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“Aptverti, bet ne izoliuoti” 
Nebesulaikomas procesas 
Iškaštingos lenktynės 
Ta riba gražiai nušluota 
Su jaunimu turėsią skaitytis!

— Rašo A. Bimba —
Niekados pirmiau pas mus j 

nebuvo tiek daug kalbama I 
apie Kiniją. Kalbama apie kei
timą politikos. Ryšium su tuo 

* siūloma tokia formulė: “Lai
kykime ją aptverę ir uždarę, 
bet neizoliuokime.” Girdi, 
pradėkime su ja susisiekti ir 

4 sudarinėti bent jau kultūri
nius ir mokslinius ryšius. :
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KOVO 25-26 DIENOMIS DEMONSTRACIJOS UŽ TAIKA
Religijų vadai reikalauja 

baigti karą Vietname
Washingtonas. — Po tri- .ekonominę pagalbą Vietna- 

jų dienų posėdžių National 
Interreligious Conference 
priėmė rezoliuciją ir įteikė 
prezidentui J o h n s o nui. 
Konferencijoje d a 1 yvavo 
apie 400 katalikų, protes-

Ka7 kalbama” apie’ aptveri-’tantų ir žydų religijų vadų, 
mą, tai, reikia žinoti, galvo
jama apie militarinę sieną. 
Bet kokia gi save gerbianti 
didelė tauta arba šalis gerai 
jaustųsi ir tylėtų taip aptver
ta? Argi taip už 
imta” tauta sutiks bent kaip 
bendradarbiauti ?

Todėl galima drąsiai iš 
anksto sakyti, kad šitokia’ be 
galo “gudri 
nieko gera nežada.

Laikas pribrendęs visiškai 
naujai, kategoriškai pakeistai 
politikai. Bet apie tai, atro
do, mūsų vyriausybė dar nė 
nesapnuoja. O tai bloga. Tai 
teršia tarptautinę atmosferą 
ir kenkia taikūs reikalui.

Jie reikalauja, kad prezi
dentas ieškotų kelių sulai
kymui mūšių ir baigimui 
karo Vietname. Kiti religi-

niui ir kitoms pietryčių A- 
zijos šalims.

(4) Prašo Jungt. Valstijų 
vyriausybę susilaikyti nuo 
karo plėtimo ir tuojau su
laikyti bombardavimus kaip 

(Šiaurės Vietnamo, taip ir 
(Pietų Vietnamo.

ž “gerklės pa-j jų vadų reikalavimai yra:
(1) Jungtinės Valstijos 

privalo sutikti, kad tiek 
Vietnamo reikalais konfe-

i” siūloma politika uncijoje, tiek visuose, pasi-
į tarimuose tiesioginiai da
lyvautų Vietnamo Liaudies 
Išsilaisvinimo Frontas, h

(2) Rsa gina Jungtme 
Valstijas pripažinti Kiniją 
ir priimti ją į Jungtines 
Tautas.

(3) Rekomendacija Jung
tinėms Valstijoms teikti

Washingtonas. — Kada 
iš Ashau įtvirtinimo turėjo 
bėgti JAV ir Pietų Vietna
mo armijos likučiai, tai į 
malūnsparnius susigrūdo ir 
jų pagalbininkai — milici
ninkai. Buvo reikalauta, 
kad jie išeitų, nes turėjo 
paimti sužeistus. Milicinin
kai neklausė, tai 7 jų nu-į 
šovė ir lavonus išmetė. I

Dublinas. — Kovo 17 d. 
buvo graži diena, airiai pa
radavo minėdami Patriko 
dieną.

Visame pasaulyje protestai 
prieš karą Vietname

Madison, Wis. —National 
Committee to End the Viet
nam War šaukia visus tai
kos mylėtojus į masines de
monstracijas.

Penktadienį ir šeštadienį, 
kovo 25—26 dienomis, viso
se > Jungtinėse Valstijose 
įvyks masinės demonstraci
jos ir susirinkimai reikala
vimui baigti karą Vietname

Jas šaukia virš šimtas na- 
cionalių ir vietinių organi
zacijų, jų tarpe unijų loka
lų, įvairių komitetų, kovo-1 bombarda v i m ą Vietnamo, 
jančių už taiką.

Kiekvienas didmiestis tu
rės savo masinį įstojimą, 
apie kuriuos ir jų vietas ži
nių negalima surinkti.

New Yorke, 1

kalbėtojų, kalbės Nobelio 
dviejų premijų gavėjas pro
fesorius Linus Paulingas. 
Worcesteryje, Mass., kalbės 
senatorius Wayne Morse.

Masiniai protestai prieš 
karą įvyks: Kanadoje, Ja
ponijoje, Prancūzijoje, Va
karų Vokietijoje ir dauge
lyje kitų šalių.

