
mais Lietuvoje, tai jis ran
dąs be galo dideli skirtumą. 
Tada Lietuva džiaugėsi di
deliais žemės ūkio atsieki- 
mais. Bet dabar jie dar di
desni, dar geresni taip, kad 
jau galima pasakyti, kad 
Lietuvos žemės ūkio žmonės 
jau yra išbridę iš didžiųjų 
sunkumų. Lietuvos kolūkie
tis jau gauna gerus atlygi
ntus už darbą. Jau jis ge
rai gyvena.’

Ir vis kyla aukštyn Lietu- 
tuvos žemės ūkis, taip, kad 
jau lengvai susilygina pro
duktyviškumu su Dani
jos geriausiai išvystytais 
ūkiais. Iš Vokietijos atvy
kę ūkio ekspertai sako, kad 
ir pienininkystės ūkiai. Lie
tuve j e pradeda lengvai lenk
tyniuoti su aukštai išvysty
tais produktyviškumu Vo
kietijos pienininkystės 
ūkiais.

Tar. Lietuvos kolūkiečiai 
pradeda lengvai lenktyniuo
ti ir dažnai pralenkia savuo
sius draugus kitose tarybų 
respublikose...

Šitas kolūkiečių pasieki
mas yra tame, sako Zima
nas, kad Lietuvos kolūkie
čiai dėjo pastangas mokytis 
iš patyrimų. O patyrimas 
buvo aiškus tame, kad juo 
kolūkietis uždirba daugiau, 
tuo jis dirba geriau ir nori 
dirbti dar daugiau ir dar 
geriau, kad ir vėl uždirbtų 
daugiau. Kai produktyviš- 
kumas kyla ūkyje, sykiu ky
la ir kolūkiečio uždarbis, 
aišku.

Zimanas sako, kad dabar 
Lietuvoje eina pramonės 
per tvarkymas, reforma. 
Kas buvo atsiekta gero kol
ūkiuose su geresniu apmo
kėjimu už darbą, tas siekia
ma ir pramonėje. Todėl ir 
ten jau rodo geresnių vai
sių darbo produktyviškumę 
ir produkcijos kvalitete, pa
lyginus su tuo, kas buvo 
pirmiau, netolimoje praei-

Dabar Lietuvoje jau kyla 
pramonės produkcija ne 
statant daugiau fabrikų ir 
samdant daugiau darbinin
kų, kurių jau ir taip trūks
ta, bet produktyviškumu. 
Darbar Lietuvos pramoni
nis darbininkas padaro daug 
daugiau produkcijos fabri
kuose, negu kad jis pada
rydavo juose pirmiau. Tas
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kelia jo uždarbį, tas skati
na darbininkus dirbti dar 
vikriau, įgudžiau, padarant 
dar daugiau kval i t e t i n ė s 
produkcijos ir t. ' Ir pramo
ninė reforma dar neužbaig
ta.

Prieš vandenų teršimą
Ir Lietuva turi vandenų 

užteršimo problemas prie 
pramoninių centrų. Bet Lie
tuvos mokslininkai griebėsi 
ieškoti būdų, kurie sustab
dytų vandenų teršimą. Bū
dus surado. Tiesa, tie bū
dai kainuoja, lygiai beveik 
tiek, kiek pats fabrikas, ku
rio sutros teršia vandenį, 
bet jis vertas kiekvienos ka-

Iš tikrųjų, nuostabūs re
zultatai atsiekti Lietuvoje 
išskyrime vandenų iš sutrų. 
Pats Zimanas buvęs pakvies
tas fabriko vedėjo pažiūrė
ti — ko gero — pažvejoti 
tame vandenyje, kuris at
skirtas iš fabrikų sutrų. Tas 
vanduo taip švarus, kad ja
me žuvys veisiasi ir auga.

Zimanas sako, kad Lietu
va’ deda dideles pastangas 
apsaugoti gamtos grožį vi
sokioje formoje. Prižiūri
ma, kad gyvūnija giriose ir 
vandenyse nebūtų naikina
ma. Net ir gražūs vienkie
miai bus išlaikyti čielybėje. 
Nors reforma eina po visą 
Lietuvą ir kolūkiečiai ke
liasi į gyvenvietes, kur ga
lima įi’engti visokius gyve
nimo parankumus ir pato
gumus.

Lietuvoje ir kolūkiečiai 
gali, sako, turėti miestietiš
kus gyvenimo patogumus. 
Kaip ir miestiečiai, jie ga
li turėti arti mokyklas, 
krautuves, ligoninę, bru
kuotus kelius ir takus, šil
tą vandenį, išvietes, centri
nį apšildymą ir kitus daly
kus, kurie neįmanomi vien-

Bakūžė samanota netin
ka moderniškam žmogui ir 
jo gyvenimui. Bakūže sa
manota džiaugiasi tik poe
tai... Bet ir poetas, jei 
jį verstume joje gyventi, sa
ko Zimanas, tam priešintų
si...

