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KRISLAI
| .«.*.« V. Statulevičiui premija 

Trumano doktrina veikia 
Laisvei nebėra vietos 
Turizmas Kuboje kitoks 
Vaikai ir televizija

—J. Gasiūnas —

i Tarybų Sąjungos Mokslų 
.kademija paskyrė premiją 
Lietuvos matematikui Vytau
tui Statulevičiui už geriausius 

z pasižymėjimus matemati k o s 
srityje.

Lietuvos žinių agentūra El
ta rašo: “V. Statulevičius daug 
keliauja, yra aplankęs pagrin
dinius matematinius centrus 
užsienyje. Tris kartus jis da
lyvavo pasauliniuose mate
matikų kongresuose, visus tris 
kartus ten skaitė praneši
mus.” ■.

į Prieš keletą metii V. Sta
tulevičius lankėsi ir Jungtinė
se Valstijose. Buvo atsilankęs 
ir “Laisvės” Įstaigoje. Malo
nu buvo su šiuo mokslininku 

į- laisviečiams susipažinti, •'

Senatorius Fulbright pa
reiškė, kad prezidento Tru
mano antikomunistinė dok
trina, paskelbta tuo.) po an
trojo pasaulinio kam, ir da
bar tebeveikia.

Slapti Pentagono ir Nixono 
administracijos dokume n t a i 
rodo antikomunistinės doktri
nos apimtį: šaltąjį karą, Ko
rėjos karą, Jungtinių Valsti- 

I jų agresiją Indokinijoje, rė-
j mimą militarinių režimų Lo

tynų Amerikoje, makartinę 
reakciją Jungtinėse V aisti j o- 
se. . ■ m - r '

Nixonas pilnai įsisavino 
Trumano doktriną, kurios pa- 

r galba jis bando visur ginti 
imperialistinius interesus.

į Komercinis dienraštis “Mi
ami Herald” labai teisingai 
pastebi, kad Jungtinės Valsti-

< jos įsikišo į pietryčių Aziją 
neva tikslu ginti laisvę ir de
mokratiją, bet sukūrė milita- 
rines diktatūras. Tos visos 
avantiūros pasekmės dabar 
aiškios: .

Amerikos ginklais ir finan
sais palaikomos diktatūros da
bar jau įsigalėjusios Pietų 
Vietname, Kambodijoje, La
ose, Tailande.

Trumano doktrina matomai 
gerai veikia.

Batistos režimo metu Kuba 
buvo išgarsinta, kaip viena 
geriausių Amerikos turtuo- 

’ • liams turistinių vietų. Hava- 
noje ir kituose miestuose bu
vo pilna pasilinksminimo klu
bų, prostitucijos namų ir ki
tų buržuazinės kultūros pa
žibų.

Dabar Kuba jau nebe to
kia. Turistai taipgi ne tie 
patys. Dabar daugiusia tu
ristų atvyksta iš Tarybų Są
jungos ir kitų socialistinių ša- 

j 1 iiy.
/ 5 j Dabartiniai turistai daugiau- 

j ' šia laiko praleidžia pliažuose, 
lankydamiesi istorinėse ir re
voliucinėse vietose, muziejuo
se, teatruose. Sveikai ir kul
tūringai jie praleidžia atosto- 
gas.

Arizonos universiteto pro
fesoriaus Gerald Looney ap- 

į k skaičiavimu, amerikietis vai- 
į n kas iki 14 metų amžiaus 
] /i praleidžia 64 procentus savo 
I I laiko bežiūrėdamas televiziją. 
J 1 Per tą visą laikotarpį jis 

( jau spėja pamatyti 18,000 te- 
• levizijose demonstr u o j a m ų 

žmogžudysčių, apie 350,000

Kosyginas telefonu ragino 
Nixoną sulaikyti Šiaurės 
Vietnamo bombardavimą

Cigarečių rūkyto j ai tikrai 
žaloja savo sveikatą ir 
nerūkytojus nuodina

Maskva. ~ TSRS prem
jeras Kosyginas panaudojo 
“karštos linijos” telefoną 
pasikalbėjimui su JAV pre
zidentu Nixonu Baltuosiuo
se rūmuose. Kosyginas ra
gino Nixona sulaikyti Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą.

Jeigu nebus sulaikytas Š. 
Vietnamo bombardavimas, 
Kosyginas sakė, tuomet Ta
rybų Sąjunga žymiai padi- 
d i n s militarinę paramą 
Šiaurės Vietnamui.

Rasiniuose susirėmimuose 
užmušti keturi žmonės

Baton Rouge, La.—Juodų-* 
jų apgyvento rajono vienoje 
gatvėje buvo suruošta de
monstracija kovai su rasiz
mu, skurdu karu. Policija 
puolė demonstrantus. Ištiko 
susirėmimas su policija. Du 
negrai ant vietos užmušti, 
du policistai taipgi užmušti, 
34 žmonės sužeisti, tarp ku
riu. yra. šeši policistai.

Miesto majoras Durnas 
kreipėsi į gubernatorių Mc-

Karalienei ir pensinin
kams atlyginimas

Londonas.—Anglijos par
lamentas paskyrė karalie
nei Elzbietai dvigubą sumą 
—$24,500,000 metams, taip
gi skiria $7,500,000 kitoms 
įvairioms išlaidoms.

Tuo pačiu metu Anglija 
turi milijoną bedarbių. 8 
milijonai pensininkų viduti
niai tegauna tik po $15 į sa
vaitę. Sulaikė mokyklose 
vaikams nemokamus už
kandžius dėl finansų sto
kos.

Bhutto jau areštavo 
buvusį diktatorių

Paki. s t a. n o prezidentas 
Bhutto įsakė areštuoti bu
vusį prezidentą - diktatorių 
Khaną ir buvusį armijos 
generalinio štabo viršinin
ką gen. Abdul Khan.

Juos kaltina 14 dienų ka
ro pralaimėjimu su Indija 
ir netekimu Rytų Pakista
no, kuris dabar vadinasi 
Bangladeš.

Apsunkins spaudą
Washingtonas. — Prezi

dentinė pragyvenimo iškas- 
čiu taryba sutiko leisti paš
tui pakelti 24% trečios kla
sės siuntiniams su sausio 24 
d. Pakėlimas apsunkins 
spaudos siuntinėjimą.

įvairių reklamų, o kokio nors 
kultūringesnio pasimokini m o 
jis gauna mažiausia. ■

Tokios televizijos progra
mos, suprantama, žaloja vai
ko įprotą ir prisideda prie iš
auklėjimo kriminaliniais palinkimais jaunimo.

Tarybiniai diplomatai ma
no, kad Amerikos susidėji
mas su Kinija prieš Indiją 
ir Šiaurės Vietnamo bom
bard avimo atnaujinimas 
gali žymiai pakenkti Nixo
no vizito sėkmingumui Ma
skvoje geg. mėnesį.

Nors Kinija užprotestavo 
prieš atnaujintą Š. Vietna
mo bombardavimą, bet jo
kių kitų žygių nedaro. Ma
noma, kad tai nepakenks 
Nixono vizitui Pekine.

Keitheną. Pribuvo policijos 
pagalbon 800 nacionalinės 
gvardijos narių ir tada “at- 
steigė tvarką”. Areštuoti 23 
demonstrantai. Astuoni ne
grai kaltinami žmogžudys
tėje.

Demonstracija vyko už 
pusės mylios nuo Louisiana 
valstijos legislatures rūmų. 
Ji buvo kraujuose papluk
dyta. Tai pirma tokia de
monstracija. šiame mieste.

Šeikas Rahman sutiktas 
iškilmingai

Dacca, Bangladeš. — šei
kas ■ Rahman grižo namo. 
Ji pasitiko milijoninė mi
nia. Jis skaitosi dabar pir
muoju Bangladeš respubli
kos prezidentu.

Pak i s t a n o prezidentas 
Bhutto paleido jį iš kalėji
mo ir išleido išvykti. Rah
man. pirmiau buvo nuteis
tas mirtimi už bengaliečių 
kovų vadovavimą.

Grįždamas buvo užsukęs 
į Londoną ir tarėsi su An
glijos premjeru Heath dėl 
pripažinimo Bangladeš ne
priklausomybės. Taipgi jis 
sustojo Indijos sostinėje 
New Delhi ir padėkojo In
dijos valdžiai už visokią pa
galbą bengaliečių kovose.

Bangladeš komunistai 
viešai veikia

Dacca — Šių metų pra
džioje Komunistų partija 
atidarė čia savo nacionali
nę raštinę ir paskelbė savo 
veiklos planus prisidėti prie 
atstatymo šalies.

Per pastaruosius 17 me
tu Kompartijai buvo užda- 
drausta viešai veikti. Bang
ladeš valdžia draudimą 
panaikino.

Gina Angelą Davis
San Francisco, Calif. 

Amerikos Civilinių. Laisvių 
sąjunga ir teisiu mokyklos 
profes o r i a i užprotestavo 
prieš valdžios nusistatymą 
nepaleisti Angelos Davis po 
kaucija.

Maskva. —Japonijos uni
jų vadai čia atvyko pasitar
ti su TSRS unijų vadais.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio
■ ir baigėsi su gruodžio 31 d.

čia paduodame paskutinius rezultatus.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Punktai
1- mą dovaną, $50, laimėjo Brooklyn, N. Y.—

Jonas Lazauskas ir Jonas Grybas ....... 11,058
2- rą dovaną, $40, laimėjo Povilas Alekna,

St. Petersburg, Fla...........................  10,224
3- čią dovaną, $35, laimėjo Connecticut

vajininkai .........................................  8,490
4- tą dovaną, $30, laimėjo M. Valilionienė,

Miami - Ft. Lauderdale, Fla................  7,196
5- tą dovaną, $25, laimėjo Philadelphijos

vajininkai .................................................    6,822
6- tą dovaną, $20, laimėjo New Jersey

vajininkai .......................................... 5,202
7- tą dovaną, $15, laimėjo George Shimaitis,

Brockton, Mass............................................ 3,652
8- tą dovaną, $12, laimėjo So. Boston, Mass.,

vajininkai ........................................  3,586
9- tą dovaną, $10, laimėjo J. Jaskevičius,

Worcester, Mass............. . . . .................  3,316
10-tą dovaną, $5, laimėjo Kanados vajininkai 3,064

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 2,260 
V. Sutkienė - V. Trask

San Francisco-Oakland, Calif. 2,156 
A. Račkauskienė ir H.