Chicago. — Čionai de
monstracijų komitetas iškė
lė obalsius: Sulai k y k i t e

parvežkite JAV vyrus na
mo, lai patys vietnamiečiai 
sprendžia savo šalies reika
lus, ir tarkitės su Pietų 
Vietnamo Liaudies Išsilais- 

tarpe kitų I vinimo Frontu.

Dar apie J. Valstijų 
astronautų žygi

Jungt. Valstijos ir jų politika 
linkui Kinijos

Washingtonas. — Per 
virš 15 metų, nuo 1950, 
Jungtinių V a 1 s tijų val
džios laikėsi politikos “neži
nojimo Kinijos”, tartum jos 
nėra. Ta politika buvo vyk
doma ir Jungtinėse Tauto
se, neįleidžiant į jas Kini
jos. Ir po šiai dienai ten lai
ko Čiang Kai-šeko atstovą, 
nuo Formozos salos, kaip 
“Kinijos atstovą”. Ir dabar 
tos politikos dar laikosi pre
zidentas Johnsonas, Valsty
bės sekretorius Ruskas, Gy
nybos sekretorius McNa
mara.

Daug prikalbėta ir prira
šyta apie “Kinijos agresi
ją”. Bet JAV Senatinio už
sienio reikalų komiteto pir
mininkas senatorius Ful- 
brightas pareiškė, kad ta 
politika linkui Kinijos atve
dė mus prie to, jog galų ga
le mes tikrų faktų nežinome 
nei apie jos industrinius pa-

siekimus, nei gynybos jė
gas, nei kultūros pasieki
mus.

Panašią mintį išreiškė ir 
profesorius Doak Barnett, 
iš Columbia universiteto; 
prof. John Fairbank, iŠ 
Harvadro universiteto, ir 
daugelis kitų. Pripažinimo 
Kinijos reikalauja daug ma
sinių organizacijų, jų tarpe 
ir Theologijos seminarijų 
sąjunga.

Todėl Washin^tone kalba 
apie keitimą politikos, kad 
atidarytų, jeigu ne duris, 
tai nors langą į Kiniją.

Saigonas. — Pietų Viet
name Jungtinių Valstijų 
militaristai svarstė padėtį, 
nes nuolatos auga protes
tai prieš Cao Ky valdžią.

Jie mano, jog greit suki
limo gal dar nebus, bet kas 
bus vėliau, tai sunku pąša-Naujojoje Komunistų Parti, 

jos programoje kalbama apie 
vienos šeimos smulkiuosius 
farmerius. Jie bėdoje, jie kri
zėje. Jie, šluojami puo žeipės. 

'b Sunku net tikėti, bet su 
~ faktais reikia skaitytis. Tik 

per pastaruosius septynerius 
metus Jungtinėse Valstijose 
farmų (ūkių) skaičius suma- 
žėjo net 20 procentų. O Ii-

v* kusiėji ūkiai padidėjo taip pat 
20 procentų. Vadinasi, stam- 

> bieji ūkiai tuos smulkiuosius 
ūkius prarijo.

Komunistai sako, kad vy- 
riausybė turi padėti tiems I 

’ smulkiems ūkininkams išsilai
kyti, pasilikti ir gyventi ant 
savo žemės.

Bet tai toks istorinis proce
sas, kuriam užstoti kelią var
giai bepavyks. Moderniškas 
traktorius, moderniška kulia
moji bei sėjamoji reikalauja 
didelių plotų.

NUŽUDĖ VENEZUELOS ,i 
KOMUNISTŲ VADĄ

Barcelona.
nezuelos pamaryje rado la- 
v o n ą Komunistų partijos 
veikėjo Alberto Lovera. Jo 
rankos ir kojos buvo retė- 
žiumi surištos, o prie kaklo 
pririštas kirvis.

Matomai, j i s buvo nu
skandintas, o bangos išmetė 
jo lavoną. Parlamente opo
zicijos partijų atstovai pro
testavo prie terorą.

- Rytinės Ve- j

i

Ir vėl buvome liudininkai 
didelių lenktynių erdvėse. Ta
rybiniai mokslininkai raketa 
pataikė į Venerą ir po 23 die
nų susigrąžino į žemę iš aukš
čiausių erdvių du sveikus šu
niukus. Naujas ir negirdėtas 
žygis.

Amerikos mokslininkai taip 
pat aukštai erdvėse sujungė 
du erdvėlaivius. Tai irgi nau
jas ir didelis atsiekimas.

Bet ar pagalvojama, kokia 
kaina lenktynės eina?

Bilijonus dolerių būtų gali
ma sutaupyti, jei atradimais 
būtų dalijamasi. Jie galėtų 
eiti karui su skurdu, jais gali
ma būtų šimtus milijonų žmo
nių pamaitinti, aprengti ir ap
auti ...

Ottawa. —Jūrkelio komi
sija sutiko, kad Tarybų Są
jungos laivai plaukiotų St 
Lawrence upe. (jūrkeliu) į 

’ Montrealį. .

