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KRISLAI
Kovo Aštuntoji
Kovoja karą ir infliaciją 
Didžiuliai napalmo pelnai 
Užmuša 17 žmonių į dieną 
Tabako pelnai ir žala

— J. Gasiūnas —
Kovo Aštuntoji — tarp

tautinė moters diena. Šiuo 
metu ji iškilmingai minima 

r socialistini u o s e kraštuose, 
Aur moterys turi pilnas tei
ses.

Šimtmečiais moterys ko
vojo už lygias teises su vy
rais. Kapitalistinėse šalyse 
dar ir dabar toji kova tę
siama, nes daugeliu atžvil
gių moterys dar neturi lygių 
teisių su vyrais, ypač įvai
riuose darbuose.

Moterys yra .smarkiausios 
kovotojos prieš Vietnamo 
karą, už taiką pasaulyje, 
prieš rasinę diskriminaci
ją, prieš skurdą.

Sveikiname viso pasau
lio moteris Kovo Aštunto
sios proga!

•
Vienas senatorius pasakė, 

kad jo valstijos žmonės tie
siog stebisi, kaip moksltii ski
riamos didesnės pinigų sumos 
infliaciją didina, o tuo pačiu 
metu bilijonai dolerių, skiria- 

4£?i antibalistinei sistemai, in
fliacijos nedidina.

Prez. Nixono administraci
ja turėtų tą problemą išrišti. 
Juk visiems aišku, kad ka
ras ir militarizmo tvirtinimas 
sudaro vykiausią infliacijai 
priežastį.

Tie, kurie kovoja prieš ka
rą, kartu kovoja ir prieš in
fliaciją.

Dow Chemical korporacija 
raportuoja, kad ji> 1969 m. 
padarė 148 milijonus dolerių 
pelno, o 1968 m. — 136 mili
jonus.

Per vienus metus šios kor
poracijos pelnas padidėjo 12 
milijonų dolerių. Šiais metais 
ji tikisi dar didesnių pelnų.

Didžiausį pelną padaro su 
napalmu, kuris Vietname nu
degino didžiausius žemės plo
tus, sunaikino daugelį gyven- 

f viečių, sudegino ir sužalojo 
išimtus tūkstančių žmonių.

* Kovotojai prieš karą daž
nai šios korporacijos įmones 
piketuoja.

Senatiniame užsienio reika
lų komitete vienas buvęs Cen- 
tralinės žvalgybos Agentūros 
narys/ grįžęs iš Pietų Vietna
mo, pareiškė, kad 1969 m., 
“vietnamizacijos” programą 
vykinant, Centralinė žvalgy
bos Agentūra ir Thieu-Ky gau
ja nužudė maždaug po 17 ci
vilinių žmonių į dieną.

žudomi tie žmonės, kaip 
Nacionalinio Išsilaisvinimo 
Fronto simpatikai, kaip karo 
priešai, kaip taikos šalininkai. 
Kaip žinote, Songmy kaime 
vieną dieną nužudyta daugiau 
kaip 500 civilinių žmonių — 
senelių, moterų ir vaikų.

Ar dar galima rasti ką nors 
^rutališkesnio, kaip imperia
lizmas?

M

Kanadiškiame “Liaudie^ 
balse” J. P. rašo:

A. T. svarstys moterų lygybes 
teises darbuose

Laose karas artina krizę 
Jungtinėse Valstijose

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas nutarė 
peržiūrėti 1964 metų įstaty
mą, draudžiantį moterų dis
kriminaciją darbuose.

Ida Phillips iš Orlando, 
Fla., apeliavo teisėjo Cars- 
wellio nusprendį, kuris pa
laikė kompanijos patvarky
mą nepriimti į darbą tokių 
motinų, kurios turi mažus 
vaikus. Apeliuodama į A. 
(Teismą, Mrs. Phillips sako, 
kad tiek kompanija, tiek 
teisėjas Carswell palaiko 
moterų diskriminaciją.

Teisėjas Carswell dabar

Teismo tarimu drafto bausmes 
nebeveikia už penketo metų

Teismu nori sulaikyti nervų gazų 
įvežimą į Oregono valstiją

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas 5 balsais 
prieš 3 nutarė, kad 18 me
tų jaunuoliai, pašaukti mili- 
tarinėn tarnybon, kurie ne
užsiregistruos ir per penke
tą metų nebus areštuoti ir 
nubausti, tai po penketo 
metų ir šešeto dienų juos 
jau nebebus galima bausti, 
jie paliks laisvi nuo baus
mės ir militarinės tarnybos.

Teismo tarimas naudin
gas tūkstančiams jaunuolių,

Prez. Pompidou grįžo namo
Paryžius. — Prancūzijos 

prezidentas Pompidou, ap
lankęs Washingtona, Chica- 
gą ir New Yorką, grįžo na
mo.

“Tabako kompanijos Kana
doje apturėtų didelius nuo
stolius, jeigu rūkymas Kana
doje sumažėtų. Ir ne tik kom
panijos. Ontarijos ir Kvebe
ko farmeriai į metus gauna už 
tabaką $150,000,000. Darbi
ninkai, dirbą prie tabako, 
gauna į metus $60,000,000. 
Taksai už parduodamus ciga- 
retus atneša federalei ir pro- 
vincialėms vyr i a u s y b ė m s 
$723,000,000 į metus. Radi
jo, televizijos ir spaudos tin
klai per metus gauna $14,- 
922,000 už garsinimus.

Iš kitos pusės, cigaretų rū
kymas, sveikatos atžvilgiu, 
1966 metais davė $388,000,- 
000 nuostolių. O prie to, tais 
metais 13,800 kanadiečių mi
rė be laiko dėl to, kad jie 
rūkė.”

Jau tikrai įrodyta, kad ta
bakas žmonių sveikatai yra 
labai žalingas. Tai žinant ne
suprantama, kodėl tiek daug 
žmonių jį naudoja.

Milijonai televizijos mylė
tojų kas šeštadienio vakarą 
mato Lawrence Welk pro
gramą, vieną rimčiausių ir ge
riausių programų.

Bet mažai kas žino, kad tos 
programos vedėjas Welk per 
desėtką kitą metų labai gerai 
iš tokių programų pasipelnė. 
Jis dabar multimilijonierius.

Nixono skiriamas A u k š- 
čiausiojo Teismo nariu. Jis 
yra žinomas, kaip rasizmo 
palaikytojas.

Berlynas. — Pytų Vokie
tijos ir Vakarų Vokietijos 
atstovai turėjo penkių va
landų pasitarimą, kaip ge
riau pasiruošti prie abiejų 
šalių premjerų susitikimo.

Bangkok. — Tailando po-Į 
licija giriasi likvidavusi di
delę partizanų stovyklą ir 
daugelį partizanų areštavu
si.

kurie atsisako eiti militari- 
nėn tarnybon, protestuoda
mi prieš karą Vietname. 
Jeigu jiems pasiseks per 
penketą metų išsisukti nuo 
bausmės, tai sulaukę 23 me
tų amžiaus galės būti laisvi 
nuo persekiojimo.

Chicago. — Amerikos me
dicininė Sąjunga ragina la
vinti daugiau daktarų, nes 
dabar pergyvenama dakta
ru stora, c

Jis pareiškė, kad jis pasi
tenkinęs prez. Nixono va
dovybe ir atsinešimu link 
Prancūzi j os. Pasitenkinęs, 
kad Nixonas atvyko į New 
Yorką jį išleisti ir atsipra
šė dėl žydų keliamų piketų 
prieš Pompidou politiką Vi
durio Rytų krizės klausi
mu.

Visur, kur tik jis buvo 
sustojęs, žydai piketavo ir 
norėjo turėti su juo inter
viu, bet Pompidou atsisakė 
su jais susitikti, žydai pro
testuoja, kam Prancūzija 
pardavė Libijai 110 milita- 
rinių lėktuvų, o Izraeliui 
neparduoda. Jie skaito 
Prancūziją arabų šalininke.

JAV prarado Laose 300 
lėktuvų

Saigonas. — Amerikinė 
komanda skelbia, kad 1969 
metais Jungtinės Valstijos 
prarado Laose 300 lėktuvų 
ir 100 lakūnu.

1969 metais amerikiečių 
nuostoliai buvo palygina
mai nedideli, bet šiais me
tais, kai Laoso teritorijos 
bombardavimas padidintas, 
nuostoliai kartu didėja.

Dallas, Texas. — Fordo 
kompanija uždarė dirbtuvę, 
kuri per 45 metus pagami
no 3,300,000 automobilių. 
1,900 darbininkų ne t e k o 
darbo.

Žviliūnų kolūkis yra vienas geriausių Anykščių rajone. 
Centrinėje ii' brigadų gyvenvietėse statomi mūriniai namai. 
Žmonės gyvena pasiturinčiai. Kolūkiečiai ne tik gerai dirba, 
bet ir moka gražiai praleisti savo laisvalaikį, ūkyje yra ne
maža saviveiklininkų. Kultūros namuose dainuoja moterų 
ansamblis, yra dramos būrelis, kaimo kapela.

Mariaus Baranausko nuotraukoje matome moterų an
samblio dainininkes (iš kairės į dešinę) —^Laukininkystės dar- 
bininkė Bronė Čepienė, mokytoja Joana Valienė, felčerė Zene 
Tijūnaitė, bibliotekininkė Birutė Sabalienė ir kasininkė Mar- 
cijona Kielienė. '

“LAISVES” VAJUS
“Laisvės” vajaus pasekmės

“Laisves” vajus gavimui naujų skaitytojų ir atnaujinimui 
išsibaigusių prenumeratų sėkmingai užsibaigė.

Čia paduodame paskutinius rezultatus.
PREMIJAS LAIMĖJO ŠIE VAJININKAI:

Punktai
1-mą dovaną, $50, laimėjo

Valys Bunkus, Brooklyn-Jamaica,
N. Y., ir jo pagalbininkai .... ............. 13,468

2- rą dovaną, $40, laimėjo
Connecticut valstijos vajininkai ............. 9,516

3- čią dovaną, $35, laimėjo
New Jersey valstijos vajininkai ............. 8,430

4- tą dovaną, $30, laimėjo
Paul Alekna (LLD 45 kp.),
St. Petersburg, Fla................ 7,905

5- tą dovaną, $25, laimėjo
Philadelphia, Pa., vajininkai....... ....... 6,556

6- tą dovaną, $20, laimėjo
George Shimaitis, Brockton, Mass. .... 4,940

7- ta dovaną, $15, laimėjo *
M. Valilionienė (LLD 75 kp.), Miami, Fla. 4,439

8- tą dovaną, $12, laimėjo
J. Jaskevičius, Worcester, Mass......... . 3,954

9- tą dovaną, $10, laimėjo
So. Boston, Mass., vajininkai ................ 3,813

10-tą dovaną, $5, laimėjo
A. Račkauskienė - M. Kazlauskienė,
S. Penkauskienė, A. šupetrienė,
Haverhill-Lawrence, Mass. ... ............. 3,622

V. Sutkicnė, V. Taraškienė,
San Francisco, Calif......... 2866

Kanados vajininkai .....   2254
Rochester, N. Y.................  2152
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 2016 
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 1884 
J. Stanienė, Baltimore, Md...... 1868
Chicago, Ill. ........................ 1630
Pittsburgh, Pa......................... .1402
LLD 20 kp. ir Mot. skyrius,

Binghamton, N. Y............ 1314
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 1242

Houston, Texas.—Už įve
žimą iš Meksikos į Jungti
nes Valstijas marijuaną ci
garečių dr. T. Leary buvo 
nubaustas 10 metų kalėji-’ 
mo.

i

E. Kralikauskienė
Lawrence, Mass. .. ........... 1116

Vera Smalstienė,
Livonia, Mich...................... 1052

L. Tilwick, Easton, Pa. ............ 832
J. K. Alvinas, Yucaiiv, Calif. 600
Marytė Smalstis,

Ludington, Mich. ............. 458
M. Žiedelis, Nashua, N. H. .. .. 422
O. Zelin, Plymouth, Pa.......... 256
C. K. Urban, Hudson, Mass...... 248
LLD 74 kp., New

Kensington, Pa...................... 222
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 144

(Tąsa 5-tame pusi.)

Miami, Fla. — Kubos pa
trulių sulaikytas amerikie
čių laivelis už 24 yalandų 
buvo paleistas išplaukti, kai 
^persitikrinta, kad jis neuž
siima šnipinėjimu.

Washingtonas. — Dauge
lio unijų vadovai padarė sa
vo pareiškimą spaudoje dėl 
Amerikos vedamo karo La
oso valstybėje. Jie nurodo, 
kad neutralios šalies terito
rijos bombardavimas yra 
sudarymas antrojo Vietna
mo karui sąlygų.

Pareiškime sakoma, kad 
Vietnamo karas smarkiai 
palietė Jungtinių Valstijų 
ekonomiką, o karo praplėti
mas į Laosą JAV pramonei 
gali atnešti ekonominę kri
zę. Dabar bedarbių gretos

Portland, Ore. — šešių 
Oregono ir Washingtono 
valstijų piliečių vardu ad
vokatas Elliott užvedė bylą 
federaliniame teisme prieš 
Pentagono pasimojimą per
kelti nervų gazUs iš Okina- 
vos į Oregono valstiją.

Pentagonas yra nusitaręs 
perkelti žmonių gyvybei pa
vojingus gazus iš Okinavos 
į Umatilla Army Depot 
Hermiston, Ore. Okinavos 
darbininkai gen e r a 1 i n i u 
streiku privertė Pentagoną

Padidinta kova prieš draftą
Washingtonas. — Prieš

karinis judėjimas sudarė 
planus pavasarinei kovai 
prieš drafto sistemą. Pla
nuojama demonstracijomis 
ir piketais apsupti 4,100 lo
kalinių drafto tarybų rašti
nių, į kurias šaukiami jau
nuoliai registruotis milita- 
rinėn tarnybon.

Naujasis Mobilizacijos 
Komitetas, bendrai su kito
mis prieškarinėmis grupė
mis, paskelbė mobilizacijos 
savaitę tarp kovo 16 ir 22 
dienų. Balandžio mėnesį 
prieškarinė veikla bus su
sieta su karu ir taksų mo
kėjimu.

Dainininkas V. Daunora 
svečiuojasi Amerikoje
Pereitą pirmadienį į Jung

tines Valstijas atvyko įžy
musis Tarybų Lietuvos dai
nininkas V. Daunora. Iš 
New Yorko tiesiai patrau
kė į Chicagą. šį pranešimą 
rašant neteko sužinoti, kaip 
ilgai jisai čionai svečiuosis.

Galimas daiktas, kad jis 
čia vienur kitur padainuos. 
Būtų labai malonu ir mums 
niujorkiečiams jį išgirsti.

Daunora yra vienas iš pa
čių žymiausių šiandienines 
Lietuvos dainininkų-solistų.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kanclieris Brandtas iš
vyko Londonan tartis su 
Anglijos pareigūnais.

didėja, o toliau jos gali dar 
daugiau didėti.