Sametis, Haverhill, Mass. 1.920 
J, Staniene, Baltimore, Md. 1,466
L. Bekešienč, Rochester, N- Y. 1,416
Detroit, Mich. ..........     1,388
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 1,294 
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 1,276

(Tąsa 4-tam pusi.)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
šlapioms žemėms sausinti
Beveik 80 tūkstančių hek

tarų galima nusausinti dre
nažo vamzdžiais, kuriuos 
šiemet pagamino Tauragės 
keramikos gamykla,

Dieną ir naktį čia dega 
dvylika galingų degimo kro
snių, veikia tiek pat forma
vimo ir džiovinimo linijų. 
Kiekvieną parą j gatavos 
produkcijos aikšteles nuke
liauja daugiau kaip 400 
tūkstančių drenažo vamz
džiu.

Selekcininkai keičiasi 
veislėmis

Lietuvos žemdirbystės in
stituto mokslininkai pasiun
tė naujai išvestų žemės 
ūkio kultūrų sėklų į Vokie
tijos Demokratinę Respub
liką.

VDR specialistus sudomi
no rugiai Kombaininiai, ku
riuos išvedė instituto vy
resnysis mokslinis bendra
darbis P. Virbickas. Šių 
rugių stiebai žemi ir tvirti, 
ir juos lengva .piauti kom

Palaiko terorą
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų valdžia užgiria 
ir palaiko Guatemalos ir 
Dominikos valdžių terorą 
prieš unijas ir pažangias 
organizacijas.

Trenton. — New Jersey 
valstijoje 1971 m. automo
biliai užmušė 89 vaikus že
miau 15 metų amžiaus.

Eva Kralikauskienė,
Lawrence, Mass......... 1,150

A. Bemat, Los Angeles, Calif. 1,010
A. Shupetrienė - S. Penkaus-

kienč, Lawrence, Mass......... 958
Chicago vajininkai ........  878
L. Tilwick Easton, Pa. .............. 648
Pittsburgh, Pa. .......................... 518
W. Briedis, Nashua, N. H. ...... 340
K. Naravas, Shenandoah, Pa. 234
R. Stakenas, Scottville, Mich. 108

bainais. Kartu su rugiais į 
Vokietiją pasiųsta pupų, 
liucernų, motiejukų, sera- 
dėlių sėklos.

Lenkijos selekcininkų pra
šymu jiems pasiųsti dobilų 
ir kitų pievų bei ganyklų 
žolių sėklos.

Savo ruožtu, Lietuvos 
mokslininkai bando 15 lau
ko kultūrų veislių, kurias 
išvedė Europos socialistinių 
šalių selekcininkai.

•

Puošiasi sporto halė
Ruošiasi atjaunėti ir pa

gražėti kauniečių masinių 
kultūros renginių ir sporto 
varžybų vieta — Sporto ha
lė. Architektė Vida Ušins- 
kaitė paruošė naujo inter
jero projektą.

Dideli, vitražai, tulpės for
mos sportininkų trofėjų vi
trinos. geriausių sportinin
kų portretai papuoš vesti
biuli. Pakabinamos lubos, 
originalūs šviestuvai ir 
daug kitu, naujovių padarys 
patalpas daug jaukesnes.

V. Petkevičiene

Nedarbas vėl padidėjo
Washingtonas. — Gruo

džio mėnesį nedarbas pa
siekė 6.1 proc. visos darbo 
jėgos. Pirmais Nixono pre
zidentavimo metais nedar
bas siekė tik 3.5 proc. Nuo 
to laiko nedarbas beveik 
padvigubėjo, o Nixonas no
ri įkalbėti, kad nedarbas 
mažėja.

Washingtonas. -— Federa
linio sveikatos departamen
to 226 puslapių raportas 
skelbia, kad šešių metų 
nuodugnus tyrinėjimus ro
do c ig a rečių žalingumą 
sveikatai tiek tų, kurie rū
ko, taipgi sveikatą žaloja 
ir tų, kurie prirūkytuose 
kambariuose esti. Ypač su
daro pavojų tiems, kurie 
turi silpnas širdis.

Raporte pasakyta, kad 
nuo cigarečių rūkymo ir dū
mu kasmet miršta Jungti-

Patriotines jėgos k ai i j as i 
su priešais Indokinijoje

Saigonas. — Pietų Viet
namo partizanai smarkiai 
puolė militarinius įsitvirti
nimus tik už 6 mylių nuo 
sostinės. Priešui padarė 
nemaža nuostolių ir nuos
tabą, kad Saigonas nėra 
saugus. Kituose dviejuose 
susirėmimu, o s e partizanai 
taipgi apdaužė savo priešų 
jėgas.

Laose ir Kambodijoje pa

Indėny delegaciia vyks 112 turčių nemokėjo už 
į Šiaurės Vietnamą 1970 m. pajamų taksy
Franks Landing, Wash.- 

Amerikos Indėnų Sąjungos 
direktorius Hank Adams 
paskelbė.. kad Indėnų dele
gacija vyks į Šiaurės Viet
namą. y

Indėnų vadas nurodo, kad 
Amerikos imperialistai nai
kina geltonosios rasės žmo
nes Indokiniioie, kaip buvo 
pirmiau naikinami ameri
kiečiai indėnai.

Pelės kelionė - $10,000
Aden. — Iš Nairobio ke

liaujantis lėktuvas i Indiją 
buvo priverstas čia nusi
leisti, kai pelė, išlindusi iš 
agurkų maišo, įlindo į mo
torą. L

Iki iš ten pelę iškrapštė, 
100 keleiviu turėjo viešbu
tyje pernakvoti. Lėktuvų 
kompanijai pelė padarė 
$10,000 išlaidų.

“Laisves” finansinį vajų baigus
Lietuvių Kooperatinės Spaudos Bendrovės Di

rektorių Taryba prašome visus “Laisvės” entuzias
tus — rėmėjus, valininkus, skaitytojus, menininkus ir 
plunksnos bendradarbius—priimti širdingiausią mū
sų padėka už rekordiniai gerai pravestą vajų. Jūsų 
pilama “Laisvei” — didelė ar maža — yra aukštai 
vertinama. Ji parodo, kad pažangieji lietuviai esame 
pasiryžę dar ilgam išlaikyti savo laikraštį, nes jis yra 
mūsų veidrodis ir kelrodis.

Praėjusiame metiniame Bendrovės dalininkų suva
žiavime kai kas abejoio, ar ši kartą pavyks sukelti 
$15,000 fondą. Bet tai buvo atlikta su kaupu anksčiau, 
negu va i aus baigimo data.

Juo “Laisvės” gyvavimo padėtis sunkėja, tuo jos 
rėmėjų pastangos didėja. Lai šis pažangiečių entuzi
azmas neblėsta nei ateityje!

Už LKS B-vės Direktorių Tarybą,
% S. Vetchkis, sekretorius.

nėse Valstijose nuo 225,000 
iki 300,000 žmonių. Nepai
sant to didžiulio pavojaus, 
44 milijonai amerikiečių rū
ko ir rūkytojų skaičius ne
mažėja.

Žmonių sveikatos žaloji
mui sumažinti federalinės 
valdžios generalinis gydy
tojas Stenfield rekomen
duoja gaminti tokias ciga
retes. kurios mažiausia tu
rėtu nikotino ir kitu nuo
dingų elementų.

triotinės jėgos pasiekė ne
mažai laimėjimų net keliose 
vietovėse. Priešai buvo pri
versti panikoje trauktis. 
Amerikiečiai iš oro bom
bardavimais visur bandė 
padėti militaristams.

Amerikiečiai tęsia bom
bardavimą Šiaurės Vietna
mo. Kai kada iš lėktuvo mė
to bombas tik už 64 mylių 
nuo sostinės Hanojaus.

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Reuss raportuoja, 
kad 112 turčių, turėjusių 
1970 metais po $200.000 ;r 
daugiau, nemokėjo federa- 
liniu taksu, v v

Jie surado būdus, kaip iš
sisukti nuo taksų mokėji
mo. Tarp jų trys buvo su 
milijonu ar daugiau meti
nių pajamų. Reuss reika
lauja pertvarkyti taksų sis
temą, kad turtingieji nega
lėtu išsisukti nuo taksų mo
kėjimo. z

Philadelphia.. Pa. —Dau
giau kaip 6,000 Atlantic 
Richfield kompanijos dar
bininkų paskelbė streiką.

Newark. N. J. — Arešta
vo 15 gemblerių, kurie į me
tus darydavo maždaug 10 
milijonų dolerių.
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Vis už Kongreso akių ir nugaros
NIEKAS Amerikoje neatsimena tokio prezidento, 

kuris būtų taip paniekinęs piliečių išrinktą Kongresą, 
kaip dabartinis prezidentas Richard Nixon. Jau if ko
mercinėje spaudoje keliamas susirūpinimas.

Antai, pagal Konstituciją, visas sutartis su užsie
nio šalimis turi peržiūrėti ir tvirtinti Kongresas. Taip 
kiti prezidentai ir darydavo: padarydavo sutartį su 
kuria nors šalimi ir patiekdavo Kongresui patvirtinti 
arba atmesti. Ir būdavo atsitikimų, kai Kongresas vy
riausybės padarytų sutarčių nepatvirtindavo, ir tos su
tartys nueidavo į gurbą. Bet prez. Nixonas pradėjo tą 
tradiciją pakeisti, tą teisę iš Kongreso atimti.

Tokio savivaliavimo jau turime net keletą pavyz
džių. Vėliausias bus vyriausybės padaryta sutartis su 
mažyte sala Bahrain dėl joje įsteigimo pastovios didžiu
lės karo laivyno bazės. Kongreso nariai apie su tos sa
los valdžia tarimąsi ir padarymą sutarties nieko neži
nojo. Jie, kaip ir mes visi piliečiai, sužinojome tiktai 
iš spaudos, kad tokia sutartis jau galioja, kad tokia 
baze jau skubiai įrengiama. Taip pat pernai metų pa
baigoje staiga iškilo aikštėn, jog mūsų vyriausybė slap
tai susitarė su fašistine Portugalijos valdžia, kad ji 
leis Amerikai atnaujinti militarines bazes Azores sri
tyje, o už tą teisę Amerika Portugalijai sumokės $535,- 
000,000. Taip pat Kongreso nuomonės nebuvo atsi
klausta. Kiek anksčiau mūsų vyriausybės buvo susi
tarta su fašistine Ispanija dėl militarinių bazių Ispa
nijoje už daugiau kaip pusės bilijono dolerių kainą! Ir 
apie tai Kongreso nariai sužinojo tiktai iš spaudos.