Cape Kennedy, Fla. — 
Nors - JAV a&tfonautai pil
nai nepasiekė savo tikslo, 
bet erdvių užkariavime pa
darė naujų pasiekimų. Pir
mu kartu žmogaus paga
minti du erdųių laibvai bu- 

Ethiopija visas laikas yra vo susiglaudę į daiktą. Tas 
nedraugiška, o dabar ir Ke
nija.

Samalio valstybė paprašė 
iš Tarybų Sąjngos militari- 
nės pagalbos. Gavo 65 tan
kus, karo lėktuvų, priešlėk
tuvinių patrankų ir kitokių 
ginklų.

Samalis yra pietryčių Af
rikos krašte, prie Indijos 
okeano. Jis užima 262,000 
kvadratinių mylių plotą ir 
turi 5,000,000 gyventojų.

Samalio valdžia 
numato pavojų

Mogadisko. — S a m alio 
vyriausybė numato pavojų.

keli desėtkai malūnsparnių. 
Taipgi tuo metu erdvių lai
vo skridimo rudžte plaukiojo 
apie 700 įvairių šalių laivų, 
kurių kiekvienas būtų su
teikęs astronautams pagal-

IŠ VISO PASAULIO
Saigonas. —Visame Pie

tų Vietname budistai masi
niai protestuoja prieš da
bartinę generolo Cao Ky 
valdžią. Nors Cao Ky savi
nas! maršalo vardą, bet jo 
įtaka nuolatos puola.

Jakarta. — Sudaryta mi- 
litaristų valdžia įsakė, kad 
visi Komunistų partijos na
riai, , taipgi simpatikai ko
vo mėnesį užsiregistruotų.

Washingtonas.—U. S. De
partment of Labor paskel
bė, kad įvairūs reikmenys 
labai pabrango. Tai pir
mu kartu po karo Korė
joje taip pakilo reikmenų 
kainos.

Cape Kennedy, Fla.—JAV 
mokslininkai ir inžinieriai 
tyrinėja erdvių laivą “Ge- 
mini-8,” siekdami sužinoti, 
kas pasidarė su jo mecha
nizmais.

šių metų kovo men. 1 d. 
Vilniaus “Tiesos” vedamaja
me “1 ___ _. _
tau:

“Vistik atrodo, kad mes 
švietimo srityje būsime priė
ję ribą, kurią toliau perženg
ti vargu įmanoma,” — rašė 
“Lietuvos aidas” 1933 metais, 

^pridurdamas: “Reikia skaity
tis su esama nemalonia pade, 
timi ir surasti būdus šviesuo
menės prieaugliui apriboti.”

z Iš buržuazinės Lietuvos mes 
paveldėjome 180 tūkstančių 
beraščių, 233 tūkstančius ma
žaraščių. Bet ne šitie skaičiai 
buržuazijai kėlė nerimą. Ji

(Tąsa 6 pusi.)

Jungtines Tautos, N. Y.-
Tarybų Sąjungos delegaci-

Riba ir horizontai*’ skai-’ja reikalauja priimti Vo- 
j kieti jos Demokratinę Res
publiką į Jungtines Tautas.

New Yorkas. — Sulaukęs 
75 metų amžiaus Dovidas 
Dubinsky pasitraukė iš In
ternational Ladies G a r- 
ment Workers unijos pre
zidento vietos.

Durham, N. C. — Virš 
1,500 studentų iš Duke uni
versiteto klausėsi komunis
to Dr. Aptheker kalbos.

Bona. — Vakarų Vokie
tijos valdžia suteikė Kini
jai $87,500,000 kredito. Už 
tuos pinigus vokiečių firma 
pastatys Kinijoje didelį 
plieno fabriką.

Jakarta. — Per 
kalbėjo Indonezojos 
dentaš Sukamo ir 
kad jis šalį tebevaldo.

radiją 
prezi- 
sakė,

Middleton, Conn. — Virš 
100 studentų iš Wesleyan 
universiteto demonstr a v o 
prieš karą Vietname.

patvirtina mokslininkų teo
riją, kad kosmose yra gali
ma įrengti stotis, prie ku
rių erdvių laivai galėtų 
prisiglausti, apsikeisti . ke
leiviais, kaip dabar jūri
niai laivai prieplaukose.

Originaliai buvo supla-1 
nuota, kad po iššovimo 
erdvių laivo “Gemini-8”, 
kuriame buvo astronautai 
N. A. Armstrongas ir D. 
R. Scottas, tai Penktame 
aplink Žemę apsisukime 
“Gemini-8” priartės prie 
“Agenos” ir savo “nosį” 
įkiš į “Agenos” atvarą. Ta
da astronautas Scotts išeis 
iš “Gemini-8”, nueis ant 
“Agenos” ir su veržtuvu 
atliuosuos tam tikrus verž
lius. ...