Zimanas pasakė ir dau- 
gliau interesingų dalykų 
apie flietuvą. Bet užteks ir 
tiek, nes korespondencija 
darosi be galo... Svečio 
kalbą palydėjome griaus
mingais aplodismentais.

Antanas Bimba buvo pa
skutinis pasveikinti Zimaną 
ir padėkoti jam už suteiki
mą mums tiek daug žinių 
iš Tarybinės Lietuvos. Jis 
pavydėtinai gėrėjosi Zima
no žinių rezervuaru ir jo 
nepalyginamai gabiu orato- 
riškumu.

Pabaigoje Vincas Venckū- 
nas apdovanojo Zimaną sa
vo rankų darbo medine 
statulėle.

O Jonui Juškai, Brooklyno 
poetui ir dramaturgui, taip 
ir šių žodžių rašytojui, pasi
painiojus Zimanui po kojo
mis, teko nuo jo Lietuvos 
šimtamečio istorinio ąžuolo 
sagytės su to ąžuolo reljefu. 
Širdingai jam ačiū!

Banketui valgius prirengė 
Elena Siaurienė su pagalba 
M. šukaitienes. Nastė Buk- 
nienė, Nele Ventienė ir Li
lija Kavaliauskaitė išdėliojo 
valgius ant stalų. Mikas 
Stakovas rūpinosi įėjimo bi
lietėliais.

P. S. Būčiau ir pamiršęs, 
mielasis svečias po savo kal
bos įteikė “Laisvės” kolek
tyvui nepaprasto grožio pla
čią juostą ir audeklinį ka
lendorių su Lenino 100-ojo 
gimtadienio paminėjimu?

A. Gilman

Sekmadienį, Laisves saleje graži kultūrine popiete. Puiki pro 
grama. Filmai iš Amerikos gyvenimo. Pradžia 2 valandą.

Visi ir visos kviečiami.
Women in Action
“I call upon the young 

people of New York to de
monstrate against this trial 
frame-up and to stop this 
trial by mass action.”

In conclusion she cried, 
“If getting justice is con
tempt, then so be it.”

Mrs. Weisman, who is 31 
.yrs. old, asserted that she came 
to the trial “to express my 
heartfelt solidarity with 
the Black Panthers party 
of my organization. Youth 
Against War and Fascism.”

Mrs. Weissman was given 
30 days in jail. She did what 
she had to do and would do 
it again.

Recently the wife of Sen
ator Philip A. Hart, Dem
ocrat of Michigan, and sev
en co-defendants went on 
trial for holding an ecumen
ical mass for peace inside 
the Pentagon last Nov. 13.

Among the eight defend
ants were two bishops.

Mrs. Elizabeth Hubner, 
who 10 years ago received 
an American Legion Amer
icanism award as a student 
at Wantagh High School, 
was handcuffed and taken 
to the Nassau County Jail 
in New York for flying the 
American flag upside down 
on her front porch.

Mrs. Hubner said she had 
inverted the* flag because it 
was the international dis
tress signal position, and “I 
think the nation is in dis
tress because of the war. 
It’s dividing us and wasting 
our money.”

Those are only some sam
ples how deeply concerned 
are women nowdays.

Use

KLUBIETĖMS t
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 18 d., 6 
vai. vakare, “Laisvės” salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park, N. Y.

Turime svarbių reikalų. 
Vienas svarbiausių, tai pri- 
siruošmas Moters Dienos 
minėjimui, kuris įvyks ko
vo 8 d. Žinoma, yra ir dau
giau reikalų.

Dalyvaukime visos.
Po susirinkimo turėsime 

vaišes, kurias paruoš S. 
Sasna ir Anne Yakstis.

Pirm.
(12-13)

Cro.ton, Conn. — Nedide
lis lėktuvas susidaužė, 5 
žmonės žuvo.

Quito, Equador. — 22 tri
jų šeimų nariai prigėrė, kai 
jų laivelis nuskendo vedybų 
ceremonijose.

MIESTE PASIDAIRIUS
Brooklyne pereitą antradie
nį dujomis nusinuodijo mo
tina ir keturi vaikai. Baisi 
nelaimė ištiko Leonard 
Brown šeimą.

Teisėjo Joseph Martinis 
sūnus nubaustas 90 dienų 
kalėjimu už girtam esant 
vairavimą automobilio. Tai 
tas pats Martinis, kuris da
bar 29 metų amžiaus, vp- 
dęs, turi šeimą, kuris 1963 
metais panašiai girtas vai
ruodamas automobilį užmu
šė 5 žmones.

savo už panaikinimą taip 
vadinamo “Blaine pataisy
mo” prie valstijos konstitu
cijos. Mat, šis amendmen- 
tas uždraudžia iš valdžios 
iždo šelpti privatiškas mo
kyklas. Na, o katalikų pa
rapijinės mokyklos yra pri- 
vatiškos.