Tai baisiai niekšybei nepavyko
BENGALIEČIŲ vadas Sheik Mujibur Rahman 

paleistas iš Vakarų Pakistano kalėjimo ir sugrįžo į sa
vo gimtinę, kuri dabar vadinama Bangladeš. Jį ten 
liaudis sutiko su giliausiu entuziazmu. Visa šalis lau
kė jo sugrįžtant. Dabar prasideda naujosios valstybės 
valdžios organų sudarymo ir atstatymo darbas. Tai 
pareikalaus visos tautos ir jos vadovybės vieningų pa
stangų. Reikia tikėtis, kad bengaliečiai nugalės visus 
sunkumus.

Žodis apie bengaliečių vadą. Apie jį kol kas duo
menų teturime mažai. Su laiku jų pasidarys daugiau. 
Tuo tarpu istorija tokia: 1971 metų pradžioje Rytų 
Pakistane įvyko visuotini rinkimai, kuriuose didėlę dau
gumą laimėjo Rahmano vadovaujama partija, kuri rei
kalavo Rytų Pakistanui autonomijos. Rinkimuose dar 
nebuvo keliamas pilnos nepriklausomybės ir nuo Va
karti Pakistano atsiskyrimo klausimas.

Kaip žinia, Vakarų pakistano diktatorius Khan pa
naikino rinkimus, suareštavo bengaliečių išrinktus at
stovus, O jų vadą Rahman' ne tik suėmė ir įmetė į ka
lėjimą, bet paskelbė šalies išdaviku, ir teismas grei
tomis išnešė jam mirties nuosprendį.

Dabar sunku pasakyti, kodėl diktatorius Khan ne
išdrįso jį tuojau nužudyti. Veikiausia bijojo pasaulio 
opinijos. Gal turėjo kitokius išrokavimus ir tos niekšy
bės įvykdymą atidėliojo. Kaip nebūtų, po devynią nie- 
nesių kalinimo ir išlaikymo mirties kameroje Rahman 
tapo išlaisvintas ir užima jam liaudies patikėtą vado
vybės vietą. Kaip jis orientuosis, kaip ištikimai jis nuo 
dabar tai liaudžiai tarnaus, tik ateitis parūdys.

Diskusuojama problema
KAIP žinia, turime įstatymą, kad kiekvienas ame

rikietis, sulaukęs 18 metų amžiaus, turi teisę dalyvauti 
rinkimuose ir balsuoti. Tai paliečia daug milijonų jau
nų žmonių. Dauguma jų yra aukštųjų mokyklų studen
tai.

Įstatymas labai geras. Jį karštai remia visi Ame
rikos pažangiečiai.

Bet štai kokia iškilo problema. Yra daug vieto
vių arba miestelių, su aukštosiomis mokyklomis. Dau
guma jų studentų yra “imigrantai” iš kitų miestų, net 
ir iš labai tolimų.

Kaip su jų teise balsuoti? Kur jie turėtų balsuoti 
— ten, iš kur pareina, ar čia ant vietos, kur mokyklą 
I; u i k o ?

Iš karto buvo manyta, jog klausimas labai aiškus, 
būtent, jie balsuoja ten, kur gyvena, kur mokosi. Bet 
vietiniai piliečiai pradėjo protestuoti. Šitie jauni žmo
nės čionai pagyvens metus kitus ir išvyks kur nors kitur. 
Argi jiems rūpi vietos reikalai? Argi jiems rūpės bal
suoti už tokius kandidatus, kurie tikrai supranta, šio 
miesto, šios apylinkės reikalus, kuomet jie žino, kad jie 
čionai tiktai laikinai gyvena?

Rimtai pagalvojus, tai iš tikrųjų nemenka proble
ma. Kaip nors ji turės išsispręsti. Gal įms laiko. Klau
simas jau perkeliamas į teismus. O gal Kongresas tu
rės nauju įstatymu patvabkyti, kur tie jauni piliečiai 
iš tikrųjų turėtų balsuoti.

Kas ką ra
JŲ BAISI 
NEAPYKANTA 
PRIEŠ AMERIKĄ 
IR AMERIKIEČIUS

Sausio 10 dieną “The N. 
Y. Times” atspausdino ko- 
lumną arba korespondenci
ją iš Cambridge, Mass. Ra
šo H a r v a. r d o profesorius 
.George Wald, 1967 metais 
laimėjęs Nobelio dovaną.

Prof, rašo apie savo per
nai su studentų delegacija 
apsilankymą Pietų Vietna
me ir pasika 1 b ė j i m ą tik 
prieš tai iš kalėjimo paleis
tus 21 politinius kalinius. 
Kai kurie jų buvo išbuvę 
kalėjime nuo trijų iki pen
kiolikos metų. Keletas jų 
nuo kankinimo yra visiškai 
praradę sveikatą.

Jie- plačiai papas akoj o 
prof. Wall Ii ii ir amerikie
čiams studentams apie sa
vo išgyvenimus tuose kalė
jimuose. Savo laiku Ame
rikos .spaudoje buvo rašy
ta, kad saloje Con Son po
litiniai kaliniai laikomi už
daryti tigrinėse klėtkose. 
Tarpe šių paleistų- kalinių 
buvo ir tokių, kurie ilgą 
laika buvo laikomi tose 
klėtkose.

“Kas giliausią manyje pa
darė įspūdį,” sako prof. 
Wald, “tai šių buvusių kali
nių baisi neapykanta. Ir 
toji neapykanta vyriausiai 
nukreipta ne prieš Saigono 
valdžią, bet prieš mūsų 
(Amerikos) valdžią.”

Pasirodo, kad už visas 
žmogžudystes ir piktada
rystes, papi 1 d y t a s Pietų 
Vietnamo militarinės val
džios, vietnamiečiai atsa
kingais skaito amerikiečius.

“Kodėl ? ” Profesorius at
sako:

“Vienas dalykas tai to
dėl, kad kiekvienais kalėji
mas, kiekvienas interegaci- 
jos (klausinėjimo-kankini
mo) centras Pietų Vietna
me turi amerikietį patarė
ją.” Vadinasi, šis patarėjas 
instruktuoja savo pastum
dėlius vietnamiečius, kaip 
elgtis su kaliniais.

Antra: “Pietinio Viet
namo policija yra ame
rikiečių aplavinta ir apgin
kluota. Šitos operacijos 
mums (Amerikai) atsieina 
30 milijonų dolerių į me
tus. . <

Trečia: “1971 metų sau
sio mėnesį Jungtinių Vals
tijų Laivynas padarė kon
traktą Saigone su ameri
kiečių firma už $400,000 pa
statyti ir įrengti dvi eiles 
naujų tigrinių klėtkų ant 
Con Son salos politiniams 
kaliniams laikyti...”

Todėl negalima ir nereikia 
stebėtis, k a d vietnamiečiai 
savo baisiausią neapykantą 
yra nukreipę prieš Ameri
ką ir amerikiečius. Tą ne
laimę ant mūsų šalies už
traukė pirmiau Johnsono, o 
dabar Nixono vadovaujama 
vyriausybė.

šo ir sako
d. Kaune susirinko apie du 
šimtus šios kalbos adep
tų ir Zamenhofo gerbėjų. Be 
Kauno ir Vilniaus, buvo at
stovų iš toliausių Lietuvos 
kampelių, keletas iš Rygos, 
Liepojos. Dalyvavo ir du Prie
nų rajono esperantininkų at
stovai — agronomas Alek
sandras Laimus ir šių eilučių 
autorius.

Išsamų pranešimą apie es
perantininkų veiklą pasaulyje 
ir mūsų šalyje padarė Kauno 
esperantininkų klubo pirmi
ninkas Albinas Vebeliūnas. 
Atsiminimais apie Kauno es
perantininkų veiklą prieš 50 
metų pasidalijo žilagalvis An
tanas Poška, tas senasis ke
liautojas nUo “Baltijos iki 
Bengalijos.” Vilnietis moky
tojas A. Mekys tartum ap
žvelgė Lietuvos žemėlapį, nu
rodydamas, kur dar nežaliuo
ja esperantiško.sios žvaigžde
les ir vėliavėlės. . .

KAIP ATRODYS 
LIETUVOS KAIMAS?

“Elta” praneša iš Ukmer
gės:

Plento, vedančio iš Ukmer
gės į Kauną, kairėje pusė
je nusidriekė lengvų mūrinių 
pastatų ansamblis, jo gyven
tojams — Leonpolio tarybi
nio ūkio darbuotojams — čia 
sudarytos šiuolaikinės buitinės 
sąlygos. Tai pirmoji respubli
koje eksperimentinė parodo
moji Dainavos gy evnvietė, 
kurios kūrėjų grupei paskir
ta 1971 metų TSRS Valstybi
nė premija.

Šiandien ūkyje ir jo cen
trinėje gyvenvietėje džiugi 
šventė: užbaigti pagrindiniai 
statybos darbai. Erdviuose 
kultūros namuose, kurie šian
dien buvo iškilmingai atida
ryti, susirinko statybininkai, 
pro j ektuotoj ai, nielioratoriai, 
tarybinio ūkio darbuotoj ai. 
kaimyninių ūkių atstovai. Į 
svečius atvyko vadovaujantys 
respublikos ir rajono parti
niai, profsąjungų darbuotojai.

Dainava —• mūsų ateities 
kaimo pirmagimis. Todėl čia 
ne viskas dar tobula, išbaig
ta. Naujos gyvenvietės, be 
abejo, bus dar tobulesnės ir 
gražesnės. Mūsų naujojo kai
mo kūrėjai galės dabar mo
kytis iš Dainavos, kaip staty
ti geresnes kaimo gyvenvie
tes, kurios išlaikytų mūsų kai
mui būdingus bruožus bei 
grožį, geriausiai tenkintų žem
dirbio gyvenimo poreikius.
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Sveikiiiiitaai
Džiaugsmo, laimės, svei

katos, daug daug kūrybin
gų metų linkiu “Laisvės” 
spaustuvės darbininkams ir 
visiems kitiems Naujųjų 
Metų proga.

“Laisvės” skaitytoja
Danute Nanartavičiene 

Ariogala

LIETUVOS 
ESPERANTININKAI 
DARBUOJASI

Lietuvos spaudoje savo 
ko r e'spondencijoje “Pami
nėtas L. ,Zahi'ehh6fO gim
tadienis’’ J. Lazauskas ra
šo:

Kaip ir kasmet Lietuvos es
perantininkai pamiriėjo tarp
tautines kalbos išradėjo L. 
Zamenhofo gimimo dieną, šį
met iškilmingą . vakarą pa
švęstą 112 L. Z a m e n h o - 
fo gimtad i e n i u i, paruošė 

kaun iečiai. Gruodžio 11

Gerbiamas drauge,
Naujųjų 1972 metų pro

ga nuoširdžiai sveikinu jūs 
ir Visus laisviecius, linkiu 
daug daug kūrybinio 
džiaugsmo.