Kosmose “Gemini-8” su
artėjo su “Agena” ir įkišo 
“nosį”, bet pradėjo drebėti. 
Astronautai su “Gemini-8” 
atsitolinę nuo “Agenos” 
pajuto, kad šoninė raketa 
neveikia erdvių laivo ma
nevravimui. Jie laivą ma
nevravo su raketomis, ku
rios yra skiriamos erdvių 
laivo grįžimui ant Žemės, 
bet jas daug negalėjo var
toti. '

Astronautams buvo duo
tas įsakymas nusileisti Ra
miajame vandenyne, Oki
nawa salos srityje, kur tuo | 
metu buvo diena. ;

JAV erdvių už-kariavi- 
mo komitetas p a šaulyje 
buvo paruošęs tris punk
tus, kur reikalui esant ga
lėtų erdvių laivas nusileis
ti. Juose buvo virš 100 karo 
laivų, apie 150h lėktuvų ir

priartės prie

Profesorius skundžia 
JAV vyriausybę

Washingtonas. — Yale 
universiteto profeso r i u s 
Staugton Lyndas ir Ameri- 

jcan Civil Liberties Union 
skundžia JAV valdžią, rei- 
kalaudamo grąžinti profe
soriui pasportą išvažiavi
mui į užsienį.

Profesorius Lyndas lan
kėsi Šiaurės Vietname, tai 
JAV Valstybės d e parta- 
mentas už tai atėmė jo pas
portą.

Jis ir American Civil Li
berties Union sako, kad 
taip pasielgdamas Valsty
bės departamentas paneigė 
JAV Konstitucijos žmogui 
garantuotas laisves.

JAV milijonai žmonių 
dirba po du darbus

Washingtonas. — U. S. 
Department of Labor žur
nalas rašo, kad 3,700,000 
JAV žmonių dirba po du i 
darbus, daugumoje vedę vy
rai.

Žurnalas nurodo, kad iš 
valdiškų darbininkų, tai 
daugiausiai pašto darbinin
kai dirba po du darbus.

Bendrai, JAV vienas iš 20 
darbininkų turi dirbti du 
darbus, kitaip jie iš vienos 
algos negali žmoniškai pra
gyventi.

KINAI PASMERKĖ 
HUMPHREY

Pekinas. —“Judošiaus pa
bučiavimas”, rašo kinų laik
raščiai dėl JAV viceprezi
dento Humphrey pareiški
mo.

Humphrey, grįžęs iš Toli
mųjų Rytų, tarp kitko, sa
kė: “Mes turime kiekviena 
proga rodyti Kinijos žmo- 
n ė m s draugiškumą”, su
prantama, kad juos nustaty
ti prieš dabartinę Kinijos 
valdžią.

Jakarta. — Militaristai 
sako, kad jų valdžią remia 
Indonezijos žmonės.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS

Šunų skraidymas 
daug davė mokslui

Maskva. — Po 22 parų 2 
šunys “Vėjelis” ir “Ang
liukas” buvo nuleisti su 
erdvių laivu “Kosmos-110.” 
Šie gyvūnai aplink Žemę 
apskrido 330 kartų, tai yra 
daugiau, kaip bent kas iš 
gyvųjų.

“Kosmos-110” skraidė 
daug aukščiau, negu kosmo
nautai, taipgi radioakciijos 
zonoje. TSRS mokslininkai 
mano, kad jų žygis suteikė 
daug patyrimo pasiuntimui 
žmogaus ant Mėnulio.

Profesorius H. Brovsky 
sako, kad dabar eina šu

New Yorkas. — Kada į 
Columbia universitetą at
vyko generolas L. B. Her
shey, JAV-jų jaunimo draf- 
t a v i m o direktorius, tai 
keli šimtai jaunuolių pikie- 
tavo. Jie nešiojo plakatus: 
“Nereikia drafto... Pro
testuojame prieš karą 
Vietname.”

Į Havana. — Kubos vy
riausybė atėmė visus mili- 
tarinius laipsnius majorui 
E. Almeįjeras ir jį teis už 
nemorališkumą.

Sydney, Australija. — 12 
jaunuolių sudegino drafta- 
vimo ‘ kortas. Virš 2,000 
žmonių gausiai jiems plojo.

Varšuva. — Lenkijos vy
riausybė ir katalikų bažny
čios * vadai pašalino eilę 
skirtumų.

New Yorkas. — Kovo 18 
dieną New Yorko prėsko

nų stovio tyrimai. Jie bu- I vandens patalpose buvo 60 
vo rodomi televizijoje. (procentų įtalpos.

Abidjanas. — Dramblio 
Kaulo Krašto Respublika , 
pasiuntė armijos dalinius 
prie Gvinėjos sienos.

Yra davinių, kad pašalin
tas Ganos prezidentas K. 
Nkrumahas pasirengęs su 
Gvinėjos armija vykti į Ga
ną ir nuversti militaris- 
tų valdžią. Dramblio Kau* 
lo Krašto Respublika yra 
tarp Ganos ir Gvinėjos.

Dublinas, Airija. — Pirm 
Petriko dienos g a lutinai , 
buvo nuvalytos Nelsono pa
minklo liekanos.