Laoso valstybė yra neut
rali, tai turi ir pasilikti, 
kaip neutrali. Amerika, ne
privalo kištis į Laoso vidu
jinius reikalus.

Jungtinės Automobilių 
Unijos tarptautinių reikalų 
atstovas Busch teigia, kad 
Jungtinės Valstijos dabar 
turi Laose nuo 8,000 iki 
9,000 armiją ir kas kart ją 
papildo. O Amerikos lėktu
vai kasdien bombarduoja 
Laoso teritoriją. Jau 191 
lakūnas žuvo Laose.

iškelti nervų gazus iš Oki
navos. Ten jie buvo laikomi 
nuo 1948 m. iki šiam laikui.

Detroitas. — Fordo kom
panija iki šiol paleido iš 
darbo apie 30,000 darbinin
kų. Kai kurie paleisti tik 
“laikinai”, o kiti — ant vi
sados. "7

La Paz, Bolivija. — Val
džios sandėlio eksplozijoje 
užmušta 4 žmonės, 16 sun
kiai sužeista.

o----------------------------------
Leipcigas, Rytų Vokieti

ja. — Šių metų parodoje da
lyvauja 65 valstybės su 10, 
000 eksponatų. Parodoje 
bus minėta Lenino šimtme
tis ir 25 metų sukaktis nuo 
Vokietijos žmonių išsilais
vinimo iš hitlerizmo.

TSRS inžinieriai išrado 
kaip teršimą sulaikyti
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos inžinieriai išrado nau
jiems automobiliams prie
mones sulaikyti oro terši
mą, išpučiantį gazo dujas.

Prie kiekvieno cilinderio 
pritaikytos kameraitės, ku
riose gazas pilnai išdega ir 
dujų likučiai ten išnyksta. 
Be to, naujas išradimas su
taupo kuro 10 proc.

Užgyrė klanų bausmes
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis Teismas užgyrė 7 
Ku Klux-klanų bausmes ka
lėti nuo trijų iki 10 metų.

Meridian, Miss., jie buvo 
rasti kaltais už nužudymą 
1964 m. trijų civilinių teisių 
gynėjų, M. Schwernerio, J. 
Chaney ir A. Goodmano.

Space Center, Houston,, 
Tex. — Pražuvo vamzdelis 
su mažu Mėnulio dulkių 
kiekiu.

i
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Pagaliau ir darbo unijos 
prieš karą

ŠALIES sostinėje Washingtdne išeinančiame dien
raštyje “Washington Post” pasirodė viso puslapio skel
bimas. Ji pasirašo 123 mūsų darbo unijų vadai ir veikė
jai. Tai istorinis pareiškimas. Jis parodo, kad paga
liau ir mūsų darbo unijos pradeda įsitraukti į prieška
rinį judėjimą.

Svarbu, kad pareiškimą pasirašo tokia skaitlinga va
dų grupė, bet dar svarbiau, kad jie atstovauja net 22 
darbo unijoms, kurių tarpe matome kai kurias pačias skait
lingiausias unijas, kaip, pav., automobilių pramonės dar
bininkui ir sunkvežimių vairuotojų unijos.

Štai tų darbo unijų sąrašas:
United Auto Workers
International Brotherhood of TeamstersX
Alliance for Labor Action
Amalgamated Meat Cutters & Butcher Workmen
Oil, Chemical & Atomic Workers
American Federation of Government Employes 
American Federation of Musicians
American Federation of State, County and

Municipal Workers
American Federation of Teachers
American Federation of Technical Eengineers
American Newspaper Guild
Communication Workers of America
Hotel and Restaurant Workers
International Association of Machinists
International Longshoremen & Warehousemen’s 

Union
International Union of Electrical, Radio & 

Machine Workers
Labor’s International Union of North America
National Federation of Social Sendee Employes
Office and Professional Employes International

Union
Retail Clerks International Association
Seivice Employes International Union
United Farm Workers Organizing Committee
Unijų vadai ir veikėjai sako:
“Mes raginame visus unijistus susivienyti su visais 

kitais amerikiečiais ir reikalauti, kad Amerikos ginkluotos 
jėgos tuojau būtų ištrauktos iš Vietnamo, kad mūšiai 
būtų tuojau sustabdyti, ir kad būtų pradėta karo? rei
kalams skiriamas lėšas panaudoti naminiams porei
kiams.”

Netenka abejoti, kad šitas atsišaukimas ir para
ginimas susilauks greito ir efektingo atsiliepimo mili
jonuose tų unijistų, kurių vadai kol kas dar nesusiprato 
ar nematė reikalo prisidėti prie šio reikalavimo karą tuo
jau nutraukti.

•Ne teismas, bet inkvizicija
TEISĖJO John M. Murtagh pasielgimas su trylika 

Black Panthers partijos narių nepateisinamas. įlis nu
traukė teismo eigą, uždarė tuos žmones į kalėjimą ir pa
reiškė: Nebus atnaujinta teismo eiga, kol nebus gautas 
iš jų raštiškas pasižadėjimas, kad jie teisme užsilaikys 
ramiai, netriukšmaus, bus “geri boisai,” nepaisant, kas 
su jais bus daroma! Juk tik katalikiškos inkvizicijos 
laikais buvo to reikalaujama iš kaltinamųjų. Tegu ant 
tavo galvos kuolą tašo, o tu tylėk, neprotestuok, kentėk!

Atrodo, kad ši byla prieš niujorkiečius pantherie- 
čius yra tik pakartojimas bylos prieš Chicagos septynis 
aktyvistus, kuriuos teisėjas aštriausiai nubaudė už jo 
“įžeidimą.” Teisėjas Murtagh pamėgdžioja teisėją Hoff- 
maną.

Tokie teisėjai pamiršta, kad mes Amerikoje dar ne
turime nei inkvizicijos, nei fašistinės diktatūros.

Tai toks sutvėrimas
aukštame poste

GEORGIA valstijos gubernatorius Lester Maddox 
aną dieną pribuvo į Washingtoną senatiniame komite
te išdėstyti savo opoziciją pratęsimui 1965 metais priim
to civilinių teisių įstatymo. Žinoma, jis turėjo teisę tai 
padaryti. Bet jis atvykdamas su savim atsivežę didžiau
sią bagažą baisios rasistinės neapykantos prieš juoduo
sius žmones, ir kongresiniame restorane sukėlė triukš
mą prieš negrus kongresmanus.

Paerzinimui ir išprovokavimui juodųjų kongresme
nų, jis atsivežė pfisidaręs kapliakočių, panašių į tą, kurį 
jis panaudojo anais metais išmušimui iš savo restorano 
negrų ir labai išgarsėjo pietinių rasistų akyse. Tuos 
kapliakočius jis restorane dalijo visiems kaip suvenyrus. 
Matyt, Mr. Maddox yra> kaip žmonės sako, “truputį 
trenktas.” Bet tai parodo, kokio kalibro žmonės valdo 
mūsų pietines valstijas.

Klara Cetkinos susitikimas su Leninu
Įžymi revoliucinio judėjimo Veikėja Klara Cetkin 

ne kartą buvo susitikusi su V. Leninu.
Apie vieną tokių susitikimų gražiai pasakoja Jeliza- 

veta Drabkin savo knygoje “žiemos perėja.”
Vieną 1920 metų rudens 

dieną Kremliuje, apvalioje 
teismo įstatymų salėje, ku
ri dabar vadinama Jakovo 
Sverdlovo vardu, vyko IX 
Visos Rusijos partinė kon
ferencija. CK sekretorius 
Nikolajus Krestinskis darė 
ataskaitą apie partijos Cen
tro Komiteto organizacinį 
darbą. Bet atsivėrė šoni
nės durys, ir į salę įėjo ži
laplaukė moteris, liepsno
jau č i o m i s tamsiomis aki
mis — “jauna senutė,” kaip 
ją praminė draugai.

Nepaprasta viešnia
Krestinskis nutilo, 

atsistojo, 
dismentų audra. Leninas,

Visi

pasidarydavo nepaprastai 
gyvos. Kupinas savitvardos 
ir ramybės, kurioje jaučia
mas vidinis santūrumas.. 
Niekas nepraslysta nuo jo 
aštraus žvilgsnio ir aiškaus 
proto.

Sekančią dieną Klara kon
ferencijoje pasakė didelę 
kalbą. Klara, keturis de
šimtmečius aktyviai daly
vavusi tarptautiniame dar
bininkų judėjime, pažinusi 
Fridriką Engelsą, Vilhelmą 
Libknechtą, Augustą Bo
belį, Markso dukterį Laurą 
ir jos vyrą Polį Lafargą, 
Karlo Libknechto ir Rozos 
Liuksemburg bendražygė,

nuomone, daug svyravimų 
ir blaškymosi. Kai greta 
naujo .turinio, naujos for
mos ieškojimų, randa vietos 
ir tuščias madų vaikymasis.

Klara praleido Tarybų 
Rusijoje tik dvi ar tris die
nas, todėl apie mūsų šalies 
meną įspūdį galėjo susida
ryti tik iš matytų ryškių, 
margų dėmių, laužytų lini
jų, kubų ir kvadratų, ku
riais kubistai ir futuristai 
papuošė Ochotničij riado 
medinius kioskelius ir Kan
čių vienuolyno sienas.

Pokalbis apie meną
Štai nuo šių Klaros pa

stabų ir prasidėjo plačiai 
žinomas, didelis, gilus jos 
pokalbis su Leninu apie me
ną — pokalbis, kuriame Le
ninas kalbėjo, kad menas'

Mrs. Korėta King prakalba
“Sane” organizacija seniai 

veda kampaniją prieš vys
tymą ir gaminimą branduo
linių ginklų ir prieš karus 
kaip būdą išrišimui tarp
tautinių klausimų. 1969 m. 
gruodžio 14 d. įvyko jų me
tinis banketas, kuriame bu
vo įteikta Korėtai King, 
našlei nužudyto Martin Lu
ther King, jam skirta Elea
nor Roosevelt Taikos Pre
mija.

Tenai ji pasakė labai įdo
mią kalbą. Ji prisiminė, 
kaip jos vyras smerkė mū
sų šalies agresyvį karą 
Vietname ir džiaugėsi, kad

jo praminti takai demons-* 
t r a c i j o s e už taiką, prieš 
priespaudą, tebėra ypač juo
dųjų masių eisenomis mi-> 
narni.

šaltojo karo iliuzijos
Mrs. King sakė:
“Pakaitos valdžiose, 

telgystėje, kelionėse ir 
tūriniai apsikeitimai

. # O t/ f f

Pasigirdo aplo- Tarybų Rusijoje pamatė! priklauso liaudžiai ir jo gi-
įsikunijimą tų idealų, ku- liausios šaknys turi pasiekti

ver- 
kul- 
pra- 

skleidė ‘geležinę uždangą.’ 
O visgi kokia tai politinė 
magija palaiko šią iliuziją 
amerik i e č i u o s e. Svarbu 
mums kovojantiems už bai
gimą šio karo įrodyti ame
rikiečiams, kad europiečiai 
mus pralenkė šiame klau- ’ 
sime. Jie ieško naujų būdų 
įvykdymui taikos su mumis 
bendrai arba be mūsų. Svar
bu pažmėti faktą, kad per 
pastaruosius 20 metų euro
piečiams grėsmė taikai pa
sikeitė nuo raudonosios vė
liavos į Amerikos vėliavą.” 

Jinai tęsė, kad Vakarų ir 
Rytų Vokietijos pradedat 
kalbėtis, bet J. V. negali 
vesti derybų su Hanojuni 
be leidimo mūsų pačių įsta
tytų valdininkų Saigone.

“Šiuo tarpu mūsų prezi
dentas vartoja taktiką už
gniaužti karo opoziciją vie
ton baigti karą,” sako Mrs. 

“Jis paleido gen.

darbin inkams ir valstie
čiams.

Lem?- nokalbis su Cetkin 
neapsiribojo vien tik kultū
ros ir meno problemomis. 
Klarą Leninas vertino kaip 
artimiausią draugą tarp
tautiniame darbininkų ju
dėjime ir pasidalijo su ja 
savo rūpesčiais ir nerimu.

Toks rūpestis, kuris tarsi 
rakštis širdyje neapleido jo 
iki pat mirties, buvo biuro
kratizmas.

— Aš jo iš širdies neken
čiu — sušuko Leninas ir pa
aiškino, kad jis turi galvoje 
ne tą a r k i t ą valdininką, King.
kuris gali būti ir dalykiš- Hershey, jis pakeitė draf-

kuris vadovavo posėdžiui, 
išbėgo iš p r e z i d i u m o ii r, 
puolęs prie jos, džiaugsmin
gai ją apkabino.

Ši moteris-Klara Cetkin.
Prieš dvi dienas ji atvyko 

iš Vokietijos į Tarybų Ru
siją. Su Lenkija vyko ka
ras, tad turėjo važiuoti per 
Latviją ir Estiją. Petro
grade jos laukė iškilmingas 
sutikimas. Ten ji praleido 
dieną. Aplankė teks t i 1 ė s 
fabriką. Dalyvavo susirin
kime Smolnyje. Nuvyko į 
Salas, į pirmuosius Tarybų 
Rusijos poilsio namus dar
bininkams.

Vėlai vakare Klara išva
žiavo į Maskvą. Ten — vėl 
daugiatūkst antinė minia, 
užtvindžiusi aikštę, raudo
nos vėliavos, sveikinimai.

Ir štai Klara Kremliuje. 
Ir mato Leniną.

Cetkinos pasakojimas
Prisimindama šias minu

tes, Klara vėliau pasakojo, 
kad Leninas jai pasirodė 
vięai toks, kokį jį matė pas
kutinį kartą, prieš keletą 
metų„ nepasikeitęs, nepase- 
nęs. Ir ji būtų galėjusi pri
siekti, kad jis buvo apsivil
kęs tuo pačiu kukliu, rū
pestingai išvalytu švarku, 
kurį vilkėjo ir pirmąją jų 
susitikimo dieną 1907 me
tais II Internacionalo kon
grese Štutgarte.

“Pažiūrėk gerai į šį žmo
gų, — pasakė jai tada Ro- 
za Liuksemburg. — Tai Le
ninas. Atkreipk dėmesį į 
jo valingą, atkaklią galvą.” 
Dabar, sėdėdama visos Ru
sijos spartinęs įjonferenci- 
jos prezidiume, Klara Cet
kin vėl matė šią galingą, 
puikią galvą.

Klara stebėjo kiekvieną 
Lenino judesį. Ji matė, kad 
jis, kaip ir anksčiau, II In
ternacionalo kongreso me
trų nepaprastai domisi dis
kusijomis, kurios kai kada

Leninas Rusijos socialistines revoliucijos metu 
kalba darbo žmonių minioms 

riems pašventė visą gyveni
mą ji ir jos didieji draugai.

Viešnia pas Leniną
Konferencijos metu Kla

ra su Leninu pasikeitė tik 
keletu žodžių. Norėdamas 
su ja pasikalbėti kaip rei
kiant, Leninas pakvietė ją į 
savo namus.