Trumpai iš visur
Ellsworth, Pa.— 350 mai- 

nierių susirinkime nutarė 
kovoti už unijoje reformas, 
už kurias kovojo nužudyta
sis Yablonskis.

Trylika New Yorko mies
to civilinių teisių organiza
cijų suvienytomis jėgomis 
darbuosis, kad šiemet teisin
gai būtų suskaityti visi 
miesto juodieji žmonės, kai 
eis gyventojų suskaitymas.

Buvęs miesto Demokra
tų partijos galva Carmine 
De Sapio pasodintas dve
jiems metams už grotų. 
Teismas rado jį kaltu įvai
riose suktybėse.

Majoras Lindsay paskyrė 
buvusį federalinį prokurorą 
demokratą Morgenthau sa
vo trečiuoju padėjėju (de
putatu) ir nori įsteigti jam 
kabinetą. Deja, tas miesto 
piliečiams atsieitų apie 
$500,000 per metus. Miesto 
tarybos prezidentas Garelik 
tam priešinasi. Kuris lai
mės?

Valdžia suareštavo 13 in
spektorių, kurie turėjo pri
žiūrėti, kad vanduo ir oras 
nebūtų teršiami. Už gerus 
kyšius jie “nematė” oro ter
šėjų. Dabar turės atpakū- 
tavnti.

Labai sunkiai sekasi ko
vai su narkotikų platinto
jas. Majoras Lindsay kalti
na stoką lėšų. Bet iš kur jų 
gauti, kuomet, girdi, miesto 
valdžia ir taip negali galo 
su galu suvesti...

Washingtonas. — Darbo 
sekretorius Shultz praneša, 
kad 19 miestų sutiko priimti 
daugiau negrų į įvairius 
darbus.

New Brunswick, N. J.— 
Visos valstijos prieš prie
spaudą kovotojų konferen
cija įvyks vasario 28 dieną 
Rutgers universitete.

Detroitas.—Oaklando uni
versitetas su šių metų žie
miniu terminu įves kompiu
terių technikos kalbos (kur- 
sus.

New Yorkas. — Automo
bilis užvažiavo ant 59 St. ir 
Third Ave. šaligatvio, už
mušė tris žmones ir išvertė 
krautuvės priekį.

Brooklyn, N. Y. — Leo
nard Brown parėjęs iš dar
bo rado savo žmoftą ir 4 
vaikus uždususius nuo iš 
skiepo išsiveržusio gazo.

Vai DTsere, Prancūzija.— 
Nuo Alpų kalnų slenkantis 
sniegas užgriovė du viešbu
čius ir 39 žmones užmušė, 
daugelį sužeidė.

Katalikų bažnyčios galvos ___
labai džiaugiasi, kad vals-isprogdinimų, 

tijos seimelio senatas nubal- ____ _____

Maskva.— Jungtinių Val
stijų ir Tarybų Sąjungos 
atominiai ekspertai po per
traukos vėl pradėjo techniš
kus pasitarimus dėl taikin
go naudojimo branduolinių

Parengimų Kalendorius
Kovo 8 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banke
tas “Laisvės” salėje. Tėmy- 
kite skelbimus.

Balandžio 5 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

pppietė Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, UL a iš
veš” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti 
tą dieną.

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 4 

kreipkitės pas mus. Mestai-^ 
some Televisorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. (12-16)

Tarp lietuvių
Brooklynietis M. Simona- 

vičius buvo operuotas ir po I
kelių savaičių išbuvimo li
goninėj, grįžo į namus. A. 
Petraitienė pranešė, kad jis 
dabar jaučiasi gerai, ir eina 
.stipryn sveikatoje. Malonu 
sužinoti, kad Simonavičius 
sveiksta, laukiame pasima
tyti su juo vėl mūsų paren
gimuose.

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the
USSR is to purchase for them

ROUBLE CERTIFICATES
redeemed for 

merchandise

LINKSMAS POPIETIS 
Sekmadienį, Vasario 15 d.

2 vai. dieną — Įžanga veltui 
LAISVĖS SALĖJE

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

BUS RODOMA ĮVAIRIOS FILMOS _
Kviečiame visus dalyvauti. Linksmai praleisime 

popietį. Pasikalbėsite su pažįstamais, su draugais 
ir pamatysite įvairių filmų, kurias rodys Jonas 
Mikaila.

Pasikalbėsime ir vajaus reikalais.
Kviečia Liet. Koop. B-vės Direktoriai

įIMiHHinniitffilįl

PREFERENTIAL SPECIAL
which can be 
first - quality
in the special Vneshposyltorg
foreign currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.
For the new catalogue 
explaining the certificates 

apply to any of our affiliated^firms
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway^ New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455

or their branches, or directly to:

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

Tel. (212) 228-9547
Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or 
their branches, which are official representatives of Podarogifts, 
Inc.