Akrą. Ganos militarise 
tų valdžia^ako, kad tarp* 
tautinėje politikoje laikysis 
neutrališkos pozicijos.

St. Louis. — Sulaukęs 103 
metų amžiaus mirė advoka
tas politikierius Lee Meri
wether.

New Yorkas. — Kovo 17 ' 
dieną, sakoma, paradavo 
125,000 ariu.
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Uodas puola dramblį
SO. BOSTONO “KELEIVĮ” šiuo metu redaguoja 

Sondeckis - Sonda, dipukas, begėdiškai šliaužiojąs ant 
pilvo prieš lietuviškus probasčius. O buvęs “Keleivio” re
daktorius (ir vienas jo leidėjų) St. Michelsonas dabar 
“Keleivyje” tik bendradarbiauja: parašo feljetoną apie 
“Maikį”, parašo kai kada ir vieną kitą straipsnelį.

Pastaruoju metu, pasirodo, St. Michelsonas jau pa
sisakė savo nuomonę ir apie karą Vietname. Jis tam ka
rui priešingas, ir tai atvirai per laikraštį prabyla. Pasa
ko St. Michelsonas “Keleivio” skaitytojams ir kitų įžy
mių žmonių nuomones apie karą Vietname. Pav., jis pai
ma tokio negrų mahometonų dvasininko Elijah Muha
medo, “dievo Allacho pranašei”; kalbą, sakytą Čikagoje, 
mahometonų suvažiavime. Muhamedas, St. Michelsonas 
rašo, ten tarp kitko šitaip pasakęs:

“Kodėl Amerika pradėjo karą pietryčių Azijoje? Ko
kią teisę ji tenai turi ? Amerika yra baltų žmonių kraš
tas. Vietnamas priklauso Vietkongui. Baltieji žmonės 
yra pasaulio ‘troubelmakeriai’.”

Sondą-Sondeckį tartas žodis prieš karą Vietname 
labai supurtė, ir dėl to jis prie Michelsono straipsnelio 
įdėjo pastabą - kritiką. Girdi, Elijaho pamokslas rodo, 
“kokia neribota žodžio laisve Amerikoje gali naudotis...” 
Ir jis ten pat išniekina Tarybų Sąjungą!..

— 0 —
Š.M. KOVO 10 D. “KELEIVIO” laidoje S. Michelso

nas parašė neilgą straipsnelį apie tai, kaip JAV socialis
tų vadas Norman Thomas sakė prakalbas Harvardo uni
versitete, Kambbidžiuje, Mass. Va, ką jis, tarp kitko, pa
rašė :

“Norman Thomas yra 81 metų amžiaus ir jau nebe
primato, kone visiškai aklas ir prie kalbėtojo tribūnos 
negalėjo pats prieiti: jį privedė prof. Morton Halperin. 
Tačiau jo balsas yra stiprus ir aiškus, kaip visada buvo.

Čia jis kalbėjo apie Vietnamą ir aštriai kritikavo 
Jungtinių Valstybių karo politiką pietryčių Azijoje. Bū
damas socialistas, jis yra griežtai karui priešingas, jeigu 
niekas neužpuola. O Amerika nebuvo užpulta, sako jisai. 
Tai koks buvo tikslas lįsti į Vietnamą ir kelti tenai karą?

“Kad ir laimėtume tą karą militariškai, tai bus pra
laimėta kitu žvilgsniu”, sako jisai. “Prieš mus sukils pa
saulis — the world will turn against us”.

Jis nepritaria komunistams, bet ar galima juos iš
naikinti? — jis klausia. Norint juos sunaikinti, ir laimė
ti karą, reikėtų sunaikinti visą Pietų Vietnamą ir visą 
šiaurės Vietnamą. Ir ką mes tada laimėtume? Ne ką kL 
tą, tik pasaulio neapykantą.”

Dėl šitokio Norman Thomaso ir Michelsono pasisa
kymo Sondeckis-Sonda vėl prikergia “redakcijos pasta
bus”, ir kad jis kerta tai kerta, kaip tikras fašistas! Son- 
dos-Sondeckio išvada tokia:

“Kas yra prieš skaudų atkirtį (?—Red.) komunis
tams Vietname, tas tuo pačiu sąmoningai ar nesąmonin
gai jiems padeda įsigalėti pasaulyje.”

Taigi, Sondeckis-Sonda pastato Norman Thomasą ir 
St. Michelsoną komunistų talkininkais. Tai bent vaduo
tojas!..

— 0 •—
' NENORIME MES KIŠTIS į socialdemokratų savi

tarpinius reikalus, bet neiškenčiame nepasakę: uodas 
pradėjo pulti dramblį. Šiuo atveju mūsų akimis Sondec- 

< kis-Sonda yra uodas, o Michelsonas — dramblys.
Sondeckis-Sonda visaip pataikauja imperialistams, 

pataikauja fašistams, pataikauja klerikalams ir, kiek 
jo jėgos leidžia, remia karą Vietname. O Michelsonas ir 
Norman Thomas, kaip ir daugelis kitų šviesesnių ameri
kiečių, tą karą smerkia ir reikalauja jį baigti.