Pirmiausia, ką pastebėjo 
Klara, atėjusi į Lenino bu
tą Kremliuje, buvo aplin
kos kuklumas.

Lenino tuo metu namie ne
buvo. Sutiko ją Nadežda 
Krupskaja ir Marija Ulja- 
nova. Jos pakvietė Klarą 
pavakarieniauti. Dabar ji 
pastebėjo, kad jų vakarienę 
sudaro arbata, juoda duo
na, sviestas ir sūris. Pas
kiau atėjo Vladimiras Leni
nas.

pačias darbo žmonių 
siu gelmes. Kad jis 
vienyti masių jausmus, min
tis ir valią, 'žadinti jų es
tetinius pradus, vystyti ir 
kelti mases.

Būtent — kelti! Būtinai 
rūmą sudaro

ma- 
turi

kelti 
ne pgpltliarinimo vaikyma
sis, o prieinamumas milijo
nams, pažymėjo Leninas 
viename straipsnyje, para
šytame tuoj po šito pokal
bio su Klark Cetkin. “Ne
nusileisti iki neišsilavinusio 
skaitytojo, o nenukrypsta
mai — labai atsargiai ir 
nuosekliai — kelti jo išsila
vinimą.”

Kam menas?
Kad menas ateitų į liaudį 

ir liaudis ateitų prie me
lš paskos sekė gau- no, reikia, kalbėjo Leninas 

ruotas katinas, kurį links- Klarai, kelti bendrą Dau
niai pasveikino visa šeima, dies išsilavinimo ir kultūros 

Šis katinas buvo Lenino 
numylėtinis, ir keliose to 
meto fotografijose mes ma
tome, kaip Leninas, kalbė
damasis, sėdi kėdėje, švel
niai glostydamas ant kelių 
susiraičiusį žvėrelį.

Nadežda Krupskaja įpy
lė Lenini arbatos. Prasidė
jo bendras pokalbis.

Viešnios įspūdžiai
Tą pat vakarą Klara iš

samiai užrašė šį pokalbį.
Leninas įėjo į kambarį tą 

minutę, kai Klara kalbėjo 
apie savo nustebimą ir su
sižavėjimą, kurį ji patyrė, 
stebėdama neregėtą isto
rijoje, tikrai titanišką bol
ševikų kultūrinį darbą, apie 
suklestėjimą kūrybinių jė
gų, pasiren gūsių nutiesti 
naujus kelius mene ir liau
dies auklėjime.

Su jai būdingu tiesumu 
Klara kalbėjo ir apie kitus 
savo įspūdžius — apie tai, 
kad pirmuosiuose jaunos 
Tąrybų valstybės ž i n g s- 
niuosc meno s r i t y j e,. jos

dygį, o tai bus pasiekta tik 
tuomet, kai menininkai kurs

kas darbuotojas, o biuro
kratinę valstybinę sistemą.

— Nes, — kaip kalbėjo 
Leninas Klarai, — ji para- 
ližuoja ir tvirkina viską nuo 
viršaus iki apačios.

Vienu svarbiausių fakto
rių, padedančių išgyvendin
ti’ biurokratizmą, Leninas 
laikė visapusišką liaudies 
lavinimą ir jos kultūros 
vystymą.

Liaudis, liaudis!
Čia jis vėl rėmėsi pasaulį 

pertvarkančia meno jėga ir 
manė, kad, norint sukurti 
komunizmą, reikia šviesti 
liaudies mases ir sukurti 
tikrai naują didį komunis
tinį meną, kurio forma ati
tiktų jo turinį. Supratusi 
ir išsprendusi šį uždavinį, 
inteligentija atliks savo pa
reigą proletarinei revoliuci
jai, atskleidusiai inteligen
tams plačias kūrybines erd
ves.

Vėlyvą šaltą naktį, eida
ma į viešbutį, Klara galvo
jo apie viską, kas buvo pa
sakyta tą nepamirštamą va
karą, apie Leniną, apie tai; 
koks jis nepanašus į vadus, 
kurie žiūri į žmones tik 
kaip į “istorines kategori
jas” ir abejingai žaidžia 
jais, tarsi negalvojančiais ir 
bežodžiais “rutuliukais”.

PRIE PIRČIUPIO MOTINOS PAMINKLO
Saulės nutvieksta aikštelė,
Parimusi Motina liūdi,
Kumštį suspaudus kietai
Dieną ir'naktį ji budi.

Gėla ir skausmas jos veide, 
Rieda ašaros skruostais, 
Kampučiu akmeninės skarelės 
Ji ašaras šluosto ir šluosto.

Prie paminklo vis žmonės nauji
Žvelgia rimtai, susikaupę,
Ir vaikai, ir jauni, ir seni,' 
Prakalbant Motinos laukia.

O ji žvelgia veidu skausmingu 
Į Pirčiupį naują, į kelią, 
Ir vis laukia, gal iš pelenų 
Pakils jos sudegę vaikeliai.

Jau ketvirtas amžius praėjo
Nuo tragedijos dzūkų kraupios,
Skausmingas Motinos žvilgsnis
Skausmą šį amžiais kartos.

Gyvenimas eina, nestoja,
Pražysta kasdien naujos gėlės, 
Ir Motinos paminklo papėdėj, 
Ir ant kapų kauburėlių.

P. A. Stunženas

tą, jis labai atsargiai numa
žino karių skaičių Vietna
me ir paskelbė miglotą tai
kos retoriką. Visa tai, kad 
silpnintų taikos judėjimą. 
Aišku, kad tai nepavyks, nes 
karas gali rengtis įvairiais 
rūbais, bet ‘negali dengtis

1 taika.”
1 Toliau ji nurodė, kaip 1958 
metais vadovy bėję Harry 
Belafonte grupė jaunų žmo
nių ėjo pamatyti prez. Ei- 
senhowerį bet Baltojo na
mo durys buvo užtrenktos 
jiems^į akis. Tuo sykiu WTa-4 
shingtone buvo 10 tūkstan
čių maršuotojų. Tačiau po 
to didėjo reikalavimai ir 
valdžia turėjo įvesti įstaty
mą, suteikiantį pietų juo
doms masėms balsavimo tei
ses.

Dabar, praslinkus 11 me
tų, kitas prezidentas pasi
slėpė Baltajam name, kuo
met Washingtono gatvėse 
pylėsi masės, 400,000 mar
šuotojų. Daugumoj buvo 
jaunimas, reikal a u j a n t i s 
baigti Vietnamo karą da- 

}bar! O ponas Nixonas žiū
rėjo į futbolo rungtynes 
prie televizoriaus!

Šitoks jo elgesys verčia 
jaunimą statyti sau klausi
mus apie tokią tvarką, ku
ri duoda jiems tik žmonijos 
naikinimo priemones ir 
priespaudas. Jis padeda jau- 
niems radikalėti greičiau* 
nei tūkstantis propagandist 
tų. Tik pažiūrėkite, prie 
ko privedė beprotiška ne
apykanta prieš Juoduosius 
Panthęrius. Matosi, kad yra 
bandoma juos išnaikinti žu
dymu.

Visa tai verčia jaunąją 
kartą mąstyti, tyrinėti ir 
daryti žygius įvedimui nau
jos tvarkos.

Kaip gražu matyti Mrs. 
King pasiryžimą ne tik tęs
ti vyro pradėtus darbus, bet 
naudojant savo didžius ga
bumus vadovauti biednuo- 
menei, baltųjų • ir juodųjų 
kovoje už taiką, už teisingu
mą, prieš badą ir persekio
jimą tų, kurie kovoja už 
masių gyvenimo gerinimą, i

E. N. Jes-te 3

1968 m. liepa, Pirčiupys

Roma. — Rasta bomba * 
Etiopijos lėktuve pirma, ne
gu ji būtų sprogusi;
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Oi, tie rūpesčiai rūpestėliai...
* Šitame mažame kamba- kui bėgant, šio centro ribos 

rėlyje, kur ji dirba, užtenka 
erdvės ir jos rašomajam

< stalui, ir interesantams—jie 
^žino, kad po vieną visus pri
ims ir nesigrūda — ir pro
blemoms, kurias ji drauge 
su kolegomis sprendžia, Bet
kai kalba pakrypsta apie 
Kauno kardiologų darbo 
perspektyvas, apie ligo
niams lovų skaičiaus padi
dinimą, ar mokslinių labo
ratorijų išplėtimą, naujų 
Įsteigimą, — profesorė me
dicinos mokslu daktarė Ala 
Baubinienė ir nedvejodama 

j sako:
—Mums reikia erdvės! Lau
kiam, kad, pristačius nau
jus korpusus Respublikinei 
Kauno klinikinei ligoninei, 
išsikels iš penktojo aukšto 
akušerinis skyrius ir pa
daugės kardiologiniams li
goniams palatų skaičius, kad 
už poliklinikos kylantis pas
tatas greitai taps laborato- 

? rijų karalyste ir inf arktiniu 
telediagnostiniu centru.

a Kalbanies apie Kauno 
kardiofogų kasdienybę, o 
tuo talpu tyliai prasiveria 
durys ir Įeina čia vienas, 
čia kitas hospitalinės tera
pijos katedros dėstytojas 
pasitarti. Laikas nuo laiko 
ją kardiologinis skyrius in
formuoja apie sunkių ligo-z 
/ių ligos eigą, konsultuojh- 

>/si (neseniai Ala Baubinienė 
skyrių perdavė jaunam 
mokslininkui medicinos 
mokslu kandidatui Petrui 
Zabielai). Per ją tartum 
nematomu laidu teka Kau
no kardiologų kasdienybė; 
ji—miesto kardiologų mok
slinės draugijos pirmininkė.

"" •

Ant profesorės stalo vėl 
rikiuojasi kardiogramos, li- 
,gos istorijos — pagal jas 
reiks peržiūrėti ir tuoj pat 

i konsultuoti ligonius.
• Skambučiai — skambučiai

— skambučiai. Skam b i n a 
miestas, ligoninės organiza
cinis - metodinis skyrius, 
Kauno zonos rajonai, “grei
toji...” Neatidėliojamom ir 
planinėm konsultacijom iš- 

. važiuoja žinomi kardiologai
— pats katedros vedėjas 
akademikas Zigmas Januš
kevičius, medicinos mokslų 
daktarai Juozas Blužas, 
Girša Vetenšteinas, ben
dradarbių vadinamas “tėve
liu”, medicinos mokslų kan
didatė Nijolė Misiūnienė... 
Nenuostabu, kad išaugęs 
didžiulis kardiologų būrys, 
nes Kaunas — pirmasis Lie
tuvoje kardiologinis cent
ras, turintis įgudusius dar
buotojus, sukaupęs didelį pa
tyrimą, turintis sparnuotus

planus ir svajones. Bet gi 
, atėjau čia, į Alos Baubinie- 
l nes kabinetą, išgirsti apie 

problemas...

— Kaune veikia vienas iš 
pi r m ų j ų priešinfarktinių 
centi-ų Tarybų Sąjungoje, 
kuriame medicininė pagal
ba ligoniams, sergantiems 
miokardo infarktu, teikia
ma centralizuotai, tai yra, 
jos kontrolė — sutelkta į 
vienas rankas. Tačiau ji su
sideda iš darbo grandžių, 
viena su kita tampriai susi
jusių. — Pradeda pasakoti 
profesorė. — Mūsų priešin- 
farktinis centras, galima 
sakyti, galutinai susiforma
vo 1968-jų metų rudenį, tai 
yra, įgavo pagrindinius rė
mus. Jau veikia kadriogra-

* mų telefonu perdavimo di
agnostinis centras. Tai—di
delė parama mūsų miesto 
“greitosios pagalbos” kar
diologinei brigadai, o, lai- 

plėsis iš kiekvieno mūsų res
publikos kampelio perduo
tos elektrokardiogramos čia 
pat, Kaune, jau minėtame 
centre, bus iššifruotos ir 
kartu užklausėjui duotas 
kvalifikuotas ir skubus pa
tarimas kaip elgtis su turi
mu ligoniu.

Šiuo metu labai intensy
viai dirba biofizikų, gydy- 
tojų-kardiologų ir inžinie
rių grupė, vadovaujama in
žinieriaus Kazio Valužio ir 
Giršos Vitenšteino. Jie to
bulina aparatus, kurie atlie
ka fiziologinių procesų re
gistraciją. Jų darbą papildo 
ir matematikai. O tikslas 
vienas — kad būtų galima 
objektyvius tyrimo duome
nis perduoti į “galvojan
čias” mašinas, kurios įver
tintų ir čia pat dho£ų atsa
kymą, tai yra “numatytų” 
kas laukia ligonio artimiau
sioje ateityje, koks proce
sas, susijęs su širdies krau
jagyslių sistema, tiriamuo
ju metu vystosi žmogaus 
organizme. Tai vadinasi 
mašininė diagnostika ir 
prognozė.

Beje, — tęsia toliau A. 
Baubinienė, — mes kiek į 
šoną nuklydom nuo pradi
nės minties, žodžiu, mūsų 
centras ima rūpintis ligo- 
niu^pradedant pirmąja pa
galbai kurią suteikia kar
diologinė brigada... Antras 
darbo etapas prasideda, kai 
ligonis yra intensyvioje ir 
nuol a t i n e j e medicininėje 
priežiūroje ir pamažu grą
žinamas gyvenimui. Pir
miausia ligonis guldomas į 
intensyvaus sekimo palatas. 
Miokardo infarkto gydymo 
problemas sprendžia medi
cinos mokslų daktaras Juo
zas Blužas, kurio patarimo 
šiuo klausimu teiraujasi vi
sos Lietuvos medikai. Jo pa
stangomis nuo miokardo 
infarkto letoliškumas (mir
tingumas) sumažėjo beveik 
du kartu. Svarbu reabilita
cija, tai yra, kad žmogus 
liktų darbingas. Vadinasi, 
iš stacionaro ligoniai neiš
rašomi, bet perkeliami į re
abilitacinį centrą Veiverių 
ligoninėje. (Ten tam tikslui 
turime, reikalui esant, iki 15 
lovų ir paruoštus specialis
tus). Dirba kardiologas, 
fizkultūros metodistas, vei
kia laboratorija. Visa ši bri
gada ruošia buvusį ligonį 
aktyviai veiklai. Toks reabi
litacinis skyrius mums—ne
maža parama, padidina sta
cionaro pralaidumą, tai yra, 
galima čia, į stacionarą pa
guldyti žymiai daugiau li
gonių, nes jie iš čia greičiau 
išeina. O juk, kaip žinote, 
pasauly širdies ir širdies 
kraujagyslių susirgimai la
bai dažni, todėl jie yra kar
diologų dėmesio centre. To
limesnė grandis, vadovauja
ma medicinos mokslų kandi
datės asistentės Nijolės Mi
siūnienės, seka persirgusius 
miokardo infarktu poliklini
koje. ..