Jūsų
. ... Skulpt.

Kostas Bogdanas
Vilnius -r.Ą y / <

Linkiu sėkmingų ir vai
singų Naujų 1972 ihetų. Lai 
neužgęsta “Laisvės” šviesa, 
tegu žėri dar smarkiau!

Jūsri
V. Gulmanas

Kapsukas

Sveikiname “Laisvės” ko
lektyvą, linkime geros svei
katos, giedrios nuotaikos ir 
kūrybines sėkmes 1972 me
tais.

UTE VŲ
Aš noriu parašyti apie 

vieną iš geriausių tik nese
niai iš spaudos iėjusią kny
gą “Tėvų žemė,” parašytą 
“Vilnies” redaktoriaus Sta
sio J. Jokubkos, kurią man 
atvežė ir padovanojo Sta
sio žmona O. Jokubkienė

Rodosi, ją gaus LLD na
riai už šiuos metus... Tai 
puiki knyga: tinkamo for
mato, geru šriftu spaus
dinta ir arti 300 pusla
pių. Ji man labai patinka, 
lengvai ir patraukliai skai
tosi. Ji bus didelis indėlis 
į mūsų literatūrą.

Knyga “Tėvų Žemė” bus 
suartinimas lietuvių išeivi
joje su Tėvyne, toks gyvas 
vaizdas besikuriančiois soci
alistinės santvarkos, kurią 
lėmė 20-tas šimtmetis. Mū
sų tauta, pasidėkojant ko
vingai jos liaudžiai ir ištiki
miems vadams, pasuko ti
kruoju marksistiniu keliu.

Su dideliu .stropumu aš 
skaitau šią knygą ir noriu 
surasti per dėjimų arba 
trūkumų, nes ir aš lan
kiausi Lietuvoje jau keletą 
kartų ir daug ką patyriau. 
Bet jokių Stasio knygoje 
trūkumų, nei perdėjimų ne
siranda, — viskas taip iš
keliama ir aiškinama, kaip 
yra.

Tarp daugelio kitų daly
kų, rašytojas labai vaizd- 
džiai kalba apie Lietuvos 
grožį, jos gamtą: miškus, 
ežerus, upes ir prie ežerių, 
upių ir miškų užvestus par
kus - aikštes, kur Lietuvos 
žmonės leidžia laisvalaikį, o 
laisvalaikio jie turi labai 
daug. Lietuvoje neužterš
ta nei oras, nei vandenys, 
viskas klesti, kvepia. Miš
kai pilni žvėrelių. Jie ne
naikinami.

Ežerai ir upės pilni žu
vies ir vandeninių paukš
čių, —daugiau, negu bet 
kada buvo. O todėl, kad jie 
apsaugomi nuo žalingo ir 
bereikalingo naikinimo.

Autorius S. Jokubka sako: 
“Planuojant naujus miestų 
rajonus-gyvenvietes, Gam
tos apsaugos komitetas rei
kalauja juos ne tik apžel
dinti, bet ir atskirti nuo 
pramonės objektų, apsaugi
nėmis želdinių juostomis, o 
“sausuose” miestuose įves
ti vandens telkinius’’ (134 
pusk). Čia minima vardai 
daugelio miestų,prie kurių 
bus privesta vandentiekiai, 
upės, užvesti parkai, įreng
tos aikštės poilsiautojams.

Pavydžiui: “Pagal naują 
planą, prie Šiaulių miesto 
bus atvesta upė Dubysa. Ji 
sieks miesto ribas. Miestas 
bus apželdintas, jį sups par
ko masyvai. Kretingoje bus 
užtvenkta u p ė Akmena ir 
įkurtas vandens tvenkinys 
miesto centre. Panašius 
vandens telkinius sudarys 
Kupos upė Kupiškyje ir 
Ventos upė Kuršėnuose. 
Dalis Dubysos priedubos 
upeliu “apvandenins” Rasei
nius, Panevėžyje ruošiama
si užtvenkti Nevėžį, ir taip 
nepaprastai. Gamtos ap
saugos komitetas turi dide
lius planus Lietuvos mies
tams ir kaimams.”

Ir tai tik vienas kitas iš 
daugelio p'asiūlymų, pami
nėtą šioje knyge “Tėvų-Že
mė,” kuri turi puslapius ir 
pūšlapius skūitynio .

“Liėtuva mokslininkų ir 
inžinierių pastangomis ryž
tasi sukurti daug vertus 
gamtovaid ž i u s , šedevrus,

ŽEME” i
kokių niekur kitur nerasi. 
Ryžtasi papuošti mūsų tė
vynę, kurioje bus linksma 
ir malonu gyventi.”

Gana, kalbėti apie skaus
mus ir vargus, kuriuos isto
rija davė mūsų protėviams. 
Ši knyga jau kalba apie 
malonumus, apie naują 
žmogų, apie grožį ir žavin
gą ateitį.

Ačiū mielam rašėjui Sta
siui J. Jokubkai už tokį 
puikų kūrinį.

Dzūkelis

spausdindavo netikras de
šimties dolerių asignacijas, 
o sargai jas realizuodavo. 
Biznis ėjo kuo geriausiai, 
bet... išeinančiam į laisvę 
kaliniui administracija iš
mokėjo atlyginimą už dvi
dešimt metų suklarstuotais 
pinigais. Kalinys, aišku, ne
norėjo sutikti, ir viskas 
paaiškėjo.

Danute, . Lena ir Vincas 
Mickevičiai

Vilnius

Įvairumai
Japonų firma siuva kos

tiumus, kurie apsaugoja 
nuo kaitros. Jei gatvėje 37 
lapsniai W.umos, tai kostiu
mo savininkas jaus tik 20 
laipsnių. V

Meksikoje yra nedidelis 
miestelis Tifebekas. Visi jo 
gyventojai akli. Dauguma 
jų akli gimsta, kiti netenka, 
regėjimo po kelių savaičių. 
Šiame miestelyje paprastai 
regėjimo netenka kiekvie
nas žmogus, pagyvenęs il
gesnį laiką. Gyventojai ver
čiasi žemės ūkiu. Gatvėmis 
vaikščioja su lazdomis. Na
mai be langų. Miestelyje 
akli ne tiktai žmonės, bet 
ir gyvuliai. Mokslininkai 
seniai tyrinėja keistą šio 
miestelio gyvenimą.

Keliuose San Paulo (Bra
zilija) laikrašičuose pasiro
dė toks skelbimas:: “Uni
versalinėje parduotuvėje 
“Furtado” palikau ryšulį su 
nuodingomis gyvatėmis. Ra
dinį prašom atiduoti par
duotuvės direkcijai, už tai 
atsilyginsiu. Emilis Jaula.”

Direkcija kelis kartus 
sapudoje pranešė, kad jokių 
gyvačių nerasta bet pirkėjai 
pradėjo vengti šios parduo
tuvės. Po kurio laiko pa
aiškėjo, kad Emilis Jaula, 
išspausdinęs skelbimą, buvo 
pasamd y t a s konkuruojan
čios firmos. “Furtado” ban
krutavo.

H. Andersonas specialis
tus apstulbino žinių gausu
mu ir laimėjo eruditų kon
kursą, kurį suorganizavo 
švedų radijas. Andersonas 
tikisi, kad ši pergalė padės 
jam surasti darbo: jis jo 
ieško ketveri metai.

Naują kelio dengimo bū
dą išrado du Budapešto in
žinieriai. Jie neseniai nu
tiesė 9 metrų pločio kelią 
be akmenų, asfalto ir beto
no. Išpurenta ir išlyginta 
žemė, a p 1 i e t a specialiais 
chemikalais, visiškai suak
menėjo per keletą valandų.

Niūdžerzio (JAV) kalėji
mo sargai ir kaliniai pui
kiai sutardavo : kaliniai

Jei sukarsi 21 kilometrą 
nuo Šilutės į šiaurės rytus, 
b ū t i na i apsistosi legen
domis apipintame, piliakal
nių ir senkapių apsuptame 
Švėkšnos miestelyje. Tai 
apylinkės ir tarybinio ūkio 
centras. O jo pasididžiavi
mas — šimtametinis par
kas. Atkelkime jo vartus...

Dvylikos metrų pločio 
alėja veda į aikštelę su di
deliu gėlynu. Už jo — ek- 
lenktinio stiliaus rūmai, bu
vusi dvaro savininko A. 
Plioterio vila* Parko šiau
rės rytų dalis išplanuota 
geometriškai, o slėnis — 
laisvai. Į jį veda gražūs 
laipteliai. Slėnyje tyvuliuo
ja du tvenkiniai. Mažesnio- 
j o tvenkinio saloje, medžių 
unksmėje, boluoja marmd- 
rine Dianos Skulptūra, ku- 

<rių matote nuotraukoje. Už

Paragvajuje vienas ar- 
gentinietis vietiniam gyven
tojui pardavė kilogramą so
dos vietoj kokaino ir gavo 
5 tūkstančiu dolerių. Pini
gai, pasirodė, taip pat buvo 
netikri. Abu prekiautojai 
susitiko kalėjime.

Įdomi gėlė
Gėlės Anastatica, kuri au

ga Vidurinėje Arabijoje, 
žydėjimo metu susisukę 
žiedai panašūs į mažus svie
dinukus. Kai žiedai sudžiū
sta, jie pasidaro panašūs į 
suspaustus kumščius.

parko rasime seną vandens 
malūną, pavėsinę iš senų 
guobų. Bene didžiausia 
parko įžymybė — dviskiau- 
tis ginkmedis, kurių Lietu
voje tėra du. Yra ir dau
giau iš svetur atvežtų nie
žiu — veimutinių pušų, eu
ropinių maumedžių.

Švėkšnos parkas — vie
nas iš 90 senųjų Lietuvos 
parkų, kurie pastaraisiais 
metais labai stropiai tvar
komi ir atkuriami. Respub
likos Žemės ūkio ministeri
ja ir Lietuvos gamtos ap
saugos draugija yra . pa
skelbusios kon kursą se
niems parkams gražiausiai 
sutvarkyti. Štai ir švėkš- 
nots vidurinės mokyklos 
moksleiviai, daug padedą 
prižiūrėti ir tvarkyti parką, 
įkūrė jame kratotyros mu
ziejų.
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Boston, Mass. Hartford, Conn. niekad nepamiršo savo kla
sės reikalų, ir todėl susi- WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALB

Sausio 4 dieną majorą 
Keven White vėl įšventino 
būti miesto viršininku. Bet 
kelios dešimt policistų de
monstravo, nešdami iška
bas, ant kurių užrašai 
skambėjo taip: “No more 
White Lies Kevin, We De
mand Equal Work and Pay. 
School Teachers Get $15,300, 
Court Officer $13,600, Bos
ton Policeman $10,300”.