Įdomu, kuo baigsis šis prasidėjęs karas tarp Michel
sono ir Sondeckio-Sondos. Mus, beje, dar labiau įdomina, 
būtent, tai: nejaugi lietuviškieji socialdemokratai nebe
pajėgia tokio Sondeckio-Sondos suvaldyti ir “atvesti jį 
ant gero kelio?”

SAKO, KAD GERKLĖS 
“VAISTAI” NETIKĘ
Washingtonas. — U. S. 

The Food and Drug Ad
ministration draudžia ga
minti gerklės “vaistus” “’lo
zenges,” kurie plačiai viso
je šalyje yra pardavinėjami.

Sako, kad daugiau kaip 
70. kompanijų gamina apie 
250 skirtingais vardais tuos 
“vaistus.” Jos per metus 
pasidarė apie $25,000,000 
pelno. ■ 1

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer., 6 months. $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

NUSKANDINO TRIS 
LAIVELIUS

Saigonas. — Pietų Viet
namo liaudiečių artilerija 
nuskandino tris baržas Sai- 
gono upėje, kuriomis buvo 
gabenama ginklai ir amuni
cija. *

Saigono miestas nuo 
jūros yra apie 20 mylių at
stoję. Laivai miestą pasie
kia upe. Vėlesniu metu liau- 
diečiai pradėjo pulti laivus, 
plaukiančius upe.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
LDS nariams pranešimas Centro 

Valdybos rinkimu reikalu

ČIKAGOJE MIRĖ 
DR. A. BUTKO

Š. m. kovo 10 d. mirė gy
dytojas Antanas K. Butko, 
sulaukęs 72 metų amžiaus.

Velionis buvo gimęs Klai
pėdoje. Į Ameriką atvyko 
prieš 53 metus. Čia baigė 
mokslą ir Čikagoje apsigy
veno. Buvo plačiai tarp lie
tuvių žinomas. Priklausė 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jai. Palaidotas kovo 12 d. 
Evergreen kapinėse, Čika
goje. Liūdesyje liko žmona 
Mae, sesuo Isabela Peksun, 
švogerka Anna Schultz ir 
daugelis kitų giminių. Pa
li k o, žinoma, ir daugelį 
draugų bei bičiulių.

“Vilnies” redaktorius L. 
Jonikas rašo:

Taigi, praeitą šeštadienį at
sisveikinome su mielu ir bran
giu draugu. Evergreen kapi
nėse supiltas naujas kapas, 
kuriame palaidoti palaikai 
Daktaro Anthony K. Butko.

Velionį pažinojo — ir ger
bė — ne tik Čikagos pažan
giečiai, bet ir daug daug pla- i 
čiau. Jo atsidavimas pažan
giajai spaudai, teisingas nu
sistatymas prieš karą, prieš 
visokias skriaudas baisiai ne
patiko visokiems “laisvinta
jam” ir reakcininkams.

Nekartą ir asmeniškai nu
kentėjo. Jo šeimos buto lan
gai buvo išdaužyti. Bet tas 
jo, nei jo draugės Mae But
ko nepalaužė.

Velionis Antanas Butko 
buvo nuolatinis “Laisvės” 
skaitytojas ir paremdavo ją 
medžiagiškai. Tai buvo tik
rai pažangus žmogus, padė
jęs liaudžiai kovoti už tai
ką pasaulyje, už šviesesnį 
liaudžiai rytojų. Reiškiame 
nuoširdžią užuojautą velio
nio žmonai Mae, taipgi vi
siems liūdesyje likusiems 
artimiesiems. O jam pa
čiam: ramiai ilsėtis!..

KALBANT APIE ŠNIPUS
Prieš daugiau kaip savai

tę laiko Elta paskelbė iš 
Minsko tokią įdomią žinią:

Š. m. kovo 11 d. Baltarusi
jos karo tribunolas baigė nag
rinėti šnipinėjimu kaltinamo 
Vokietijos Federatyvinės Res
publikos piliečio Antono Pet- 
rovskio bylą.

1960 metų pradžioje Ante
nas Petrovskis išva ž i a v o iš 
Lietuvos TSR nuolat gyventi į 
Vakarų Vokietiją.

1964 metų vasarą į Pet- 
rovskio butą atėjo nepažįsta
mas žmogus. Jis parodė 
liudijimą, iš kurio buvo 
matyti, kad jo pateikėjas 
Maksas Kliutas yra Miunche
no žinybos Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje gyve
nančių persikėlėlių apklausai 
agentas. Davęs kelis nekal
tus klausimus ir gavęs į juos 
atsakymus, svečias išėjo.