— O kaip su kardiologų 
kadrais?
— Pasiruošiame organizuo

dami kursus, kuriuose ga
li lankyti po darbo dienos ir 
miesto, Kauno zonos gyven
tojai, medicinos seserys, la
borantai. Rūpinamės, kad 
jie baigę tuos mokslus, 
orientuotųsi elektros impul
so, reaminacijos ir kituose 
kardiologinio darbo klausi
muose. Be to, pas mus at
vyksta specializuotis ir su
sipažinti su patyrimu, orga- 
n i z u o j a n t kvalifikuotą 
priešinf arktinę pagalbą, 

elektro skopijos srityje gy
dytojai iš Tbilisio ir Kijevo, 
Kuibyševo ir Novokuznec- 
ko, Irkutsko ir Dušanbės... 
Kas mėnesį ruošiame kon
ferencijas, demonstruojame 
ligonius, aptariame naujau
sius gydymo metodus. Į tas 
konferencijas atvyksta spe
cialistai ir iš kitu zonų — 
Šiaulių, Panevėžio... Be to, 
kiekvienas mūsų katedros 
darbuotojas turi savo še
fuojamus rajonus, ligoni
nes ...

— Kokia perspektyva su
mažinti susirgimų miokar
do infarktu skaičių?

— Štai šia problema ir 
domiuosi, tai yra, aiškinuo
si, ligos priežastis ir kaip 
jos išvengti, —• atsako pro
fesorė. — Grupė bendradar
bių pluša miokardo infark
to epidemilogijos srityje...

O kabineto durys čia at
siveria, čia užsiveria — ka
tedros reikalai nelaukia, o 
ir studentai —nekantrūs...

Bet po valandėlės kitos 
pokalbį tęsiame.

— Sakykit, kaip vertina
mi Kauno kardiologų dar
bai užsienyje.

— Pasaulio kardiologus 
stebina mūsų gerai organi
zuotas profilaktinis darbas, 
miokardo infarkto papilti-i 
mo tyrimo duomenys. Kai 
kurių Lietuvos kardiologų 
darbai buvo minimi tarp
tautiniuose šios specialybės 
mokslininkų simpoziumuo
se, o katedros vedėjas pro
fesorius Zigmas Januškevi
čius keliolika kartų dalyva
vo pasaulinėse kardiologų 
konferencijose, atstovavo 
TSRS sveikatos apsaugos 
darbuotoj u s pasauliniame 
ekspertų pasitarime Kopen
hagoje.

— O kauniečių kardiolo
gų svajonės? •

— Kuo daugiau “iškovo
ti” erdvės ir gydomajam, ir 
moksliniam — tiriam a j a m 
darbui... Tai yra, kad 
greičiau artėtume prie ga
lutinio tikslo, mažint ligo
nių skaičių •..

... Atsiveria durys. Ir 
vėl. Ir vėl.

Iš tiesų laimė, kad kar
diologinės problemos dar
nioje kauniečių gydytojų 
šeimoje sprendžiamos taip 
koordinuotai.

Kol aš rašiau šį darbą, 
Kaune gimė kardiologijos 
mokslinis - tiriamasis insti- 
tustitu tas, vadovaujamas 
profesoriaus Prano Šnipo.

Marija žakavičiūtė — 
Macijauskienė

1970. II. 10.

Maskva. — Vakarų Vo
kietijos atstovas Bahr at
vyko čia tartis su Gromyko.

Kauno tekstilės-galanterijos fabrikas “Kaspinas” audžia 
suvenyrines juostas . “Leninui—100”. Jų autorė — dailinin- 
kė-desinatorė Virginija Liūliavičiūtė. iRespublikiniame suve
nyrų konkurse šios juostos pažymėtos antrąja premija.

Didelę paklausą turi Lentvario kilimų fabriko produkcija. Lentvariečiai
audžia moderninius kilimus lietuvių tautinių ornamentų motyvais. Fabrikas da
bar išleidžia apie penkiasdešimt skirtingų piešinių kilimų. Iš viso Įmonė šiemet 
pateiks apie milijoną kvadratinių metrų kilimų.

M. Baranausko nuotraukoje matome fabriko dailininkę Stasę Gedvilaitę (de
šinėje) ir asortimentinio kabineto vedėją Jadvygą Važnevičiūtę prie naujų ki
limų.

Apie vietnamiečius iš jų 
pasakų ir legendų

Pernai Tarybų Lietuvoje 
išleistas vietnamiečių pa
sakų ir legendų rinkinys 
“Vietnamo tautų pasakos” 
yra labai gražus įnašas į 
verstinės grožinės literatū
ros lobyną. Noriu nuošir
džiausiai pasveikinti pasa
kų į lietuvių kalbą vertėją 
Eleną Karaliūtę ir tuos, ku
rie rinkinio išleidimą tvar
kė. Tai puikiai atliktas dar
bas.

Rinkinys susideda iš 64 
pasakų ir legendų. Tik vie
na kita pasaka kiek ilges
nė. Dauguma jų visiškai 
trumputės.

Iš šių pasakų mes labai 
daug sužinome apie tuos 
vietnamiečius, kurie jau be
veik per dešimt metų atlai
ko kruviniausią net kelių 
kapitalistinių valstybių su 
didžiausia ir galingiausia 
kapitalistine šalimi Jungti
nėmis Valstijomis priešaky
je agresiją ir tebėra nepa
laužti. Kai kuriais požiū
riais iš pasakų • sužinome 
apie juos daug daugiau 
negu iš didžiausio srauto 
spaudoje raštų ir prane
šimų. K a i p kiekvienos 
tautos pasakos bei legendos 
yra sukurtos pačios liau
dies, kuriose atsispindi jos 
žmonių charakteris, polėkiai 
ir troškimai, taip šiose viet
namiečių pasakose atsispin
di jų ir jų gyvenimo būdas, 
jų papročiai, jų požiūris į 
gėrį ir blogį, jų meilė pa
prastam žmogui, neapykan
ta žiaurumui, godumui, sau- 

mylybei, priespaudai, išnau
dojimui.

Kiekviena pasaka turi sa
vo pamoką. Žmogui reikia 
būti padoriam, geram,darbš
čiam, neskriausti kitų ir 
nesiduoti būti skriaudžiamu, 
prieš žiaurumą ir jėgą rei
kia priešpastatyti meilę ir 
protą, visuomet atsiminti, 
kad geras darbas šimterio
pai su laiku apsimokės, nors 
kartais, net dažnai, tektų 
skaudžiai nusivilti ir būti 
suviltam, kad teisingumą^ 
ir nuoširdumas su laiku pa
ims viršų, laimės, nors kar
tais tektų labai ilgai pa
laukti, kad nuo savęs nie
kur nepabėgsi ir t. t.

Antai, pasaka “Beždžionė 
ir tigras.” Bejėgė beždžio
nė savo gudrumu ir apsu
krumu išgelbsti savo gyvy
bę ir sunaikina tą pasipūtu
sį, pasiskelbusį žvėrių ir 
džiunglių karaliumi dras- 
kūną tigrą. Apysakoje “Ti
gras ir moliuskas” vaizduo
jama, kaip daugis ir protas, 
kuriuos panaudojo mažyčiai 
vandens gyvūnėliai molius
kai, laimi bėgimo lenktynes 
.su tigru ir jį nugali, iškovo- 
ja sau laisvę. Apysakos 
“Kaip smulkios žuvelės ap
gavo godų turtuolį” antraš
tė pasako jos turinį. Taip 
pat apysakos “Tik geras 
žmogus randa laimę” pava
dinimas parodo jos pamoką.

Arba va apysaka “Kalban
tis medis,” kurioje parodo
ma, kaip blogą darbą atli
kęs neišsisuksi nuo atsako
mybės už jį. Žmogus po

medžiu atsigula nuo saulės 
pasislėpti ir užmiega. Pa
budęs neberanda savo pini
ginės. Dalykas pasiekia teis
mą. Teisėjas įsako nukirs
ti to medžio šaką ir atnešti 
į teismą, pareikšdamas, kad 
medis matė ir pažįsta tą 
plėšiką. Šis išgirdęs, kad 
medis bus liudininku ir jį 
atpažins, pats ateina į teis
mą ir prisipažįsta kaltu. 
Apysakaitėje "Brangūs 
vaistai” parodoma didžiulė 
vertė ryžių kaip pagrindinio 
vietnamiečių maisto. O va 
trumputė apysakaitė “šykš
tumo mokykla” prasideda 
taip: “Gyveno seniai, seniai 
vienas turtingas žmogus. 
Jis buvo šykštus, kaip ir vi
si turtuoliai. Jam vis at
rodydavo, kad daugybę pi
nigų vėjais paleidžiąs. Ir 
sugalvojo šykštuolis pasi
samdyti mokytoją, kad jį iš
mokytų šykštumo tobuly
bės.”; Pasakoje “Ko nusipel
nė siuvėjas” pavaizduojami 
santykiai tarp meistrų ir po- 
meistrių (gizelių). Parodo
ma, kaip pastarieji yra 
skriaudžiami. Užtenka pa
vyzdžių. Kaip sakyta, kiek
viena pasaka turi .savo išva
dą ir pamoką.

Salietis

Portugalai pralaimi
Jungtinėse Tautose Gvi

nėjos nacionalinio judėjimo 
vadas Cabral parodė žemė
lapyje, kad du trečdaliai 
Gvinėjos jau išlaisvinti iš 
Portugalų jungo, nepaisant 
to, kad Nato remia Portu
galiją.

1969 metais Gvinėjos res
publikoje portugalai prara
do 20 militarinių lėktuvų ir 
helikopterių, 18 militarinių 
laivelių ir daugiau kaip tūk
stantį kareivių.

Buffalo, N. Y. — Valsti
jos universiteto studentai 
dar vis boikotuoja klases, 
tebestreikuoja. Jų masinia
me protesto susirinkime da
lyvavo daugiau kaip 3,000 
žmonių. |

BERŽAS
Pamilau aš tvirtą lietuvišką beržą,
Augantį prie gryčios tėviškės manos,
Jo nulinkę šakos beldžiasi į langą — 
Kviečia atsigerti kvepiančios sulos.

Prie liemens šakose inkilai prigludę 
Pavasariais laukia mylimų svečių, 
Laukia baltasnapių, paukščių giesmininkų, 
Švilpiančių palangėj tarp beržo šakų.

Kai skaisti saulutė žemę atgaivina, A
Beržas pasipuošia vešlia žaluma.
Pavasario vėjas švelniai, švelniai dvelkia, 
Laukuose suskamba artojo daina.

K. žakavičiene
Kaunas, 1970 II 7 d.

Pastabėlė Lietuvos 
knygų leidykloms 
Tarybų Lietuvoje išlei

džiama labai daug knygų. 
Nemažai jų gauname ir 
mes. Labai puiku. Tech
niškas knygų apdirbimas be 
jokio priekaišto. Daugelis 
jų labai svarbios ir turiniu, 
nors, žinoma, iš daugybės 
pasitaiko ir silpnesnių.

Daugelis tų' knygų yrav 
vertimai iš kitų iĮ<ąlbų į lie
tuvių kalbą. Tas irgi labai 
gerai, pagirtina. Reikia, 
kad Lietuvos žmonės susi
pažintų ir su kitų tautų li
teratūra.

Neseniai vieną dieną gau
nu didoką knygų siuntą. 
Keletas jų originalai, lietu
vių autorių kūriniai. Bet 
didelė dauguma yra verti
mai iš kitų kalbų. Štai kai 
kurios: “Pasakos apie gė
les,” autorė Ana Saksė, ver
tė Renata Zajančkaus
kaitė; “Kalendoriaus lape
liai” — autorius Maksimas 
Tankus, vertėjas Albinas 
Žukauskas; “Granatų apy
rankė”— autorius Aleksan
dras Kūprintas, vertėjas 
Kazys Umbrasas; “Mano 
rytmetys” — autorius Mi
chailas Stelmachas, vertėja 
Irena Jašinskaitė; “Pasa
kos telefonu” — autorius 
Džanis Rodaris, vertėjas 
Virgilijus Petrauskas; 
“Atsisveikinimo naktis” — 
autorius Rabindranatas Ta- 
gorė, vertėja Stasė Budry
tė.

Bet šiuose leidiniuose nė 
žodelio apie autorius. Ne
žinia, nė iš kokios kalbos jie 
versti į lietuvių kalbą.

Čia jau trūkumas. Jo ne
turėtų būti. Juk taip ne
sunku pačiam vertėjui žodį 
kitą tarti apie autorių. Ko
dėl buvo darbo imtasi? Ko
dėl reikėtų kūrinį skaityti? 
Dar reikėtų pridėti, ar šis 
šio autoriaus kūrinys yra 
pirmas išverstas j lietuvių 
kalbą, ar jau kelintas. Jei 
ne pirmas, reikėtų tuos kitus 

kūrinius paminėti. Tokia 
pratarmėje ar įvadėlis pa
skatintų skaitytoją knyga 
susidomėti ir ją skaityti.

O gal Lietuvos leidyklos 
mano, kad tie autoriai Lie
tuvos skaitytojams jau la
bai gerai pažįstami, ir to
dėl apie juos jiems aiškin
ti nebereikia. Betgi ne vi
si skaitytojai ne visas tas 
pačias knygas skaito. Kiek
viena nauja knyga patenka 
į rankas naujų skaitytojų, 
kurie pirmą kartą išgirsta 
apie jos autorių.

Beje, minėtoje siuntoje 
kai kuriose knygose įdėti 
trumpi paaiškinimai apie 
autorius. Ir tai labai ge
rai. Taip reikėtų daryti su 
kiekviena iš kitos kalbos iš
versta knyga.

Knygos Draugas

Chicago. — 7 nuteistieji 
kovotojai išėjo laisvėn, kai 
buvo užstatyta $155,000 
kaucijos iki apeliacijos iš
sprendimo.
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CHICAGO, m
Vasario 22 dieną “Vilnies” 

Direktorių Taryba surengė 
šaunų banketą pagerbimui 
vyriausiojo “Vilnies" redak
toriaus Vinco Andrulio, at- 
žymejimui Jo 80 metų am
žiaus sukakties. Parengimas 
įvyko Mildos saleje. Pir
mininkavo Bruno Gelgotas, 
jį pristatė Maziliauskas.

B. Gelgotas savo trumpo
je kalboje apibūdino banke
to prasmę ir pakvietė dai
nininkę ir* choro direktorę 
Valeriją Urbikienę pradėti 
damų programą. Jos išmo
kyti dainininkai labai gra
žiai sudainavo keletą dainų. 
Buvo duetų, kvartetų, trio 
ir solų. Man regis, kad vi
sos dainos buvo puikiai at
liktos. JJamavo E. Bogden, 
V. Žalis, H. Bordner, Jonas 
Jalga, M. Vidra ir K. žilis. 
Man laoai patiko oktetas ir į 
kai kurie duetai. Šioje pro
gramos dalyje dainavo dvi 
savo kompozicijas O. B. Ku
biliene. Birma daina buvo 
“Pasakyk, balandėli,” antra' 
“Vasaros rytas.” Man re-i 
gis, kad publikai patiko, 
ypač pirmoji daina.