Majoras į juos žiūrėjo su 
šypsą ant veido, bet nebu
vo šypsenos nė vieno poli- 
cisto veide.

Mat, prieš 4 metus, kai 
jį rinko, jis žadėjo visiems, 
bet jis jų neišpildė. Tik sau 
ir savo kamarotams algas 
pakėlė. Bostone, jei namas 
yra apkainuotas $15,000, jo 
savininkas turi mokėti $2,- 
620.50 taksų. Dabar jis vėl 
padarė daugybę prižadų, 
bet kiek išpildis, tai klau
simas.

Cambridge konsulmenai 
pirmąsyk išrinko moterį 
Barbara Ackermann majo
ru. 4 elektoriai balsavo 
prieš ją, sakydami, kad ji 
yra perdaug radikalė. Ji 
atsakė: “Aš nesijaučiu 
esanti perdaug radikalė, aš 
tik reprezentuoju 
žmones”.

E. Repšienė

Palaidojome mielą draugę 
Žemaitienę

Pirmadienį saulutė per 
visą dieną graliai švietė, 
oras kaip pavasario. Ro
dosi, tik eiti k u r nors į 
parką, į gražųjį kalnelį 
prie Hartfordo kapito- 
liaus. Bet einame į lai
dotuves. Šiandien juk pas
kutinį kartą atsisveikinsi
me su mieląja Lucy Žemai
tiene, kuri mirė ketvirta
dienio rytą, sausio 6 d. Ei
name paguosti jos liūdinčią 
sesutę Louisę Butkevičienę.

Atvykau į H a r t f o r d ą 
prieš 12 vai., sutikau Louisę 
Butkevi č i e n ę verkiančią, 
graudžiai, graudžiai. Pir
ma negu pradėjome gilin
tis į kalbas, Louisė išėmė 
voką, kuriame buvo $1,000, 
ir sako: “Seniai mūsų abie
jų buvo susitarta, kad mi
rus vienai ar kitai, pirma, 
negu ką kitą darysime, pa
aukosime mūsų laikraščiui 
‘Laisvei’ $1,000. Taigi čia ir 
priduodu nuo mano seselės 
Lucijos.” Padėkojau sesu
tei vardu visų laisviečių.

Nuėjus į Giuliano-Saga- 
rino šermeninę, Washington 

visus ir Madison Sts., žiūriu mū-

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kuopos 

susirinkimo
LDS 6 kuopos susirinki

mas įvyko sausio 6 d. Ne
galima pasigirti, kad buvo 
skaitlingas susirinki m a s . 
Aišku, pirmas šių metų 
susirinkimas turėjo būti 
skaitlingesnis, nes ir oras 
buvo geras. Nemažai na
rių turėjo atvykti į susirin
kimą pasimokėti duokles. 
Neteko patirti, gal pirma su
sirinkimo tūli nariai pasi- 
mokėjo duokles sekretorei.

Bendrai, kuopos komite
to narių raportai buvo geri.

Finansų sekretorė Mary 
Lynn pateikė ilgą metinį 
raportą apie finansų ir li
gonių stovį. Dabar turime 
keturis sergančius kuopos 
narius. Po pašalpa yra Iz. 
Vezis, A. Repces ir J. Sa- 
donis.

Į laikraščio “Laisvės” 
fondą paaukota $10.

Išrinktas kuopos komite
tas 1972 metams. Pirminin
ke išrinkta jauna narė Jen
nie Brown. Protokolų raš
tininku išrinktas J. Vaice
kauskas, vice pirmininku—

sų Locija guli k a i P prin
cesė a Į) rėdyta, ypatingai 
puikia suknele raudono ak
somo, apsupta gėlų puokš
tėmis, vainikais. Kambarys 
erdvus, gražus. Rodosi, tik 
pažadinti mieląją Lucijų ir 
ji pasikels...

Prieš pirmą valandą atsi
sveikinome brangią draugę 
su programėle. Pirmiausia 
kalbėjo ilgametė pažįsta
ma Žemaičių ir Butkevičių 
šeimų. Tai Mary Kozlen- 
ko, ukrainiete, kuri dar
buojasi darbinink iš k am e 
judėjime per eilę metų. 
Paskiau Elena Brazauskie
nė skaitė eilėraštį. Wilma 
Hollis, Hartfordo choro va
dovė, artima L. Butkevičie
nės kaimynė, padainavo ke
lias tinkamas dainas. Man

paskutinei teko lietuviškai 
atsisveikinti su Lucija.

Žmonių buvo veik pilnas 
šermeninės kambarys.

Išlydėjome draugę Luci
jų iš Hartfordo 12 auto
mašinų į Waterburi o Lietu
viškas Kapines, kur prieš 
dvejus metus buvo palaido
tas Lucijos mielas vyras 
Juozas. Ten taip pat pa
laidotas Louises vyras Mike 
Butkevich. Man pirmą sykį 
teko būti šiose kapinėse— 
gražioje vietoje, gražiai už
laikomi kapai ir, kas ma
loniausia, tai kad visi var
dai ant antkapių lietuviš
ki. čia mus sutiko nema
žas būrys waterburieciu. 
Atsisveikinimo žodį tariau 
aš.

Po laidotuvių draugė 
Butkevičienė užprašė visus 
dalyvius vykti į Wethers
field, Conn., netoli Hartfor
do, kur buvome pavaišinti 
puošniame restorane, kurį 
užlaiko lietuvis.

Lucijos Smėlingai tės gyve
nimas, taip, kaip ir visų se
niau atvykusių lietuvių, bu
vo nelengvas. Ji atvažia
vo į Bostoną, išmoko dar
bą plaukų gražinimo. Pas
kiau persikėlė į Waterbury, 
susipažino su Juozu Žemai
čiu, su kuriuo labai gražiai 
gyveno, veikė. Abu buvo 
“Laisvės” vajininkai per il
gus metus, abu dalyvavo 
pažangiame judėjime, kur 
tik buvo reikalas. Juozo 
mirtis skaudžiai paveikė 
Lucijos sveikatą.

Lucija paėjo iš Plungės 
rajono, Stanelių kaimo, Že
maitijos. Gaila, kad neteko 
jai sugrįžti į Lietuvą ir pa
matyti savo gimtinę dabar, 
pamatyti, kaip gražiai kles
ti josios gimtasis kraštas. 
Bet ji apie tai neturėjo jo
kios abejonės, nors ir ne
matė savo akimis.

Ką galima sakyti dau
giau? Tik tiek: gyveno 
Lucija ne vien dėl savęs,

rinkome nemažas būrys iš
reikšti jai paskutinį atsi
sveikinimą, o josios sesutei 
giliausią užuojautą.

Ieva Mizarienė
Hartford, Conn.

Dėkoju visiems
Mirus mano mielajai se

sutei, Lucijai Žemaitienei, 
noriu tarti širdingiausią 
padėką visiems, kurie šioje 
sunkioje valandoje man 
pagelbėjo. Juk aš likau vie
na be jokių giminių, bet 
mano mieli draugai manęs 
neapleido.

Pirmiausia noriu tarti 
ačiū grabnešiams: Charles 
Brazauskui, Anthony Skar
džiui, Joseph Černiauskui, 
Richard Hendewich, Peter 
Palozie ir Zennie Pakalniš
kiui.

Dėkoju dalyviams, kurie 
taip gražiai atliko progra
mą: Ievai Mizarienei už kal
bas koplyčioje, prie kapo ir 
sugrįžus į restoraną, Mary 
Kozlenko už kalbą koplyčio
je, Elenutei Brazauskienei 
už skaitymą eilėraščio ir 
Wilma Hollis už dainas,

NURSING INSTRUCTORS
Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical surgival nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 463-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of Balto., Dept. 
Of Nursing, 2901 Liberty Hghts- 
Ave.. Balto., Md. 21215

(4-10)

MACHINE OPERATOR
Full time steady position for an 

expd. tablet machine operator for 
vitamin mfg. co. Liberal company 
benefits, pd. hospitalization and va
cation. Call 201-935-0400 for appt.

FOODS PLUS, Inc.
■ : (98-3)

X-RAY TECHNICIAN
Licensed in New York State. Ex
cellent benefits and working con
ditions. Modem equipment. Apply 
Personnel Director, St. Francis 
Hospital, 160 East Main, Port Jer
vis, N. Y. 12771. Phone

914-856-5351. (96-3)

HARTFORD, CONN.

Lucy Žemaitiene
Mirė sausio 6 d., š. m. —

Reiškiu gilią užuojautą velionės sesutei Louisė 
Butkevich, taipgi giminėms Amerikoje ir Lie
tuvoje.

Mary Kozlenko
Windsor, Conn.

pritaikytas momentui.
Taipgi širdingai dėkoju 

už gėles, už atsilankymą į 
šermeninę, už visokeriopą 
išreikštą užuojautą visiems 
kaimynams, draugams.

Giuliano-Sagarino laido
tuvių direktoriams irgi esu 
giliai dėkinga. Jų patarna
vimas buvo puikus.

Lieku liūdinti savo sesu
tės, bet taip pat žinanti, 
kad draugai mane užjautė.

Louise Butkevich

Montello, Mass.
Netekome ilgamečio “Lai

vės” skaitytojo John Grigo. 
Sunkiai, sirgęs apie tris mė
nesius, mirė gruodžio 30 d. 
Brockton City Hospital. 
Gyveno pavienis, pas Rožę 
Wallen, 121 Hovendon Avė. 
Ji lankė jį kasdien ligoninėj 
ir rūpinosi jo laidotuvėmis. 
Šermeninėj buvo gražių gė
lių bukietų ir daug lanky
tojų. Į šermėiiis atvažiavo 
Rožės Wallen sūnus Vincas 
Wallen, iš Virginia, ir jos 
duktė, Aldona, iš Rhode Is
land. Laidotuves įvyko 
sausio 3 d. Šermeninėje at
sisveikinimo kalbą . pasakė 
Š. Rainardas. Primine apie 
velionio gyvenimą ir nu
veiktus darbus. Jonas Gri
gas buvo gimęs Amerikoje, 
1903 m. gegužės 4, Stough-

SHORT ORDER cook limited sa
lad preparation required. 7 a. m. 
to 3 p. m., 3 p. m. to 11 p. m., 11 p.m. 
to 7 a. m. shift available or 11 a. m. 
to 8 p. m. split shifts available. 
Some exp. helpful but will train. 
Full and part time hrs. avail. Must 
be able to work at least 3 days 
a week. Salary range $2.35 per 
hour to $3.00 per hr. depending on 
exp. For appt, call Mr. Beber- 
man at 201-391-6663. (4-10)

MAINTENANCE MAN
Knowledge of hand tools. Grow 
with responsibility. Excellent firm. 
Start $6,000 plus fee pd. Call 
R. M. Bense, 201-246-2500.