Po metų, kaip Antenas Pet
rovskis susiruošė į turistinę 
kelionę po Tarybų Sąjungą, 
pas jį vėl atėjo Maksas Kliu
tas. šį kartą jis smulkiai do
mėjosi Petrovskio politinėmis 
pažiūromis, jo giminėmis, gy
venančiais Tarybų Sąjungoje. 
Ir kai Petrovskis pasakė, kad 
Klaipėdoje gyvena ir nori per
sikelti. į VFR jo brolis Pranas 
Petrauskas, Kliutas pažadėjo 
padėti organizuoti persikėli
mą.

Po to Kliutas dažnai susi
tikdavo su Petrovskiu. Paga
liau Petrovskis pasirašė pasi
žadėjimą bendradarbiauti su 
Vakarų Vokietijos žvalgyba, 
rinkti karines strategines ži
nias ir užverbuoti brolį į Va
karų Vokietijos žvalgybos 
agentus. Už tai jis gavo 1,- 
500 markių, ir jam buvo duo
ta slapyvardė “Palmeris.”

1965 metų rugpjūčio 30 d. 
atvažiavęs į Minską savo au
tomobiliu, Antonas Petrovskis 
telegrama iškvietė brolį. Po
kalbių metu jis visaip gyrė 
gyvenimą Vakarų Vokietijoje 

ir agitavo jį ten persikelti. 
Kartu jis pasakė pažįstąs 
žmones, kurie galį organizuo
ti išvykimą, bet už tai kai ką 
reikią padaryti. O tas “kai 
ką” reiškė — rinkti žvalgy
bines žinias. Petrovskis nuo
dugniai instruktavo Praną, 
kaip ir kokias šnipinėjimo ži
nias rinkti ir kaip persiųsti į 
VFR.

Didelis tarybinių žmonių 
budrumas padėjo čekistams 
demaskuoti ir sulaikyti Anto- 
ną Petrovskį.

Teisminio nagrinėjimo metu 
Antonas Petrovskis visiškai 
prisipažino kaltas tuo, kuo jis 
buvo kaltinamas. Jo kaltę 
taip pat patvirtino liudininkų 
parodymai ir daiktiniai įrody
mai. Vakarų Vokietijos žval
gybos agentas Antonas Pet
rovskis buvo rūsčiai nubaus
tas—septyneriais metais lais
vės atėmimo.

TEGUL “NAUJIENŲ” 
ŠTUKORIUS TAI DARO

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad socialdemokratų lyde- 
ris-vaduotojas” Kipras Bie
linis mirdamas paliko apie 
$40,000 turto. Taip pasa
koja K. Bielinį gerai pažįs
tąs asmuo, “Naujienoms” 
artimas žmogus.

Paskaitęs apie tai Čika
gos menševikų laikraščio 
štukorius šitaip palija:

šitaip Mizara “sužinojo tie
są” apie Bielinio turtingumą.

Jam neatėjo į galvą mintis 
paklausti tą savo pažįstamą, 
iš kur gi jisai žino, kad Bieli
nis “vis kišo ir kišo” pinigus 
į bankus? Argi Bielinis pasi
imdavo jį, kaip palydovą, ei
damas į bankus?

Ir kokiu būdu tas Mizaros 
pažįstamas galėjo suskaičiuo. 
ti, kiek Bielinio pinigų yra 
bankuose padėta?

Mizata nėra tikras, ar jo 
pažįstamas yra . socialdemo
kratas ar jiems artimas. Mi- 
zara jo ir neklausinėjo. Mir 
žarai užteko to, kad tas žmo
gus plepėjo apie mirusįjį so
cialdemokratų veikėją, terš- 
damas jo vardą!

Koks kvailas tas “Nau
jienų” štukorius! Ar jis 
gali užginčyti, kad K. Bie
linis nešdamas pinigus į 
bankus, nesiimdavo palydo
vo? Ir kodėl pastaruoju 
metu P. Grigaitis nerašė 
nieko daugiau, kaip tik 
kvailybes?!

APIE TRAUKINIŲ 
LIKIMĄ

Kanados “Liaudies Bal
sas” rašo apie traukinių 
šiandieninę padėtį ir ateitį. 
Bet tai, kas yra Kanadoje, 
yra ir JAV. Todėl verta su
sipažinti su tuo samprota
vimu, kuris seka:

Savo laiku gelžkeliai buvo 
pagrindinė susisiekimo ir per
vežimo priemonė. Dažnai bū
davo sunku gauti vietą atsi
sėsti. (Kaip dabar yra auto
busuose Toronte ir kituose 
didmiesčiuose.';) Bet padėtis 
labai pasikeitė.

Aną dieną; Canadian Paci
fic Railway prezidentas N. R. 
Crump pareiškė, kad jis ne
mato ateities 'daugumai kelei
vinių traukinių. Nuo 1958 me
tų iki 1965 metų jo kompani
ja turėjusi $261,800,000 nuo
stolių ant keleivinių trauki
nių.