Antroji programos dalis 
irgi buvo pradėta dainomis., 
Dainavo Koselando Moterų 
choras. Jos dainavo dau
giausia liaudies dainas, ir 
jos publikai buvo prie šir
dies, suprantamos ir patiko. 
Čia reikia duoti garbę cho
ro mokytojai Daratėlei Mu- 
relienei, kad sugeba išmo
kyti senyvo amžiaus mote
lis taip harmoningai ir aiš
kia dikcija dainuoti.

Po dainų programos pra
sidėjo Jubiliatui Vincui An
druliui sveikinimai. Jų bu
vo labai daug ir labai įvai
rių. Visų sveikintojų var- 
dus-pavardes suminėti už
imtų per daug vietos, kaip 
ir dirbusiųjų virtuvėje ir 
prie stalų suminėti neįma
no. Paminėsiu tik tuos, ku
rie pasakė sveikinimo kal
bas: Alisė Jonikienė, Sprin
dis iš Kenoshos, B. J. Ku
bilius, Mažika, J o k u b k a, 
Marazienė. J. Andrulienė, 
Grigas, Vasys, Urmonienė, 
jo podukra N. Gordon, Do
rinąs ir kiti.

B. J. Kubilius, Ex-mainie- 
rių pirmininkas, įteikė Ju
biliatui V. Andruliui pini
ginę dovaną. Įvairių dova
nų buvo daug.

Kas nors programos ve
dėjui šnipštelėjo, kad gar
bės svečias Edmundas Juš- 
kys greitu laiku turi ap
leisti banketą, nes jam rei
kia kalbėti kitur, tai pirmi
ninkas tuojau pakvietė ger
biamąjį svečią kalbėti. Pub
lika jo kalbos labai laukė. 
Juškys jaunas ir įdomus vy
ras, buvo atvažiavęs iš Wa- 
shingtono, D. C., su visa sa
vo šeima pagerbti Jubilia
tą. Jis trumpai kalbėjo, bet 
daug pasakė.

Bet buvo labiausiai jaudi
nantis momentas, kada E. 
Juškys, sveikindamas V. 
Andrulį, apjuosė jį gražia 
lietuviška juosta, o kitą 
juostą ant pečių uždėjo An- 
drulienei — su užrašu “Le
nino gimimo 100-mečio su
kakties, proga.” Publika vi
sa sustojo ir kėlė ne tik Ju
biliatui, V. Andruliui, bet ir 
Juškiui ovacijas, kurios už
sitęsė ilgai. Puikus, žavin
gas gestas.

Programos pabaigoje kal
bėjo V. Andrulis. Apie jo 
kalbą daug nerašysiu, nes 
mes visi žinome, kad jis. yra 
labai įdomus kalbėtojas ir 
kovotojas dėl geresnio ry
tojaus liaudžiai. Jo kelias 
yra papuoštas pozityviais

.. JkiįfA1 
darbais ne vien tik lietuvių, 
bet ir viso pasaulio gerovei. 
Jis aukojo visas savo jėgas 
dėl dabininkų geresnės ate- 
eities.

Nuoširdžiai sveikinu Jus, 
mielas V. Andruli!

Dabar noriu pasisakyti 
dėl banketui paruoštų val
gių. Valgiai iš tiek daug 
ir įvairių patiekalų. Gamin
tojos tam- įdėjo daug sun
kaus darbo — aprūpinti to
kį didelį publikos skaičių. 
Taigi tenka pareikšti šau
nioms gaspadinėms didelę 
padėką. Ačiū jums, mielos 
šeimininkės!

Ona B. Kubilius

Yucaipa, Calif.
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Marg arėta Alvinienė
Sausio 14 d. draugė Mar- 

gareta Alvinienė, Yucaipa, 
Calif., gyventoja, netikėtai 
mirė. Ji. paliko liūdesyje sa
vo mielą gyvenimo draugą 
Joną Alviną, įžymų pažan
gaus judėjimo veikėją, 
“Laisvės” korespondentą.

Margareta buvo taipgi 
žymi veikėja. Kur ji gyve
no— Clevelande, San Fran
cisco mieste ir paskiausiais 
metais Yucaipoje — visur 
pasiaukojusiai veikė pažan
giose draugijose. Visada 
prisiminsime šią žymią vei
kėją.

Kritikuoja Aukščiausio 
Teismo tarimus

Washingtonas. — Repub- 
likonų vadai kongresmanai 
Ford ir Rhodes kritikuoja 
Aukščiausiojo Teismo tari
mus paspartinti mokyklų 
desegregaciją.

Republikonai nori, kad 
desegregacijos reikalas bū
tų sulėtintas. To paties rei
kalauja ir pietinių valstijų 
baltieji valdovai, taipgi Ni- 
xono administracija.

Washington, D. C koncerto. Nežiūrint įsitiki
nimų politikoj, kurie mylite 
lietuvišką dainą, ateikite į 
LSK svetainę, 2610 S.W.119 
St. kovo 18-tos popietėje!

A. P. Gabrėnas, 
Choro pirmininkas

čionai 
senas 
Mirė 

sulau-

Vasario 11 dieną 
mirė Peter Keval, 
“Laisvės skaitytojas, 
nuo širdies smūgio, 
kęs 79 metų amžiaus. Gy
veno ir mirė po num. 3310 
Alabama Ave., SE.

Velionis buvo gimęs- ir 
augęs Lietuvoje. Dar Lie
tuvoje gyvendamas buvo iš
silavinęs siuvėjo amato.

Pirmiau gyveno New Ha
ven, Conn. Iš ten jį pakvie
tė Tomas Saltz atvykti į 
Washingtona būti siuvėjų 
firmos Saltz Brothers “for- 
manu”. Ir nuo to laiko jis 
čia visą laiką dirbo.

Giliame nuliūdime 
žmona 
rence, 
Yorke, 
gyvena
duktė Joan, 
San Francisco, 
taip du anūkai.,

Mūsų giliausia užuojč 
velionio artimiesiems 
draugams.

Arlington, N. J.
Nuoširdi Padėka

Norime širdingai padėko
ti visiems, kurie vienaip ar 
kitaip mums pagelbėjo liū
desio valandoj, mirus Ed
vardui Shimkus sausio 23 
d. 1970.

Tariame didelį ačiū gimi
nėms, draugams ir drau
gėms; taipgi už gėlių vai
nikus, išreikštą užuojautą 
per “Laisvę”, už telefonu ir 
asmeniniais laiškučiais, už 
palydėjimą į amžino poilsio 
kapus, taipgi atsilankymu į 
šermeninę.

Dar kartą mes visa šei
ma tariame visiems širdin
gą ačiū.

Felicia Shimkus, motina
Sonya, žmona
Carol ir Lorraine, dukros 
Eugene, brolis ir jo šeima

36 metų, valė vir- 
prieš valgį 

bleach” (tas mišinys bu- 
ir

Tuojau po valgio 
apsirgo, visiems

Philadelphia, Pa.
Už menesio susitiksime

Mūsų pažangiosios liau
dies parengimų lankytojai 
nenurimsta be sambūrių, be 
malonaus susitikimo su sa
vo idėjos draugais ir drau
gėmis, ilgai nematytais. Tai 
mūsų kilni tradicija, pa
pročiai, kurie dar glaudžiau 
mus suartina ir paskatina 
griebtis prie kultu r i n ė s 
veiklos.

Trumpam laikui maloni 
gamta virsta močiaka, sne- 
gai, šalčiai kliudo mūsų 
veiklai. Todėl LLD 10-osios 
kuopos veikėjai ir nutęsė 
parengimo' dieną iki anks
tyvo p a v a s\a r i o, kuomet 

koncertą. Toliau Millie skaidri šaulė pradės mus 
Kancerienė, LLD 75-tos kp. i linksmus sambū-

Regina, sūnus 
kuris gyvena 
sūnus John,

Forestville,

liko 
Law- 
New 

kuris 
Conn.;

kuri gyvena 
Calif., ir

imta 
ir

Vas. 25 d., LLD 75-tos 
kuopos susirinkime Jonas 
Kočius įnešė ir vienbalsiai 
priimta, kad 18-tą kovo Ai
do choras ir LLD kuopa 
bendrai rengtų pietus ir

iždininkė, įnešė ir susirinki
mas nubalsavo paaukuoti 
chorui 50 dolerių. Be to, 7^> 
kuopa gausiai aukojo “Lais
vei” ir “Vilniai”, apie tai ki
ti plačiau parašys.

Aido choras labai dėkin
gas Literatūros kuopai už 
paramą palaikyti rusenan
čią kibirkštėlę lietuviško 
meno ir dainos. Be jokių 
frakcijų, kad ir jau senste
lėję, suremkime pečius ir 
dirbkime spaudai ir menui, 
kad ir blėstanti kibirkštėlė 
užsiliepsnotų mūsų koloni
joj, kad spauda dar ilgai 
mums tarnautų. Rimtai 
rengkimės prie kovo 18-tos

rius. Toji linksma sueigė- 
lė įvyks balandžio 12 dieną, 
salėje 6024 Wayne Ave. O 
kad tuomet pavasaris jau 
bus gerokai prasidėjęs, tai 
nėra abejonės. Nes kai ku
rie paukščiai jau poruo
jasi ir kiaušinius deda me
džių viršūnėse. Aną dieną 
bevaikščiodamas parke iš
girstu paukštį lietuviškai 
kalbant: “Ka... ką...!
Nieko, atsakiau. Tik mes 
turėsime parengimą...

“Laisvės” Reporteris

Roma.—Italijos Kompar
tija dabar turi 1,258,0.00 na
rių. 1969 metais įstojo į par
tiją 63,130 nariai.
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Apie 200 gražiausių tekstilės, mtdžioir metalo darbų bei papuošalų eksponuo
jama Vilniuje veikiančioje lietuvių liaudies meno parodoje. Didelio lankytojų 
dėmesio susilaukė žaismingos medžio skulptūrėlėls lietuvių liaudies pasakų, 
padavimų ir dainų siužetais. Lietuvių liaudies meno draugijos prezidiumas nu
tarė tokias apžvalgines-atasakitines parodėles rengti kiekvienų metų pradžioje.

A. Tumėno nuotraukoje — liaudies meno parodoje prie medžio skulptūrėlių.

[■

Virtuvės disinfekciniai
I 

preparatai gali būti 
pavojingi

štai kelios ištraukos iš il
go straipsnio, kuris tilpo “Bos
ton Globe.”

Naujosios Anglijos Medici
nos žurnale dr. H. Faigel ra
šo :

“Valymo disinfekciniai pre
paratai turi savotišką pavojų. 
Kai kurioms šeimininkėms juos 
vartojant atsiranda niežai ant 
rankų ir kitokį apsirgimai.” 

x Dr. H. Faigel paduoda du 
atsitikimus Bostone:

“Mrs. B
tuvės grindis 
su 
vo sodium hypochlorite 
vineger). 
visa šeima
pradėjo galvą skaudėti, kosė
jimas ir vėmimas. Už dienos 
visi pasveiko, bet Mrs. B. tu
rėjo šaukti gydytoją, nes jai 
nepraėjo vėmimas, silpnumas 
ir galvos skaudėjimas. Mat, 
ji daugiau tų nuodų prikvėpa- 
vo.

Antras atsitikimas: 
S., 30 metų, 
dų su ammonija ir “ 
hypo chlorite solution, 
kelių 
bloga ant širdies ir 
vemti, 
gydytojo.’’

Dr. H. Faigel sako: “Per 
keletą metų dirbdamas Bosto
no centre patyriau daug to
kių atsitikimų. Moterys, va
lydamos kambarius, kurie tu
ri prastą ventiliaciją, o dar 
žiemos laiku, kuomet langai 
yra drūčiai uždaryti, įprikvė- 
puoja tų dujų užtektinai.”

Ką reikia daryti? Atsaky
mas : “Kiekviena šeimininkė 
turi mažiau vartoti tų nuodin
gų disinfektų. Ir visada rei
kia gerai perskaityti nurody
mus, kiek jų reikia į vandenį 
pilti. žinoma, disinfektų iš
dirbėjai nepaiso, ar tu sirgsi 
ar mirsi. Dažnai nurodymai 
būna smulkiomis raidėmis 
atspausdinti, ir dar neaiškiai.

Elizabeth Repšienė

“Mrs.
valė pečiaus vi- 

'sodium 
Už 

minučių jai pasidarė 
pradėjo 

Turėjo .kreiptis prie,

Waterbury, Conn.
Paskutinis pakvietimas
LLD 28 kuopa rengia ap- 

vaikščiojimą Tarptautinės 
Moters dienos, kuris įvyks 
kovo 15 d. svetainėje (apa
tinėje), 103 Green St.

Programa prasidės 2 vai. 
popiet.

Programa bus graži ir 
žingeidi. Amilija Juškevičie
nė pasakys kalbą apie šian
dieninę moterų padėtį ir at
siveš gražių plokštelių, dai
nų, muzikos, ir taip pat ki
tokių meniškų daiktų, nau
jausios mados gintarų ir 
parodys “slides”, kurias ji 
yra parsivežus iš Lietuvos.

Mūsų natūraliste M. Svin- 
kūnienė pasakys kalbą iš 
knygos “Mucusless Diet 
Healing System”, nuo kokio 
maisto atsiranda ligos pas 
žmogų. Po tam bus užkan
džių kaip 3:30 v. po pietų. 
Taip pat ir maistas bus pa
gamintas dėl žmogaus svei
katos.

Kurie norėsite to maisto 
sąrašą (recipes) gauti, tai 
klauskite M. Svinkūnienę. 
Ji jums papasakos.

Jeigu norite išgirsti, pa
matyti ir pasimokinti, tai 
važiuokite tą dieną visi į 
Waterbury ir savo draugus 
atsiveškite. Visi praleisime 
popietę linksniai.

Reporteris

Reikalauja panaikinti 
sutartį su Amerika

Manila. — Filipinų kon
grese pateikta rezoliucija, 
reikalaujanti susitarimą su 
Jungtinėmis Valstijomis 
likviduoti Amerikos kari
nes bazes šalyje.

“Šios bazės, — sakoma 
rezoliucijos projekte, — ke
lia didžiulį pavojų” Filipi
nams.

Rezoliucija buvo pateikta 
po to, kai Maniloje vasario 
18 ir 21 d. įvyko'gausios an- 
tiamerikinės demonstraci
jos.

Indijos unijos auga
New Delhi.—Indijos dar

bo unijų kongrese rapor-. 
tuo ta, kad per pastaruosius 
50 metų darbo unijos padi
dėjo arti dviem milijonais 
narių.

Kongrese dalyvavo Pa
saulio Darbo Unijų Federa
cijos atstovai, taipgi socia
listinių šalių unijų atstovai.

Londonas.— Prieš 63 me
tus Albert Mayne pertrau
kė romansus su Hannah 
Grifin, nes ji tada turėjusi 
perdaug vaikinų. Dabar 
abudu susituokė, kai ji jau 
nebeturėjo vaikinų.

Kambodija parduoda 
ryžius Vietkongui

Saigonas. — Kambodija 
sutiko parduoti tam tikrą 
kiekį ryžių Pietų Vietnamo 
revoliucinei valdžiai.