SCE PERSONNEL
OF NEW BRUNSWICK, N. J.

303 George St. Room 205
(4-7)

CONSTRUCTION TRAINEES
Buildcot, Inc., A General Const ruc
tion Company has a training pro
gram for those who wish to learn 
a trade such as carpentry, electric
al, masonry, plumbing, painting & 
others. It will be classroom in
struction & on-the-job training. As 
a trainee you will receive a salary 
while you are working on our jobs. 
For a special interview, call 201- 
539-0238. (96-6)

MATRON POSITIONS
Now open for full time people 5 
days, 40 hr. wk., 7 a. m. - 3 p. m., 
3 p. m. - 11 p. m. Company paid 
fringe benefits. Starting salary $2.00 
$2.50 per. hr., depending on expe
rience. Transportation necessary. 
Please call Mr. Beberman at (201) 
391-6663. Holiday House Of Mont
vale, Garden State Pkwy., Mont
vale, N. J. (4-10)

BAKER WANTED. On bread, rolls 
& Buns. Also part time man on cof
fee cake and pastrys. 694-2390 
after 8 P. M. call 383-7790 Lincoln 
Park, N. J.

(4-5)

MEN WANTED
Medium food processor in Baltimore, 
Md. county needs permanent male 
help, for both 1st and 2nd shifts. 
Openings are as machine operators, 
packers, material handlers. All be
nefits paid for by company. Inter
views will be held Monday and 
Tuesday from 1 P: M. to 9 P.M. 
at the Holiday Inn down town. Ask 
for Mr. Hany Krause.

ton, Mass. Jo tėvai, Elizabe- 
ta ir Peter Grigai jį mažą 
parsivežė į Lietuvą, užaugi
no Lietuvoje, Sedalių kai
me, Marcinkonių apskrityje. 
Būdamas 24 m. 1929 m., at
važiavo į Ameriką, Stough
ton, Mass. Montelloje išgy
veno 37 m. Čionai priklausė 
prie Liet. Taut. Namo ir 
per daugeli metų bu
vo protokolų raštininku, ir 
prie LLD 6 kp., Šv. Roko 
Pašalpinės Draugystės, ir 
prie Kazimiero Klubo.

Buvo labai skaitlingos 
laidotuvės į Melrose kapi
nes. Ten kur ilsisi jo jau
nystės draugas Antanas 
Wallen, miręs 1968 m. kovo 
21 d. Atsisveikinimo kalbą 
pasakė ir eiles padeklamavo 
George Shimaitis, ir papra
šė visus laidotuvių dalyvius 
sugrįžti į Liet. Taut. Namą 
pietauti. Visi buvo tinka
mai pavaišinti. -

Geo. Shimaitis

GUARDS
Steady full time and part time 

positions available to clean cut re
liable men to work in Edison, New 
Jersey. Good pay plus company 
benefits. Advancement opportuni
ties to qualified men. Allied Secu
rity, 103 Ridgedale Ave., Morris
town.

201-538-2850.
(1-5)

MOLDMAKERS (experienced) 
or

MACHINISTS, First Class, expd. 
Needed Immediately 

Mr. HANGER, INC. Ū 
42-11 9 St. Long Island City, N. Y.

Please Call 
392-5800. Ext. 42 
Ask for Fred. (1-4)

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Top wages paid.
Call 201-725-8547

(1-8)

BOILER OPERATOR—Blue Seal 
license required, rotating shift, 
steady work top pay. Full employee 
benefits. Apply General American 
Terminal, 78 Lafayette St., Carteret, 
N. J. ū

An Equal Oportunity Employer.
(98-2)

COOK — kitchen supervisor, expe- 
I rienced in health care field, 150 bed 
IE. C. F. with varied diets. Con
tact Mr. Stewart. We tfield, Con- 
' valescent Center, 1515 Lambert’s 
Mill Rd., Westfield, N. J. 233,9700 

An Equal Opportunity Employer
(1-7)

GUARDS
I Part time and full time. Jersey 
City, Newark, East Orange and 
Woodbridge areas. Easy to reach. 
Permanent high class positions 
available to qualified men. Uni- 

I forms supplied. Home telephone 
and clean police record essential. 
For interview call 201-686-0609 or 
687-8330, 9 A. M. to 5 P. M. 
and 7 P. M. io 9 P. M. (1-6)

BUS MECHANIC
Experienced days, full time, small 

shop. Good surroundings, clean & 
late model equipment. Benefits. Call 
201-549-0127 8 a. m. io 5:30 p. m. 
except Sunday. (2-11)

NURSES
Join the nursing staff at West 

Essex General Hospital, a friendly 
100 bed hospital in a queit residen
tial area with ample parking on 
hospital grounds. New surround
ings, new challenges, new friends, 

I new benefits, competitive salaries. 
Supervisory positions available on 
3-11 and 11-7 shifts.

Immediate openings for registered 
nurses on the 3-11 & the 11-7 
shifts in our new, fdlly equipped 
coronary care & emergency room 
units. Experience preferred but 
willing to train. Class programs 
arranged to accomodate all shifts.

WEST ESSEX 
GENERAL HOSPITAL

Į 204 Hillside Ave., Livingston, N. J. 
Call Mrs. Roberts 992-6550

(3-6)

A. Burt, finansų sekreto
re — Mary Lynn. Iždinin
ko neišrinkome. K. Vaice
kauskienė, kuri ėjo iždinin
ko pareigas, neapsiėmė į tą 
vietą dėl silpnos sveikatos. 
Tai iždininko, rinkimo klau
simą palikome sekančiam 
susirinkimui.

Atliktos LDS Centro 
Valdybos nominacijos.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks vasario 7 d. 
toje Pačioje vietoje.

Visi kuopos nariai, ma
lonėkite dalyvauti sekan
čiame susirinkime ir pasi
mokėti duokles.

Pasigendame mūsų buvu
sios korespondentės, Ona 
Wellus. Ji jau nebeparašo 
į spaudą ir nelanko susirin
kimų dėl silpnos sveikatos.

Linkime visiems ligoniams 
greitai pasveikti ir susti
prėti.

J. Vaicekauskas

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti 'Laisves” 

kalūs sav'd šūsFrihkiiMoš'ė'.
rei
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MIAMI BEACH, FLA.

Jonas Palskis
Mirė sausio 22, 1970

Jau dveji metai kai mirė mano mylimas vyras.
Visa šeima jo liūdi, negalime
kapą lankysime dažnųj.^Ilsekis ramiai?

Ona, žmona,
■ v . ■ . . ' . '/ ii*, Sėiriia

HOUSEKEEPER — Live in. Own 
room, bath and TV. Nice family of 
4. Mature woman preferred. Salary 
open. Call 201-567-4394.

(2-4)

ąmįršti. J o

I Walter Stashus
I Mirė Pocasset, Mass.
I Mes, draugai, gyvenanti Miami, Fla., reiš-
I kiame gilią užuojautą velionio žmonai Mary
I ir šeifriai.
I Uršulė ir Jonas Maria ir John Koch
I Daugirdai Mary ir Rapolas
I S; B. Zūviš Chiiladai
I Mary ir Frank Kvietkas
■ v _ „ ■

• MIRE
LARGO, FLA.

Frank Lideikis, 82 m. am
žiaus. Mirė sausio 11 dieną, 
lak Manor Nursing Home, 

nuo priepuolio (stroke). 
Gyveno Largo, Fla. Anks
čiau gyveno Great Neck, 
N. Y. Liko nuliūdime 
žmona Marianna, dukra 
Alice Murphy (New Mil
ford, Conn.),4 anūkai ir 5 
proanūkiai. Šią žinią pra
nešė velionio dukra. Pla
čiau apie velionį praneš vie-* 
tiniai floridieciai. Užuo
jauta velidnib šeimai.

L. K~tė
17 milijonų bedarbių

Jakarta. — Iš 44 milijonų 
Indonezijos darbininkų 17 
milijonų yra bedarbiai. Tai 
bene didzidiisiAs bedarbių 
skaičius vienoje šalyje.

DOUBLE KNIT MECHANIC
Experienced only.

Full Benefits.
Salary open

Call 212-239 44'1O.
(1-6)

BOOKKEEPER
Retired male to work 40 hours 

per week. Also general office 
work.

Call 201-561-1272.
(1-7)

MECHANIC
Experienced, able to drive Low- 

bed.
Call 201-561-1272.

| (1-7)
.,r...r,    —  r.  ,
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Philadelphia, Pa.

Chestnut Hill College

Mount St. Joseph Academy

Norwood Academy

Cecilian Academy

McSherrystown, Pa.

St. Joseph’s Academy

Bayonne, N- J.

Holy Family Academy

Winston-Saleni, N. C.

Bishop McGuinness Memorial
High Schoo]

Fully Accredited

WRITE TO:

Sisters of St. Joseph
SdEPT. LP

Chestnut Hill, Philadelphia

Pennsylvania, 19118
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'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Sekami vajininkai prisiuntė aukų su prenumerato- 
mos: K. Kilikevičius, Toronto, Canada, $13; J. Lazauskas 
ir J. Grybas, Brooklyn, N. Y., $61; E. Repšienė, So. 
Boston, Mass., $3; A. Žemaitienė, Binghamton, N. Y., 
$15; M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., $13; Geo. Shi- 
maitis, Brockton, Mass., $10; P. Walantiene, Philadel
phia, Pa., $6; R. Merkis, Philadelphia, Pa.; $11; M. Va- 
lilionienė, Ft. Lauderdale, Fla., $10; Povilas Alekna, St. 
Petersburg, Fla., $542; L. Kisielis, Montreal, Canada, 
$46. Visų aukotojų vardai telpa žemiau sąraše.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Lietuvių Literatūros Draugijos 45 kuopa,

St. Petersburg, Fla. ...,......... $500.00 
Antanas Staniulis, Hampton, N. J. ......... 50.00 
B. A. Ramanauskai, Sellersville, Pa.......... . . . 32.70
“Laisvės’’ skaitytojas, Scranton, Pa..........  25.00
Robert Sherelis, Rochester, N. Y., aukoja

Namo Bendrovės serą .................. 25.00 
Kanados LLD kuopa, Montreal .. . .................... 25.00
William Degutis, Albany, N. Y........................ 16.79
Anthony J. Orlen, Webster, N. Y. ........ 16.00 
Ambrozas Butkauskas, Brooklyn, N. Y. ... . . 16.00 
E. Morkevich, Laval, Canada ............... 15.00 
Felix Kaziliūnas, Brooklyn, N. Y. ................. 11.00
U. Kamaitienė, Brooklyn, N. Y. ............ 11.00
South Bostono Pilietis, Mass. ....... •........ 11.00 
Frances Witkowsky, Ossining, N. Y. ......... 11.00 
Tony Thomas, Broad Brook, Conn......................11.00
J. Chichinskas, Rosemont, Canada ......... 11.00

(jis taipgi aukojo Angela Davis fondui $5.)
S. Družas, Norwood, Mass., per M. Uždavinį 10.00 
Alekas-Domicelė Veličkai, Albertson, N. Y. 10.00 
Petras Šolomskas, Brooklyn, N. Y. ......... 10.00 
Juozas-Marytė Nevins, Forest Hills, N. Y. 10.00 
Aldona-Andy Anderson, Lagrangeville, N. Y. 10.00 
Napoleonas Kisielius, Brooklyn, N. Y. ....... 10.00 
Niek Sereika, St. Petersburg, Fla. ......... 10.00 
Marijona Stašienė, Pocasset, Mass.......... ........... 10.00
Anthony Zurnis, Maspeth, N. Y. ............ 7.00 
Catherine Yenkelun, Waterbury, Conn. ...... 7.00 
J. ir A. Žemaičiai, Binghamton, N. Y. ........ 7.00
E. Racys, Toronto, Canada. .................. 6.00 
Peter Williams, Petaluma, Calif., per V. Butkienę 6.00 
P. Malinauskas, Fairport, N. Y.,

per L. Bekešienę ................................. .-.. 6.00
Charles Danisevich, Waterbury, Conn. ....... 6.00 
Frances Jordan, Chicago, Ill. ............... 6.00 
Anna Banios, Philadelphia, Pa. ........... . 6.00 
M. Clee, Miami, Fla: ....................... 6.00 
B. Janowsky, St. Petersburg, Fla............ .  6.00
M. Steinys, Gulfport, Fla. ................... 6.00 
Mary Grayson (Griciūnienė), Pt. Pleasant, N. J. 6.00 
J. Subanskis, Sudbury, Mass. ................... 6.00 
P. Karpus, Thornhill, Canada .. . . ...............    5.00
J. ir N. Stroliai, Binghamton, N. Y. ......... 5.00 
Mary Babarskas, Hollis, N. Y. .............. 5.00 
A. Raila, Brockton, Mass. .................... 5.00 
P. Walant, Philadelphia, Pa. ..... •............ 5.00 
E. Kasparienė, Wilkes-Barre, Pa. ............ 5.00 
Kazys Milavičius, St. Petersburg, Fla. ....... 5.00
V. Michelson, Forest Hills, N. Y. ........... 5.00 
Charles Meškėnas, So. Ozone Park, N. Y. 5.00 
Charles Biront, Brockton, Mass. ............ 4.00
A. Paukštys, Philadelphia, Pa. ................. 4.00
Walter Kelly, St. Petersburg, Fla. ........... 4.00 
Felicia Shimkus, Arlington, N. J. . . . . . . . 3.60
Vincas Zaveckaš, Brooklyn, N. V. ........... . 3.00 
Jonas Eitutis, Garfield Heights, Ohio ......... 3.00 
Michael Mil but, Tamaqua, Pa. ............... 3.00 
E. Witart, Miami, Fla. ............... . ........... 3.00
B. Putrimas, Redington Beach, Fla.................    3.00
M. Paužienė, Toronto, Canada.......................... 2.00
Chas. Starisky, Oak Hill, W. Va. ...........  2.00
Rose Sholis, Girardville, Pa. .................. 2.00 
Birutė Bendoraitienė, Woodhaven, N. Y............2.00
Helen Sholunas, St. Petersburg, Bia. ............. 2.00
E. Galgauskienė, Denver, Colo. ....................    2.00

Nuo gruodžio 25 iki sausio 7 d. gavome $1,081.09. 
Iki šiol į fondą gauta $17,063.03.

Širdingai dėkojame visiems. r
Administracija

•4,
Sekami miestai aukomis stovi sekamai:

Miami, Fla................. •................‘. . . ............ $1,858
Connecticut valstija ......................    1,685
St. Petersburg, Fla. <..............    1,030
Brooklyn, N. Y......... . ..................................  1,019
New Jersey valstija ...............   856
Philadelphia, Pa...................................    751
Worcester, Mass.     ........................................ 572
So. Boston, Mass......... .......................     • •.........  379
Brockton, Mass. ...............   340
Baltimore, Md....................................................... 337
Norwood, Mass........... -i-..................................    306
Chicago, Ill............................................................  271
Lawrence, Mass............. ..................................   227
Scranton, Pa......................................................... 234
Kanada ........................ ••.................................... 222
Haverhill-Lawrence, Mass.............. . .....................  174
Binghamton, N. Y. ..........................  159
Detroit, Mich. ............................  154
San Leandro-Oakland, Calif.................................. 149
Rochester, N. Y...........................   138
San Francisco, Calif............................................ 131
Yucaipa, Calif................. ..................................... .  110
Los Angeles, Calif............. . ................................  101
Easton, Pa................................ • •............. 78
Great Neck, N. Y................................................... 65
Rumford, Me........................................................... 63
New Kensington, Pa. ............................................  61
Shenandoah, Pa....................................................... 37
Cleveland, Ohio .........     32
Nashua, N. H...................................... • •............... 20
Pittsburgh, Pa......................................................... 19
Lowell, Mass. ...........................................  15
Hudson, Mass........................................................   11

APSAKYMAS

Kareivio diržo sagtis

Po $1.00: A. Noreikienė, Brooklyn, N. Y.; Julia 
Anskienė, Brooklyn, N. Y.; William Sheinis, Brooklyn, 
N. Y.; Pijušas Zeikus, Brooklyn, N. Y.; J. Mačiūta, 
Brooklyn, N. Y.; W. Tolun, Livingston, N. J.; Mrs. J. 
Ucevich, Dorchester, Mass.; E. Freimontienė, Somer
ville, Mass.; Mrs. A. Mathis, So. Boston, Mass.; Ig. Sut
kus, Maspeth, N. Y.; K. Nečiunskas, Hicksville, N. Y.; 
B. Navickienė, Brockton, Mass.; Dorn. Gurklys, Phila
delphia, Pa.; Chas. Cherka, Shelby, No. Carolina; P. Ba
ranauskas, Philadelphia, Pa.; Lucy Žemaitienė, Hart
ford, Conn.; G. Skerston, Bridgewater, Mass.; V. Gaidis, 
Johnson City, N. Y.; E. Čekanauskienė, Binghamton, N. 
Y.; P. Juozapaitis, Binghamton, N. Y.; E. Peldžius, So. 
Boston, Mass.; Della Kavalkauskas, Bloomsburg, Pa.; 
Geo. Wareson, Brooklyn, N. Y.; Izabelė Lamaitienė, No. 
Merrick, N. Y.; A. Kupčinskas, Brooklyn, N. Y.; D. 
Mažilienė, Brooklyn, N. Y.; M. Petkus, Brooklyn, N. Y.; 
Anthony Karsh, Brooklyn, N. Y.; V. Yonauskas, Brook
lyn, N. Y.; J. Balchunas, Miami, Fla.; J. Judžent, Gulf
port, Fla.; J. White, Clearwater, Fla.; F. Waitkens, Pa
sadena, ,Fla.; C. Tamulonis, St. Petersburg, Fla.; Na
talie Lenigan, St. Petersburg, Fla.; M. Gruginskis, Pinel
las Park, Fla.; Agnes Gutauskas, New Haven, Copp.; 
Juozas Koncas, New Haven, Conn.; Frank Lavinskas, 
Long Island City, N. Y.

Pasitaiko, kad koks niek-' 
niekis tarsi suvenyras išlie
ka ilgus metus, — jis vis 
nedrįsdamas išmesti ir už
siglaudęs tūno kur kampu
tyje.

— Šekite pažiūrėkite į 
šią kareivio diržo sagtį, —- 
tariau abiem savo sūnums 
paduodamas tą prastos 
skardos gabalą.

Jie sužiuro susidomėję.
— K a s č i a. užrašyta ? 

Kokia kalba? — paklausė 
vyresnysis, vardu Rytis.

— Vokiškai. “Gott mit 
uns!” Reiškia: “Dievas su 
mumis!”

Ir jiems trumpai papa
sakojau, kaip ta sagtis at
sidūrė mano stalčiuje jau 
prieš daugelį metų.

Netrukus po karo buvo 
valomos senos bulviaduo- 
bės. Grįžęs iš mokyklos, 
aš sūkio j ausi apie darbinin
kus, šokinėjau po šviežiai 
iškastą smėlį.

— Vokietį atkasė! —• iš
girdau kažką pasakius.

Pribėgęs nuo duobes vir
šaus pamačiau pro darbi
ninkų galvas neaiškias 
žmogaus kūno apybraižas. 
Smėlis buvo nuvalytas nuo 
išžergtų kojų, nuo galvos.

Vėliau kažkas man pa
davė nuo sutrūnijusio dir
žo nukritusią sagtį. Prie 
mano šovinių tūtelių, įvai
rių kulkų ir kapsulių kolek
cijos, taip patrauklios pa
augliui, prisidėjo ir ši sag
tis. Kažkas man paaiškino 
užrašo prasmę. Mokykloj 
aš buvau girdėjęs apie Dze
usą, Alachą, Perkūną ir 
krikščionių dievą. Tik anie 
buvo nekenksmingos dva
sios, o prieš šį dievą reikia 
kovoti, nepasiduoti jam. Jis 
užleidžia žalingą įtaką, kas 
tik su juo susideda. Matyt, 
taip atsitiko ir tam karei
viui vokiečiui.

—• Kam reikalinga buvo 
rašyti šiuos žodžius ant 
sagties? — paklausė Rytis.

Pamatęs, kad šis klausi
mas tūno ir jaunėlio, Mar
ko, akyse, aš bandžiau pa
aiškinti:

— Valdantieji pažįsta 

žmogaus prigimtį ir, norė
dami panaudoti eilinį žmo
gų savo tikslams, gudriai 
jį įkinko. Mūsų prigimtyje 
slypi be galo stiprus troški
mas įprasminti savo veiks
mus. Jeigu žmogus mano, 
kad jo žygis turi didelę 
prasmę jam, lengviau pasi
ryžti tam, kas šiurpu. Pa
vyzdžiui, gal girdėjote apie 
japonų lakūnus kamikazes, 
kurie su bombų kroviniu 
smigdavo į amerikiečių lai
vus, patys sąmoningai su
sisprogdindami

— Girdėjome, — atsakė 
abu.