Tų ryžių užteksią 
tams 35,000 armijai, 
mieji ryžių siuntiniai

Trenton, N. J. — Komer
cinė žuvų sąjunga skelbia, 
kad komercinė žuvininkys
tė New Jersey valstijos van
denyse nebepagauna žuvies, 
nes ji baigia nykti nuo van
dens užteršimo.

me-
Pir-
jau

Chester, Pa.
V. Pašalpinis klubas 

teko vieno nario — Charles 
Matis (Macijauskas) sulau
kęs 74 metų mirė.

Matis gimė ir augo mainų 
centre. Jis buvo vyriausias 
šeimoje, kuri susidėjo iš 11 
vaikų. Dar jaunas būdamas 
neteko mamytės ir Gharliui 
prisiėjo sunkiai dirbti nuo 
pat jaunystės, kad pagelbė
jus tėveliui išauginti tą di
delę šeimą. Kaimynai saky
davo, kad Matis nors ir be
dievis, turi didelę šeimą bet 
visi labai sutartinai sugy
vena. Visi vaikai išaugo į 
puikius žmones.

Į šermenis atsilankė dide
lis būrys draugų, giminių ir 
pažįstamų atiduoti paskuti
nį pagarbos atsisveikinimą i 
Charliui Matis.

Reiškiu giliausią užuojau- I 
•ą giminėmš ir artimiesiems.

Dublinas. — Airija iškil
mingai priėmė Čia atvyku
sį senatorių Kennedį ir jo 
žmoną.

ne San Francisco. — Valsti
jos kolegijos prezidentas 
Hayakawa išmetė iš darbo 
6 negrus kolegijos mokyto
jus todėl, kad jie remia neg
rų studentų veiklą.

Užgyrč saugumo bilių
Bal Harbour, Fla.— AFL- 

CIO pildomoji taryba užgy- 
rė darbininkams naudingą 
saugumo bilių, kuris dabar 
Kongresui priduotas.

Sveikatos saugumo bilius 
darbavietėms HR 3809 ir 
S 2193 laukia savo eilės. 
Unijos reikalauja tą bilių 
padaryti šalies įstatymu.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas atmetė 
apeliaciją prieš nutarimą 
žemesniųjų teismų, kurie 
nubaudė Jungtinę Mainie- 
rių Uniją pasimokėtį) pus
antro milijono dolerių už 
suokalbį su didžiaisiais ka-: 
sykių savininkais išvaryti 
iš biznio mažasias ir neuni- 
jistines kasyklas.

Maskva.—Tarybiniai spe
cialistai planuoja iki šio 

(šimtmečio pabaigos pasta
tyti dar apie 1,000 naujų 
miestų.

Maskva. — 37 tarybiniai 
intelektualai, daugi a u s i a 
žydų kilmės, pasmerkė Iz
raelio agresiją ir zionizmą, 
kartu ir Jungtinėse Valsti
jose žydų protestą prieš 
TSRS. '

New Yorkas. — Filmas iš 
dr. M. L. Kingo gyveni
mo bus rodomas kovo 24 d. 
tūkstantyje teatrų.

Vasario 26 d. įvyko dide
lis gaisras. Sudegė Penn 
Steel Korporacijos plieno 
išdirbystės dirbtuvė. Nuos
tolių padaryta virš milijono 
dolerių ir arti du šimtai dar
bininkų neteko darbo. Se
nesnio amžiaus darbinin
kams gresia pavojus sura
dimui kito darbo.

Sukviesta buvo gaisrage- 
sių iš visos apylinkės, ku
rie dirbo per visą naktį kol 
užgesino gaisrą. Daugelis 
ugniagesių liko sužeistų. 
Taipgi buvo didelis rūpes
tis, kad ugnis nepasiektų 
elektronikos kambarį, kur 
galėjo įvykti sprogimas.

Kol kas nežinoma ar bus 
dirbtuvė atstatyta.

A. Lipčius

J GRAND RAPIDS, MICH.

Jurgis Džiugis
Mirė vasario 23 d., 1968 m.

Jau du metai kai mirė draugas Jurgis. Jis 
buvo pažangiosios spaudos nuoširdus rėmėjas. 
Prisimena jį draugai ir jo geras draugas Juozas 
Senkus.

1



9

Penktadienis, Kovo (March) 6, 1970

'LAISVĖS' VAJUS
* (Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Čia jau paskutinieji rezultatai. Iš lentelės matote lai- 
^mėtojų pavardes ir vajininkų rezultatus. Punktai už 

miestus įskaityti.
* Valys Bunkus pridavė naują prenumeratą ir pluoš
tą atnaujinimų. Jam pagelbėjo vajininkas Senas Juo
zas, Adelė Wardo (detroitietė) su nauja prenumerata.

Connecticut valstijos vajininkai pasidarbavo seka
mai: atnaujinimų prisiuntė — J. Koncas, newhavenietis; 
M. Svinkūnienė, waterburiete; L. Žemaitienė, hartfordie- 
tė; J. J. Mockaitis, bridgeportietis. Po naują prenume
ratą ir atnaujinimų prisiuntė Amelia Yuškevičienė, stam- 
fordietė, ir P. Gardauskas, newbritainietis.

New Jersey valstijos vajininkai Felicia Shimkus, 
arlingtonietė, ir K. Paciūnas, eliz^bethietis, prisiuntė po 
naują prenumeratą ir atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brockton, Mass., kol kas dar vis yra 
ligonis, bet rūpinasi vajaus reikalais. Prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Jam savo punktus kredi
tavo S. Puidokos, Rumford, Me.

Paul Alekna (LLD 45 kp.), St. Petersburg, Fla., pri
siuntė dvi naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

J. Lesevičius, LaSalle, Canada, prisiuntė naują pre
numeratą, O D. Kilikėvičius, torontietiš, prisiuntė atnau
jinimų.

Sekantys vajininkai prisiuntė atnaujinimų: M. Va- 
lilionienė, Miami, Fla.; S. Rainard, So. Boston, Mass.; A. 
šupetrienė, M. Kazlauskienė, A. Račkauskienė, S. Pen- 

*kauskienė, Lawrence-Haverhill, Mass.; J. Jaskevičius, 
į Worcester, Mass.; M. Uždavinis, Norwood, Mass.; P. Be- 

4eis, Great Neck, N. Y.; L. Bekešienė, Rochester, N. Y., 
ir C. K. Urban, Hudson, Mass.

100.00

5 puslapis

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Prašome pasiskaityti keletą įdomių laiškų:
Gerbiamieji: Pranešu, kad $15,000 fondui aukų rin

kimas per telefoną labai gerai nusisekė. Man nereikėjo 
niekur eiti, nes aš dar tebesergu, mane lanko slaugė. 
Man daug pagelbėjo M. Gutauskiene. Štai randate $163. 
Draugiškai, Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. Aukojo:

John M. Niūra .......
Košt. Kalvelienė ...
George Shimaitis .....
Marijona Gutauskiene
A. J. Skirmontai •...
K. F. čereškai.........
A. M. Sikorskis .......
F. A. Markevich ...
J. O. Vaitekūnas ....
P. A. Chestnut.........
John Grigas .............

A. Kukaitienė ..
Charles Ustup ..

* M. Ambros .....

$25.00 
25.00 
25.00
11.00
11.00
10.00
10.00
10.00
10.00
5.00

. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 1.00

pagerbimas), Trehton, N. J........ .,........
Mykolas Stakovas, Richmond Hill, N. Y. 

80’ojo gimtadienio proga ................
M. Steinys, Gulfport, Fla. ........................... .
LLD 68 kp., Hartford, Conn., per A. Latwen 
“Nežinomas,” iš New Jersey..............
A. Yudikaitienė, atminčiai mirusio vyro 

Aleko, Bingamton, N. Y......... ........
Felicia Shimkus, atminčiai mirusio sūnaus1 

Edward, Arlington, N. J..................
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y. ... 
S. V. Kuzmickai, Cleveland, Ohio ................
J. Deltuva, Baltimore, Md...............................
Agnes Petrukaitis, New London, Conn..........
Helen ir Izidore P. Vežis,

Binghamton, N. Y..................................
A. V. Taraškai, San Leandro, Calif..............
Meilunietis ......................... • •......... •. ............
S. Radusis, Millstone, N. J. •........... ............
Anne Yakstis........................................
P. A. Malinauskai, Rochester, N. Y............
Jonas Velička, Los Angeles, Calif...................
Marijona Bučinskienė, Worcester, Mass........
Marytė ir Petras Smalsčiai, 
Ann Zigmantienė, Livonia, Mich...................
Charles August, E. Hartford, Conn...............
Lucy Rauduvė, • Pittston, Pa. ... • •............
Julia Yovis, Pittsfield, Mass........................
V. Paulauskas, Elizabeth, N. J.......................
J. Norkus, Salem ,Ohio ....... •...................... •
Mary Klish, Wallington, Conn.......................
J. Gates, Euclid, Ohio • •.............................
E. Jusius, W. Boylston, Mass. ....................
E. Vitartienė, Miami, Fla..............................
A. Verdunas, 'Canada ....... •..................... • •
J. Valanchausky, Jamaica Plains, Mass..........
Ed. Strelis, Longueuil, Canada ....................
Frank Kaulakis, Brockton, Mass. .......... 
M. Grayson, Pt. Pleasant, N. J. ....................
Marijona Šupenienė, Worcester, Mass..........
J. M. Strižauskai, Bridgeport, Conn............
John ir A. Mekso, Philadelphia, Pa............
M. Kamarauskas, Grand Rapids, Mich........
Anton Gitaitis, Middletown, Delaware .......
A. D. Veličkai, Albertson, N. Y.....................
Frances Pakali, Chicago, Ill........................
K. Motejūnienė, Fairlawn, N. J.....................
Po $2: K. Grygalonis, N. Attleboro, Mass.; E. Kati- 

nienė, Easton,. Pa.; F. Preibis, Walpole, Mass.; Chas. 
Starisky, Oak Hill, W. Va.; Helen Graibus, Carle Place, 
N. Y. 1 ■ < <

Po $1: Mary,Obraitis, Nanticoke, Pa.; J. P. Koch, 
N. Miami, Bch, Fla.; Joseph Aleksa ir Agnes Gutauskas, 
New Haven, Conn.; J. P. Bernadys, Gardner, Mass.; 
Chas. Yuknis, Bridgeport, Conn,; P. Mikalojunas, Bing
hamton, N. Y.; P. Kapiskas, Woodhaven, N. Y.; M. 
Žvirblienė, Brooklyn, N. Y.; Adam Karpan, Lake Worth, 
Fla.; A. Skergailo, Beavertown, Oregon,; A. Maiga, Thomaston, 
Conn.; B. Žilinskienė, Brooklyn, N. Y.; G. Rimkus, Chi
cago, Ill.; Anthony Trepkus, Colonia, N. J.; E. Čereškie- 
nė, Rochester, N. Y.; Fr. Pavalkis, N. Caldwell, N. J.; 
V. Brusokas, Adelė Rainienė, Brooklyn, N. Y.; M. Ra- 
cila, Dover Foxcroft, Me.; A. Žalis, Lake Worth, Fla.; 
Adam Chaponis, Framingham, Mass.; S. Družas, Nor
wood, Mass.; J. Didval, Timmins, Canada; Walter Kel
ly, St. Petersburg, Fla.; K. Kilikėvičius, Toronto, Ca
nada} V. Zabul, Detroit, Mich.; J. Scebeeda, New Britain, 
Conn. '. . . . .J

80.00
41.00
30.00
25.00

20.00

20.00
12.00
16.00
11.00
11.00

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

9.00 
8.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00

School Guide 1970

SUMMER GUIDANCE
& STUDY INSTITUTE

June 29—August 15th

Accredited summer courses in Math, Latin, French, Spanish, 
English and Science for college bound boys and girls in Grades 

7—12. Remedial Reading. Unique program amphasizes individ
ual testing and guidance to help students and parents make 
wise decisions concerning future educational and vocational 
plans. Classes average one instructor for each 3 students. Plenty 
of opportunity for recreation in famed White Mts. vacation 
area. Scholarship aid available.

*
Directo: Joint H. Flynn

Tel.: Fryeburg, Me. 207-935-2040 
FRYEBURG ACADEMY 
Fryeburg, Maine, 04037.

Pranešimai
Cranford, N. J.%

Du svarbūs susirinki
mai — LDS 33 kuopos ir 
LLD 54 kuopos—įvyks sek
madienį, kovo 8 d., 2 vai. 
pas L. Šerelienę (Novak), 
460 Brookside Place.

Prašome visus draugus 
ateiti su gerais sumanymais. 
O svarbiausia tai pasimokė
ti metines duokles už 1970 
metus. LLD 54 kuopai yra 
klausimų apsvarstyti.

LLD 54 kp. Valdyba 
(17-18)

(14-19)

Daug narių pasimokė jo mė
nesines duokles už 6 mėne
sius ir buvo tokių, kurie pa
simokė jo už apskritus me
tus.

Gerai daro tokie nariai, 
pasimokėdami už apskritus 
metus. Tas palengvina fi
nansų sekretorei darbą.

Po LDS susirinkimo tu
rėsime LLD kp. draugišką 
pasikal b ė j i m ą “Laisvės” 
metinio suvažiavimo reika
lais. J. Jiaskevičius, sekr.

fon-

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE MAN. BUS DRIV- 
ER from Media-Springfield area.

Apply ARCHMERE ACADEMY 
Claymont, Delaware, 302-798-6632.

(13-21)

HOUSEKEEPER. Live in. General 
housework, laundry. Care of 5 yr. 
old. Assist cooking, Excel sal. Recent' 
ref. req. Call 609-667-0221 or even
ings 609-429-0124. (13-19

SERVICE ADVISER & WRIT 
G. M. Experience preferred, but 
necessary. Extremely good wo g 
conditions. Start immediately. No 
phone calls accepted. See Mr. Char
les Higgins. WEBB CADILLAC, 
1750 The Fairway, Jenkintown, Pa.

s. (12-18)

CUSTODIAN. 4 PM to 12:30 AM 
shift. Pleasant working conditions, 
good fringe benefits. See Mr. W. C. 
Mitchell, Supt, of Bldg, and grounds. 
HADDON TOWNSHIP HIGH 
SCHOOL, Memorial & Pyle Aves., 
Westmont, N. J. 609-854-6525.

(17-19)

Gerb. “L.” Adm.: Čia randate $55. Tai bus į 
dą. Su geriausiais linkėjimais, Adelę Wardo, Detroit, 
Mich. Aukojo:

Detroito Liet. Moterų Pažangos Klubas....... $50.00
Po $2: Rose Steponkevičienė ir A. A. Dočkus. Jo

sephine/Bogus, $1.

A. Račkauskienė -M. Kazlauskienė, Haverhill, Mass, 
(ir iš Lowell apylinkės), prisiuntė $30. Aukojo:

Monika Palubinskienė ................................... $5.00
C. Zusin ..................................................    5.00
R. Karsonienė .................     •.........•................ 5.00
A. W. Račkauskai .........................................  5.00
Po $2: :M. P. Maksvičiai, J. Klimovich, L. B. Gu- 

mauskai, -R. Šileikienė.

Dabar gauta $1,386. Anksčiau įplaukė $13,257. Viso 
gauta $14,643. Dar trūksta $357.

Valys Bunkus, Jamaica ir Brooklyn, N. Y., pridavė 
$30. Aukojo:

Valys Bunkus .....
N. Kisielius ...........
Ona Juodzevičienė •
Balaikienė • •...........
Margie Balaikaitė ..

$10.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00
. 5.00

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė $24; 
Aukojo: , ;

Barbara Kiudulas, Oakville, Conn.,
pagerbimui mirusio vyro John ..........    $10.00

Ch. Danisevich .................. . ......................... • • 6.00
J. SVinkunas............................:. ..... .............. .. 6.00
Po $1: Ch. Lusas, Waterbury, ir John Bartush, Oak- 

ville. \

A. Shupetrienė ir S. Penkauskienė, Lawrence, Mass., 
prisiuntė $30. Aukojo:

U. Kovell (atminčiai mirusio vyro Jono) .... $5.00 
A. Chuladienė (atminčiai mirusio vyro Baltraus) 5.06 
S. Penkauskienė (atminčiai mirusio vyro Stašio) 5.00 
Po $2: Paul Lupsevic, J. Slėivis, J. T. Milvidai, P. M. 

Karpo vie (Nashua).
Po $1: U. Kovell, Rose Chulada, M. Balevičius, A. 

Chuladienė, J. Rudis, T. Tartonis ir P. Lupsevic.

Kaip gaila! Trūkumas labai mažas. Tikrai tikėjo
mės, kad fondą galėsime užbaigti pilna kvota. Priežas
tis yra, kad kiekvienais metais numiršta eilė skaitytojų 
ir mažėja įplaukos. To fakto negalima paslėpti. Vis 
vien esame dėkingi, kad labai arti priėjome prie nustaty
tos kvotos.

Ateina mūsų dalininkų suvažiavimas. Rūpinkimės 
sveikinimais, rūpinkimės finansine parama. Sekančiais 
metais (1971) bus mūsų laikraščio 60 m. jubiliejus. Tu
rime visi iš anksto, apie tai pagalvotų kad tie jubiliejiniai 
metai būtų labai sėkmingi. >

O dabar leiskite tarti mūsų mieliems vajininkams 
didelį lietuvišką ačiū už jų didelį darbą vajuje. Kai kurie 
vajininkai buvo susirgę, kai kurie sulėtėjo darbe dėl 
sveikatos silpnėjimo, bet vis vien laikėsi, kiek galėjo, 
rūpinosi su prenumeratoniis, su aukomis ir kitais va
jaus reikalais. Tai didelė garbė jiems! Negalima pa
miršti ir gerųjų rėmėjų. Jiems irgi didelis didelis ačiū 
už jų finansinę pagalbą laikraščiui. __

Visiems stiprios sveikatos ir sėkmės, ir iki pasimaty
mo suvažiavime kovo 15 d. 12 vai. dieną!

’ ■ Administracija ,

.Nuo kitų gauta sekamai:V
Newyorkieciu vasario 15 d. popietė .

* J. Vaira (John Webtos palikimas), 
Cleveland, Ohio ..................... ......

Frances Trainis (mirusio vyro Frano

$340.00

100.00

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai
Jamaica ir apylinkė, N. Y. .. •• •......... . .
Hartford, Conh. ........................................

• St. Petersburg, Fla................... ..................
Philadelphia. Pa................... . !....................
Worcester, Mass.................................. •...
Brockton,, Mass. ............................ .  •....
So. Boston, Mass. .. ............ •............ .........
San Brgtncisco; Calif..................................
Miami, Bia. ............................. .................
Rochester, N. Y. • ........ . ...................................

$2,657.00
.. 943.00
.. 890.50

599.0t)
599.00
516.00
472.00
411.50
402.00

Rochester, N. Y.
Kovo (March) 15-tą LLD 

110 kuopa — Moterų sky
rius — rengia pažmonį mi
nėti Moters dieną. Vieta: 
575 Joseph Ave., Gedimino 
svetainėje. v

Pradžia 1 valandą pietų 
metu, bus skanių valgių pie
tūs. Pelnas eis darbo kla
sės reikalams. Visi kvie
čiami atsilankyti, mes visų 
labai lauksime. Kviečia mo
terys. (17-18)

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks kovo 11 d., 
1:30 po pietų, toje pačioje 
svetainėje, 29 Endicott St.

Kviečiame narius daly
vauti ir pasimokėti duokles, 
nes per tūlą laiką nebus su
sirinkimų.

Praėjusį mėnesį buvo 
skai 11 i n g a s susirinkimas.

Laikraščio jubiliejus
Alytus, (EIta).—Rūsčiais 

45-aisiais m., kai vakaruose 
dar griaudėjo patrankų sal
vės, naujam gyvenimui pa
kilusioje Dzūkijos sostinėje 
Alytuje vasario 21 d. išėjo 
pirmasis apskrities laikraš
čio “Tarybinė Dzūkija” nu
meris. Iš jo puslapių pa
dvelkė naujo gyvenimo vė
jai, laikraštis tapo kovoto
ju ir organizatoriumi, dar
bo žmonių draugu ir padė
jėju.

Per ketvirtį amžiaus Aly
taus rajono laikraštis nuėjo 
garbingą kelią.Šiuo metu jis 
leidžiamas 13.5 tūkstančio 
egzempliorių tiražu. Prie 
redakcijos suburtas platus 
aktyvas. Vien tik pernai re
dakcija gavo 2.5 tūkstančio 
laiškų.

Vasario 21 d. įvyko iškil
mingas laikraščio “Komu
nistinis rytojus” dvidešimt- 
penkmečio minėjimas. Apie 
nuveiktą darbą ir uždavi
niu^ papasakojo laikraščio 
rejaaktorius S. Pleskus.

Accounting.
BUDGET ANALYST

Seeking recent college graduate 
with Accounting major for interest
ing position in accounting Dept, of 
Dynacim Utility Co. Prefer 2-3 yrs. 
experience.

Duties involve preparation of an
nual capitol and expense budgets 
and projections on a monthly basis. 
Liason with various Depts, and Ma
nagers in preparation and invest
igation of variances.

Excellent benefits and salary in 
attractive headquarters in Down
town Elizabeth.
Send resume to Personnel Director.

ELIZABETHTOWN GAS CO.
No. Elizabethtown Plaza, 

Elizabethtown, N. J.
(18-21)

WANTED MARRIED COUPLE 
over 50, wompn as housekeeper, man 
care for church and handyman. 2 
rooms and board, high pay. Call 
609-467-0037, Swedesboro, N. J.

(18-22)

HOUSEKEEPER. General. Light 
cooking and laundry. 5% days, live 
in-. Fond of children. Own room, 
bath, TV. $75 per week, year end 
bonus, steady position. Good home 
for right woman. Call VE 6-5593 
Philadelphia for interview. (18-19) •

HOUSEKEEPER. General. Light 
cooking and laundry, child care. 
Live in. Private room, bath & TV. 
Excellent salary. Cheerfull happy 
family and surroundings in Valley 
Forge area. Must have recent ref
erences and experience. Call 279- 
1130, Norristown, Pa. (18-20)

Baltimore, Md................. .
Waterbury, Conn........... .
Pattenburg, N. J............
Cranford, N. J................ •
Chicago, Ill. ... •...........
Haverhill-Lawrence, Mass 
Canada .............................
Great Neck, N. Y..............
Harrison, N. J. • 
Paterson, N. J. ...;.......
Norwood, Mas's. • •.........
Easton, Pa.......... .
Chester, Pa. ... v...........
Cleveland, Ohio .............
Elizabeth, N. J................
Yucaipa, Calif...................•
Bridgeport, Conn. ...... 
Los Angeles, Calif...........
Stamford, Conn.................
Pittsburgh, Pa.................
Binghamton, N. Y. • •... 
Bayonne, N. J. .................
Lawrence, Mass................
New Jersey valstija.......
Detroit, Mich...................
Oakland, Calif. ....... 
Cliffside, N. J.'.......... 
Auburn, Me.......................
Scranton, Pa. ... ... •.. 
New Kensington, Pa........
Wilkes-Barre, Pa. --------
Ludingtbn, Mich..............
New-Haven, Conn.,.......
Šhenąndoah, Pa. •...........

rZ

310.00 
251.00 
294.00 
250.00 
227.00 
221.06 
219.0C 
198.00 
195.00 
195.06 
194.0C 
194.01 
194.01 
187.0< 
181.06 
174.00 
154.0C 
153.06 
150.00 
145.06 
145.06 
134.06 
126.06 
118.06 
113.00 
77.0t 
52.00 
41.00 
40.00 
39.00 
32.00 
10.06

. 8.00
6.00

WOMAN. To use electric dish
washing machine. 3 to 7 PM shift. 
Own transportation. For informa
tion call Brother Thomas Swisdak. 
Phoenixville, Pa. 660-0556, 10 AM 
to 2 PM. (18-24)

z Pranešimas
Cleveland, Ohio

Norime pranešti C. L. M. 
klubo narėms, kad kovo mė
nesį neįvyks susirinkimas. 
Taip buvo nutarta praėju
siame susirinkime.

Sekamas susirinkimas 
įvyks balandžio 10 d., pir
mą valandą, įprastoje vie
toje.

Klubas nutarė turėti pie
tus gegužės 21 d., ketvirta
dienį, taip kaip pirmiau da
rydavome, taipgi toje pačio
je salėje.

Klubo koresp. A. S.

Tel Avivas.— Izraelio ko
munistai parlamento atsto- . 
vai reikalauja investigaci- 
jos dėl sumušimo kalėjime 
Jordano Kompartijos vado.
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Apie mūsų žymiąją veikėją

Kad išlaikyti užsienyje 
pažangiąją spaudą, reikia 
pasišventusių draugų, kurie 
neatsižvelgiant į darbo at
lyginimą, atsidavusiai dirba, 

kad išleidus reguliariai sa
vo laikrašti.

Tokia situacija egzistuoja 
ir JAV pažangaus laikraš
čio “Laisvas” kolektyve, kur 
kiekvienas draugas atiduo
da visą savo laiką ir jėgas. 
Yra ten draugų, išdirbusių 
virš 50 metų, bet šiuo mo
mentu noriu pasidalinti min
timis apie darbščią ją “Lais
vės” bitelę Stefaniją Sasną, 
kuri dirba “Laisvės” kolek
tyve jau nuo 1934 metų.

Kuomet, 1942 metais at
vykau iš Argentinos j New 
Yorką, teko susipažinti su 
Stefanija Sasna. Ji man at
rodė rami, tyki, darbšti kaip 
bitelė. Kantri moteris su 
tvirtu nusistatymu, kuri 
darbuojasi ir kitus ragina 
dirbti dėl geresnės darbi
ninko buities.

Rodos prieš 25 metus, pri
simenu kai vieną kartą pa
ragino mane Stefanija nu
važiuoti su ja į Harlemą 
(New Yorko negrų rajo
nas), kur vyko viešas susi
rinkimas “Golden Gate” 
(Auksiniai Vartai) salėje 
už Benjamin Davis nomina
ciją dėl išrinkimo į New 
Yorko miesto tarybos na
rius nuo komunistų parti
jos, kuris buvo išrinktas ir 
išbuvo dvejus metus minė
tose pareigose. Tą sambūrį, 
rodos ir šiandien tebematau. 
Pilnutėlė salė žmonių,—ne
grų, iš kurių krūtinių ver
žėsi laisvės šūkiai. Noras 
atsipalaidoti baltųjų prie
spaudos. troškimas būti ly
giu su kiekvienu JAV pilie
čiu... Tai buvo pirmas toks 
įspūdingas mano gyvenimo 
momentas.

Vargas išvarė ne vieną 
lietuvį iš tėvynės. Sunkių 
gyvenimo sąlygų suspausta, 
turėjo palikti tėvynę ir Ste
fanija Sasna, tad pravartu 
papasakoti, nors labai trum
pai apie jos jaunystę, apie 
jos praeitį.

Stefanija Sasna gimė 1895 
metų liepos mėnesį, netur
tingoje šeimoje. Būdama 
penkerių metų pradėjo pie
menauti GricaiČiu ir apylin
kės kaimuose, tačiau jos tė
vams rūpėjo kaip dukrelę 
pramokinti rašyti ir skai
tyti.

Stefanijai einant devintus 
metus, viena diena jos tė
vas, parvažiavęs iš Ylakių 
miestelio, pranešė, kad ten 
atsidarė mergaitėms mo
kykla. Susirūpinimas, šei-.

dėjo galvoti apie geresnį 
rytojų, suprato ir matė rei
kalą stoti i pažangiųjų lie
tuvių eiles. Tuo metu pro
fesinės sąjungos ir bendrai 
visas pažangusis lietuvių

ris taip pat atsidavusiai dir-

I

<

moję didžiausias, kaip pri
rengti Stefaniją ir jos se-|veikimas gimė ir augo prieš 
sutę'į mokyklą. Juk rei-pat jos akis. Stefanija pra- 
kia drabužių, naginių ir pi-'dėjo aktyviai veikti darbi- 
nigų sąsiuviniams. Tačiau ninku organizacijose, ėjo į 
motina šiuo reikalu perdaug jų susirinkimus, dalyvavo 
nesirūpino, ji dar turėjo įvairiose piketo linijose bei 
mergystėje prisiaudus savo demonstracijose.
audinių, pasisiuvus sijonų— 
persiūs ir aprengs mergai
tes. Motinai daugiau rū
pėjo kelio nuotolis iki Yla
kių miestelio, kai tamsiais 
darganotais rudens ir žie
mos vakarais1 vaikščioda- 
mos mergaitės nepavargtų, 
juk mažamečiams suvaikš
čioti kiekvieną dieną 4-5 
verstus, tai ne juokai...

Vieną metą, pavasariop, 
atodrėkyje, ledlūžio metu, 
tėvas pagalvojęs nusprendė, 
kad Stefanija su sesute ei
nant į mokyklą pėsčios, ne- 
išbris iš balų. Jis pasikin
kęs kumelaitę į roges su il
gomis pavažomis, bandė 
pervažiuoti didžiąsias balas. 
Tačiau ledas lūžo, tėvas kri
to balon, atlaikydamas savo 
kūnu roges nuo mergaičių 
išvertimo į leduotą vande
nį. Ant rytojaus tėvas su
sirgo ir už poros savaičių 
mirė plaučių uždegimu, už
mokėdamas savo gyvybe 
dar vieną mokslo dieną savo 
dukrelėms... Toliau jos 
mokytis nebegalėjo, reikėjo 
padėti vargšei motinai at
likti ūkelio darbus.

Vargas privertė Stefaniją 
Sasną ieškoti naujų horizon
tų. Sukakus 18 metų, ji nu
sprendė išvažiuoti iš tėvų 
žemės, ir su pagalba buvu
sių piemenavimo dienų 
draugų paskolomis ji 1913 
metais išvyko į Ameriką.