— Tad štai dvasiųinkai 
ima ir įkala kareiviams į 
galvas, kad įsivaizduota bū
tybė dievas padeda tik jų 
tautai ir visaip kenkia prie
šui. Panašiai kaip graikų 
dievai padėdavo vienai pu
sei ir kliudydavo kitai.

— Tie dvasininkai vadi
nasi karo kapelionais? — 
paklausė jaunėlis.

Jis man priminė juos 
kaip tik laiku:

— Prieš ataką to paties 
tikėjimo kapelionai klausy
davo kareivius išpažinčių 
ir drąsindavo juos, karto
dami abiejose pusėse tą pa
tį šūkį, jų nešiojamą išra
šytą ant diržo sagties prie 
pat pilvo: “Gott mit uns!”

— Negi kareiviai būdavo 
tokie lengvatikiai? — nesu
tiko Rytis.

— Bet kapelionai gudriai 
susiedavo dievo idėją su 
tėvynės sąvoka. Dievas nuo 
amžių globojąs kaip tik jų 
tautą. O tautos, jos liau
dies amžinumas juk savai
me aiškus kiekvienam. Ir 
dažnas dievą vaizduodavosi 
kaip kokią neaiškią tautos 
dvasią, kuri padėsianti jam 
atakos metu. Tokiu būdu 
kareivio prigimtyje slypįs 
troškimas įprasminti savo 
žygį, kaip kovą už savo tau
tos laisvę, valdovų būdavo 
apsu k r i a i panaudojamas 
grobikiškiems karams. Su 
dievu suplakta tautos ge
rovės sąvoka būdavo įžū
liausiai piktnaudojama prie
spaudos ir žudymo politi

kai. štai ką reiškia tas 
“Gottt mit uns!”

Jie žiūrėjo išplėtę akis, 
tie abu mano sūnūs. Aš 
aiškinau toliau:

— Matau, jūs klausiate 
apie patiiotizmą. Patriotiz
mas pripažįsta, kad ir kitos 
tautos turi tokią pat teisę 
gyventi. Tą sagties šūkį 
galima būtų taip perfrazuo
ti: “Gott mit alien!!” Tai 
yra “Dievas su visais!” 
Kaip mes šeimoje netykome 
vienas kitam koją pakišti, 
taip ir tautos turi steng
tis kuo daugiau tarp savęs 
bendrauti, pasisavinti vie-J 
na kitos dvasinius turtus, 
padėti viena kitai.

— Bet tai utopija. — ta
rė jaunėlis.

— Taip, daug kam uto
pija, — tariau jam.—Bepi
gu. būti patriotu tam, kurio 
tauta turi tūkstantine isto
riją, kurios indėlis Į pasau
lio kultūrą yra akivaizdus. 
Bet paimkite pilietį, kurio 
vajstybė ką tik vakar susi
kūrė, kuri dar neturi savo 
tradicijų. Jis jaučiasi kaip 
skurdžius prieš turtuolį. 
Bet tarpusavio tautų bend
radarbiavimas yra neišven
giama vystymosi būtinybė.

— Kaip paaiškinti Alek
sandro Makedoniečio per
gales? — paklausė Rytis.

— Aleksandras Makedo
nietis užkariavo tokius fan
tastiškus plotus vien todėl, 
kad su jo kariais žengė kelis 
kartus pažangesnė graikų 
kultūra, Platono ir Aristo
telio idėjų jėga. Ir Napo
leonas iš pradžių laimėjo 
pergalę po pergalės todėl, 
kad su jo pulkais kartu 
skverbėsi ir Prancūzų revo
liucijos dvasia. Jūs juk ži
note, jog Tarybų Sąjunga 
laimėjo prieš fašizmą todėl, 
kad proletoriato idėjos bu
vo pranašesnės už klasinį 
buržuazinių tautų susiskal
dymą.

’ Staga išgirdau, kaip jau
nėlis, nubėgęs į virtuvę, 
ėmė pyškėti.

— Markai, ką ten darai? 
— šūktelėjau.

— Perkalu žodį “uns” į 
“alien,” kad gautųsi šūkis 
“Gott mit alien!”

— Ne, tai neteisinga, — 
supykau aš. — Šitas pakeis
tas šūkis gal būtų priver
tęs tam vokiečiui, kuris, tur 
būt, nebeturėjo jėgų sužeis
tas išlipti iš duobės. Šis šū
kis pažymėtas didžiausios 
apgaulės dėme. Mūsų lai
kais paplitęs kitas šūkis, 
daug kur iškaltas metale, 
“Mūsų siekis teisingas — 
laimėsime!”

— Bet žodį “teisingas” 
gali vienodai sau prisitaiky
ti ir viena, ir kita pusė — 
oponavo man Rytis.

— Prasmę “teisingas” ap
sprendžia objektyvus istori
jos vystymosi procesas, — 
tariau jam. -— Tas, kas va
dovaujasi naujomis, pažan
giomis idėjomis, atitinkan
čiomis visuomenės evoliuci
jos dėsnius, tas gyvena tei
singai. Kitaip sakant, tos 
pusės kova yra teisinga, ir 
įvykių raida lemia jai per
galę. Sakoma, kad laikas 
dirba tos pusės naudai.

— Vadinas, jausmas, kad 
žengi į koją su istorija, kad 
randi savo vietą vystymo
si procese ir turi suteikti 
nuovaką, jog tavo veiksmai 
yra įprasminti, — mokslei
višku tonu susumavo Rytis.

— Taip, atsakiau. — Ir 
šiurpu pagalvoti, kokia ap
gaulė gaubė šios diržo sag
ties su užrašu “Gott mit 
uns]” nešiotoją! Dabar tas 
šūkis mums atrodo klaikiai 
pasenęs, šiurpiai anachro-

Aido choro žinios
Mieli Aidiečiai ir mylinti 

dainą draugai, Aido cho
ras pradės dainavimo pa
mokas, šį penktadienį, sau
sio 14 d. Laisvės salėje, 8 
vai. vakare.

Visi Aidiečiai būtinai su
sirinkime į pirmas šių me
tų pamokas ir atsiveskime 
naujų dainininkų.

Aido Choras šiemet mi
nės savo 60 metų gyvavimą. 
Turėsime tuo reikalu rimtą 
pasikalbėjimą ir vaišes.

Būkime visi.
Aido pirmininkas

Mirė
Iš trečiadienio į ketvirta

dienį naktį mirė Ieva Ta- 
mulynienė, jau sulaukus 90 
metų. Paliko liūdinčius du 
sūnus ir tris dukteris. Vie
na iš tų dukterų yra mū
sų veikėja ir “Laisvės” re
dakcijos narė Ieva Mizarie- 
ne.

Velionės palaikai pašar
voti August W. Kodis šer
meninėje, 63-60 Flushing 
Ave., N. Y. Bus laidojami 
šeštadienį, sausio 15 d.

Mūsų giliausiu užuojauta 
visiems velionės artimie
siems.

Motery Klubo narėms
Trečiadieni, sausio 19 d., 

ivyks Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo susirinki
mas, 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N.Y.

Svarbu visoms dalyvauti. 
Valdyba raportuos iš pra
ėjusių metų veikimo, reiks 
išdiskusuoti ateinančio Ko
vo Aštuntosios parengimo 
programą ir koks pobūvis 
būtų tinkamiausias.

Po susirinkimo vaišes pa
ruoš J. Lazauskienė, 0. Do- 
bilienė ir N. Skublickienė.

Pirm.
(4-5)

Hali reikalauja lygių 
teisių televizijoje

New Yorkas — Kompar
tijos prezidentinis kandida
tas Hali reikalauja lygių 
teisių televizijoje su kitais 
prezidentiniais kandidatais.

nistiškas. Bet daug kur pa
sauly jis masiškai kalamas 
į galvas jaunimui. Juo su
viliojama tūkstančiai savo 
veiksmus įprasminti trokš
tančių jaunuolių. Jiems lyg 
sakoma: “Dievas tik su mu
mis, o ne su tais žvėriškais 
priešais, k u r i u o s reikia 
traiškyti kaip utėles!” Ko
kią neapykantą skiepija tas 
šūkis!

Aš nutilau. Jaunėlis ėmė 
ir, nenešęs į virtuvę, išmetė 
tą skardos gabalą į šiukšlių 
kibirą.

J. Povilius
1971.XII.9

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Mieste pasidairius
Hotel Pierre apiplėšimo 

dalyvius policija baigia su
gaudyti. Jau 5 nužiūrimi 
plėšikai suimti. Jie iš v,ieš-_ 
bučio saugiųjų dėžių 'buvo 
pasigrobę brangių dalykų 
gal 4 milijonų dolerių ver
tės. Pas areštuotus rasta 
tik dalis grobio.

1971 metais užregistruo
ta švinu apsinuodiję 1,928 • 
vaikai arba 32 proc. dau
giau. kaip 1970 metais, 
miesto sveikatos tarnybos 
administratorius Go r don 
Chase skelbia. Daugiausia 
apsinuodija nuo dažų.

Manhattano boro prezi
dentas Percy Sutton sutiko 
remti kongresmanę Shirley 
Chisholm, kaip demokratų 
kandidatę prezidento vietai.

•
Gaisragesiai užgyre su 

miesto administracija pada
rytą sutartį, kuri pakelia 
17 proc. algas.

• III

Aborcijos sulaikytos mie
sto ligoninėse, kol teismai 
išspręs, ar aborcijų įstaty
mas yra konstitucinis. Pri
vačios ligoninės ir gydyto
jai namuose gali aborcijas 
atlikti. ■

Center f oi’ United Labor 
Action advokatas Kolleeny 
pridavė teismui skundą 
nrieš pakėlimą 5c. važinėji
mo subvėmis ir busais be 
viešo apklausinėjimo.

20 nuomininkų grupių 
koalicija kreipėsi į teismą, 
reikalaudama sulaikyti nuo
mų kėlimą. Koalicija ragi
na pakeltų nuomų nemokė-

—. *
Salvation Army 60 tar

nautojų tebestreikuoja. Rei
kalauja pakelti algas.

y..’ ‘  •

Madison Square Gardene 
įvykusiose hockey rungty
nėse Tarybų Sąjungos ty
mas laimėjo 11 punktų prieš 
amerikiečių tymo 4 punk
tus. Tai didžiulis tarybinių 
sportininkų laimėjimas.
- . 1 •1

Sekmadieni automobiliu 
nelaimėse žuvo mieste 10 
žmonių. g

Rep. J