Amerikoje tuo metu ne
buvo lengva pasidaryti pra
gyvenimą. Stefanija dirbo 
siuvyklose, o kai ten darbų 
nebuvo — dirbo valgyklose. 
Kadangi anais laikais7 pro
fesinių sąjungų retai kur 
buvo, tai darbo valandos 
būdavo nepakankamai ilgos 
ir atlyginimas labai menkas. 
Porai metų praėjus, ji pa
tyrė darbininko būklę, pra

Jos draugai pastebėjo, 
kad Stefanija vis daugiau 
ir daugiau interesuojasndar- 
bininko būkle, metasi i kova 
prieš darbo žmonių engėjus. 
Ji tampa pakviesta dirbti 
sekretorės pareigas Lietu
vių Moterų Progresyvio Su
sivienijimo Amerikoje cen
tre. Ji suprato ir džiaugė
si pasiūlymu į tokią svarbią 
pareigą, bet tuo pačiu kar
tu žinojo, kad jos pagrin
dinės mokyklos žinios labai 
ribotos ir, galima sakyt, 
menkos. Bet jeigu draugai 
ją prašo ir ja pasitiki, tai 
kodėl’nepabandyti. Troški
mas būti arčiau organizaci
jų centrų ir jų veikėjų ją 
visuomet viliojo.

Stefanija Sasna pradėjo 
dirbti Lietuvių Moterų Pro
gresyvio Susivienijimo Ame
rikoje centre 1930 metais. 
Darbo pradžia buvo labai 

| sunki, nes ji net rašomosios 
mašinėlės nebuvo mačiusi, 

’ bet neatbojant to, ji su di
džiausiu. noru ir pasiryžimu 
mokėsi ir dirbo. Tą darbą 
ji išlaikė dėka Elenos Jes- 
kevičiūtės pagalbos, kuri 
tuo metu pasitraukė iš Cen
tro sekretorės pareigų. Ji 
tolerantiškai ir draugiškai 
mokė Stefaniją atlikti raš
tinės darbus, šiandien Ste
fanija jaučia didelį dėkin
gumą Elenai Jeskevičiūtei 
už pagalbą pralaužti pir
muosius spaudos darbo le
dus. Vėliau Stefanijai te
ko redaguoti Lietuvių Mo
terų Progresyvio Susivieni
jimo leidžiamą žurnalą 
“Moterų Balsą,” kuriame ji 
išdirbo apie dvejus metus.

Jau 35 metai, kai Stefani
ja Sasna dirba “Laisvės” re
dakcijoje, o prieš 11 metų, 
kuomet pasirodė trūkumas 
spaustuvės darbininkų, jinai 
pradėjo rinkti raides linoti- 
pu. ’(Apart užkrautų viso
kių darbų, Stefanija myli 
dainą, ji dar suranda laiko 
ir ryžtingai lankosi į “Aido” 
choro pamokas.

Išgyvenus virš pusės am
žiaus užsienyje, Stefanija 
1967 metais aplankė Lietu
voje savuosius ir pamatė sa
vo tėvynės nepaprastą .atgi
jimą. Sugrįžo pasitenkinu
si, kupina nepąmirštarnų 
vaizdų ir prisiminimų. Šiais 
metais lankėsi Lietuvoje ir 
jos vyras Jonas Gužas, ku-

tuvių veikloje.
. Nemanau, kad JAV pa
žangiųjų lietuvių tarpe yra 
nors vienas asmuo, kuris 
nepažintų Stefanijos Sasnos. 
Jos vardas ir nuopelnai vi
suomeninėj veikloj žinomi ir 
Letuvoj. Ji ir šiandien yra 
aktyvi, nežinanti nuovargio, 
darbščioji bitelė...

Elena Feiferienė

Kovo Aštuntoji sekmadienį
Niujorko Lietuvių Moterų klubo narės visos kviečia 

jus dalyvauti sekmadienį, kovo 8 d., MOTERS DIENOS 
minėjime, “Laisves” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pietūs bus duodami 1 vai.

Programoje dalyvaus A. Juškienė iš Washington©, 
N. Ventienė, Aido Moterų choras ir Aido choras.

Taipgi matysite fotonuotraukų parodėlę. Tai vaizdai 
iš Lietuvos.

■j V a 1 d y b a

Parengimu Kalendorius
Kovo 8 d. *

Niujorko Lietuvių Mote
tai klubas rengia MOTERSL 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Av&, 
Ozone Park, N. Y., 1 vai. 
dieną. Bus pietūs ir įvairi 
programa.

Liet. Koop. Spaudos Bendroves Dalininkę 

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Įvyks

Sekmadienį, Kovo-March 15 d.
“LAISVĖS” SALĖJE

102-02 Liberty Avenue Ozone Park, N. Y.

SUVAŽIAVIMO PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ 
Po Suvažiavimo bus banketas 5 valandą vakaro

Prašome dalininkus dalyvauti suvažiavime. Organizacijos, kurios turite ' |
Šerus, išrinkite atstovą dalyvauti. Kviečiame ir svečius dalyvauti.

Bilietus banketui galite gauti “Laisvės” raštinėje. Vienas bilietas—-$5.
Dalyvaukime skaitlingai suvažiavime ir bankete!

LKS B-vės Direktorių Taryba

Russian Women
“There were eight sewing 

machines and 50 women in 
the Palm Garden of the 
Waldorf-Astoria Hotel yes
terday. The sewing machi
nes hummed and the wo
men spoke Russian”, so 
started the article in The 
New York Times, Feb. 26. 
The article was titled “So
viet - American Friendship 
at Sewing Machines”, and 
I found it very interesting, 
specially the part where 
they express their opinion 
about the looks of Russian 
women. It says: “But very 
few of the women fit the 
stereotype that many Ame
ricans have of the Russian 
female: a stocky, 
woman '__ __
bushka scarf and no make
up. i

Mrs. Stanislav Ogurtsov, 
22, a slender blue-eyed bru
nette whose husband is 
third secretary in the Bye
lorussian Mission 
like she had just stepped 
out of a Madison Avenue 
boutique. She was wearing 
a red patent leather trench 
coat with a matching jum
per underneath, and tall, 
white 'patent leather boots.

And Mrs? ■ Andrei Dmit- 
riv, a 22^yfear-old blonde 
whose husband is a trans
lator at' the United Na
tions, wore: 1 &' purple suede 
skirt with fringe on the 
hem, and a. wildly printed 
blouse.”

The sewing demonstra
tion was one of many acti
vities planned by the New 
York City Commission to 
the United Nations to make 
d i p 1 o m a ts ’ wives feel at 
home.

“During the sewing de
monstrations,” says the ar
ticle, “some of the women 
got to discussing their likes 
(movies and museums) and 
dislikes about New York. 
Mostly, they were dislikes.

A 48 - year - old schooltea
cher, who didn’t want her 
name used, said: ‘What bo
thers me is that we have to 
stay in our apartments at 
night. In Russia, we can 
walk the streets both day 
and night without worrying 
for our safety.’

T hate the noise — and 
the dirt,’ said Mrs. Chuchu- 
kin. ‘The only place where 
there is any fresh air here 
is that small skating area 
in Central Park. When 
spring comes’, she added, ‘I 
think I’ll send my 9-year- 
old daughter back to Mos
cow’.” »

MIESTE PASIDAIRIUS
Vėl atsinaujino kalbos apie 

Arthuro Goldbergo kandi
datūrą į N. Y. valstijos gu
bernatorius. Nors jis sakosi 
nebūsiąs kandidatu, bet jo 
kolegos leidžia gandus, kad 
jis sutiktų kandidatūrą pri
imti, jeigu demokratai vie
ningai jam pasiūlytų.

Valstijos Mediation Board 
pirmininkas McDonnell pa
kvietė pas save New Yorko 
miesto dienraščių darbo 
unijų atstovus pasitarimui. 
Jo tikslas išvengti streiko. 
Paliesta 10 unijų.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banke
tas “Laisvės” salėje. Tėmy- 
kite skelbimus. Pradžia 12 
valandą

Rinkimų Tarybos pirmi
ninkas James M. Power re
zignavo: Jis jau 86 metų 
amžiaus. Jo metinė alga bū
davo $17,000. ,

Rezignavo ligoninių 
misionierius Joseph V. 
renzio. Jis susipyko su 
vo bosu majoru John Lind
say. Pranešimas nepaduo-

ko- 
Te- 
sa-

Valstijoj ąpeliacijų teis
mas patvarkė, kad.Sanitari
jos departamento inspekto
riai neturi į teisės išduoti 
“summonses” tiems, kurie 
teršia gatves. Inspektorius 
turi pasišaukti uniformuotą 
policininką, jam parodyti 
teršėją, ir tik policininkas 
turi teisę išduoti “sum
mons.” Manoma, kad toks 
patvarkymas padidins gat
vėse šiukšlynus. /

Balandžio 5 diena
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, “Lais
vės” salėje. Prašome kitu 1 
organizacijų nieko nerengi? 
tą dieną.

robust da, kokiais klausimais jie- 
who wears a ba- du nebesusikalbėjo.

looked

Use

Viename JAV bare virš 
bufeto kabo toks užrašas: 
“Kai baras akyse pradės 
suktis, prašome sėstis.”

Vienos JAV valstijos au
tostrados sankryžoje pasta
tytas skydas su užrašu: “Va
žiuokite lėčiau. Mes ir taip 
turime daug darbo. Valsti
jos graboriai.”

New Yorko musulmonai, 
Islamo religijos išpažinto
jai, ruošiasi pasistatyti di
džiulį centrą ant Third Ave. 
tarp 96th ir 97th Sts., Man- 
hattane. Pastatai ir įrengi
mai atsieisią apie $15,000,- 
000. Dabar pradėjo vajų už 
.sukėlimą pinigų. Darbas 
prasidėsiąs tada, kada jie 
gausią pirmuosius du mili
jonus dolerių aukomis.

Jie ketina kreiptis į isla
mo' pasekėjus užsienyje ir 
prašyti jų finansinės para
mos.

Penketukų motina Mrs. 
Margareta Kienast jau su
grįžę į Far Hills, N. J. Ne
žinia kodėl, ji atvyko į New 
Yorko Presbyterian ligoni
nę gimdyti kūdikius. Ji jau 
tiek susveiko, jog gali grįž
ti namo. Jos penki vaiku
čiai pasilieka ligoninėje dar 
trejetui mėnesių. Visi rei
kalingi geros mokslinės 
priežiūros. Manoma, kad 
visi užaugs. Kaip žinia, ji 
pagimdė dvi mergaites ir 3 
berniukus.

Ką darysime su savo kū
nu? Atsakymą duoda Na
tional Kidney Foundation. 
Ji ragina savo kūno įvairius 
organus užrašyti fondaci- 
jai. Kai tu numirsi, jie bus 
panaudoti tam, kuriam jų 
reikės. Įvairių organų per
sodinimas juk įeina į ma-

Miesto Tarybos narys El
don Clingan sako, kad nie
kas nebesiskaito su įstaty
mais prieš oro teršimą. Ne
bėra kam priversti tuos 
įstatymus nepažeidinėti. O 
nėra kam todėl, kad netu
rime komisionieriaus. Jau 
daugiau kaip mėnuo laiko 
majoras Lindsay nepaskyrė 
naujo komisionieriaus į pa
sitraukusiojo vietą.

Pagaliau pašalinti visi ne
susipratimai, ir 1071 me
tų pradžioje pradės veikti 
Miesto universiteto naujas 
skyrius tirštai negrais ap
gyventame Brooklyno Bed- 
ford-Stuyvesant rajone. Ko
legijos prezidentu pasiirtas 
Dr. Richard D. Trent, įžy
mus negras mokslininkas.

Subvių ir traukinių poli
cininkai atsisako po/ vieną 
patruliuoti ir gaudyti kri
minalistus. Jie sako, kad 
jie nenori savo gyvybę ri
zikuoti.

Gegužes 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Istorikas Herbert J. Mul
ler sako: Progresas davė 
mums vieną gerą dalyką. 
Mums nebereikia bijoti ka
nibalų, kad jie mus suval
gys. Mes tiek daug DDT 
esame prisivalgę, jog mūsų 
mėsos kanibalas iš tolo bi
josi.

Tai pajuokimas, bet jame 
labai daug ir tiesos. Mes 
save nuodijame visokiais 
chemikalais.

Pereitą antradienį Brook- 
lyne policija suareštavo 55 
narko tiku pardavinėtojus. 
Jų tarpe yra keletas moks
leivių. Rep.

Apiplėšimas
Pastaruoju laiku, apiplė

šimai dabar yra lig kokia 
“epidemija”, štai, pereitą 
ketvirtadienį, woodhavenie- 
tę, lietuvę Veroniką Gurie- 
nę apiplėšė vagiliai dienos 
metu, netoli jos namų. Ji 
ėjo į banką su gera suma 
pinigų, norinti išpirkti če
kį, ir einant 85th Rd., tarp 
90-91 gatvių, Woodhavene 
stovi mašina prie šaligatvio. 
Vienas vyras sėdi mašinoje, 
o kitas vaikštinėja prie ma
sino s. Gorienei artėjant 
prie mašinos, jis tuoj griebė 
už jos rankinuko, o ji pra
dėjo priešintis, tai jis smogė 
jai į krutinę ir pradėjo su
kinėti ranką, iki išliuosavo 
rankinuką ir pabėgo. Gorie- 
nę ne tik nuskriaudė, išgąs
dino, bet ir užgavo gerokai 
—reikėjo gydytojo priežiū
ros.

Dabar kiekvieną savaitę 
išgirsti apie tokius apiplė
šimus—baisu net ir eiti gat
ve! Užuojauta V. Gorienei. 
Pereitą savaitę sužinojau 
apie dar dvi motelis, kurios 
tapo vagilių aukomis. ,

Dienraštis “Evening 
News” rašo: “Niujorke pa
bėgusį iš psichiatrinės ligo
ninės pacientą surado tik 
todėl, kad jis metro trau
kinyje užleido damai vietą.

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.

Pranešimas
Ožbne Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin-t 
kimas įvyks kovo 10 d., 2 
vai. po pietų, “Laisvės” sa- k 
įėję, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Prašomi visi 
nariai atsilankyti. Kurie 
dar nesate gavę knygos 
“žvelgiu į tolius,” galėsite 
pasiimti. (18-19)

Aido Choro 
garbės nariai

Per aidietę Konstanciją 
Rušinskienę į Aido choro 
garbės narius įstojo šios 
malonios draugės: Ona Val- 
musienė ir Veronika Urbo
nienė pasimokėdamos po $5. 
Širdingai ačiū.

J.—G.

DĖMESIO! DĖMESIO! r
Jeigu jūsų TV sugedo?, 

kreipkitės pas mus. Mes tai-K 
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. 11208.

(18-25)

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomojamas butas iš penkių M 

mažų kambarių, Bushwick rajone^ 
MacDonough St. Nuo pašto ir nuo 
Broadway vienas blokas. Nuolaida 
nuo nuomos už mažą prižiūrėjimą A 
6-šių šeimų namo. Skambinkite: 
252-9428.

(18-19)