Kodėl taip yra? Priežastis 
labai aiški. Traukiniams, kaip 
keleiviniams, taip ir preki
niams, atsirado daug konku
rentų. Automobiliai, orlaiviai, 
autobusai atėmė labai daug 
biznio iš keleivinių traukinių. 
Iš prekinių traukinių daug 
biznio atėmė sunkvežimiai.

Be abejonės, sunkvežimiai 
arba trokai , negali pakeisti 
prekinių traukinių, ypač ilges
niais keliais. Pavyzdžiui, kvie

čius gabeųti reikia traukinių. 
Reikia traukinių ir kitiems di
desniems pervežimams, kaip 
anglies ir šiaip didesnių gami
nių, pavyzdžiui, mašinerijos.

Bet keleivinius traukinius la
bai konkuruoja orlaiviai, au
tobusai, automobiliai.

Keleiviniai traukiniai gali 
šiek tiek geriau laikytis_  - — —_ ---- v <UT11 
linijų, kurios eina skersai /4<a- 
nados. Tokias ilgas keliĮones 
atlikti autobusais ir automobi
liais daug sunkiau. Bet 
gelis važiuoja orlaiviais ji’ net 

kelio-

dau-

autobusais. Trumpesn 
nes atlieka automobiliais. Su 
automobiliu nėr problemos 
nuvažiavus į kitą miestą. Kur 
nori, ten važinėji.

MIRĖ C. HERMAN- 
PURVIS

S. Michelsonas “Keleivyje” 
parašė, kad š. m. sausio 21
d. Stony Brook miestelyje, 
N. Y., mirė Charles Her- 
man-Purvis, sulaukęs apie 
80 metų amžiaus.

Na, o diena pirmiau Mi- 
neolos miestelyje, N. Y., mi
rė jo žmona Marija Račiū- 
tė-Hermanienė. Jiedu gy
veno išsiskyrę.

Abudu Hermanai kadaise, 
prieš apie 50 metų, gerai 
veikė socialistiniame judėji
me. Charles Hermanas-Pur- 
vis daug rašė žurnale “Nau
joje Gadynėje.”

Bet kai socialistiniame ju
dėjime įvyko skilimas, kai 
Amerikos Socialistų parti
jos milžiniška dauguma 
narių perėjo į JAV Komu
nistų partiją, tai abudu 
Hermanai pasitraukė iš vie
šo gyvenimo.

Tenka priminti, kad Ch. 
Herman-Purvis buvo talen
tingas žurnalistas.

BUVĘS DARBININKAS— 
MOKSLŲ DAKTARAS

“Tėvynės Balse” skaito
me: ’ ■

Daktaro disertaciją Univer
siteto Ekonomikos ir Teisės 
fakultetų taryboje apgynė 
ekonomistas Petras Gargasas.

Kilęs iš Tauragės; penkias
dešimt ketverių metų amžiaus 
mokslininkas, savo gyvenimo 
kelią pradėjo darbininkų gre
tose, buržuazinės valdžios me
tais ilgą laiką versdamasis 
siuvėjo amatu.

Kaip mokslininką jį visada 
traukė darbo našumo, gamy
bos ekonominio efektyvumo 
klausimai. Mokslų kandidato 
disertacijoje, kurią apgynė 
1951 metais, jis nagrinėjo 
cukraus pramonės rentabilu
mą.

Daktaro disertacijos tema 
—■ “Lietuvos TSR žuvies pra
monės vystymas ir jos ekono
minio efektyvumo didinimas“.

PLEPALAS!
Čikagos “Naujienų” re

daktorius kovo 11 d. pa
skelbė :

“Lenki ja prisipažįsta 
esanti SSSR kolonija...”

Po tokios filosofijos su- 
mislijimo, mums rodosi, P. 
Grigaičiui būtinai reikėtų 
protą išegzaminuoti!

Kįompozitarių Konradą Kavecką žino visi 
lie^uvišjtasdainos mylėtojai visame pasau
lyj^. Neseniai žilagalviui kompazitoriui su
ėjo 60 metų.

metais LDS Centro Valdy
bos rinkiniuose palaiko kan
didatūras net astuoni Ame
rikoje gimę LDS nariai, vi
si pirmiau daug dirbę LDS 
jaunimo veikloje per eilę 
metų. Tai pirmu kartu 
LDS istorijoje tiek daug 
jaunų žmonių kandidatuoja 
į Centro valdybą.

Vienas tokių kandidatų 
yra Ričardas Janulis, LDS 
57 kuopos veikėjas, Worces
ter, Mass. Jis kandidatuoja 
LDS prezidento vietai. Ame
rikoje gimęs jauno amžiaus 
žmogus, karo veteranas, vi
suomenės veikėjas. Jis yra 

Juliaus Janonio Jubiliejui 
artėjant...

Pažinau aš jį nuo 1904 
metų, kada pradėjau lanky
ti dviklasę liaudies mokyk
lą Biržuose. Čia ir užsimez
gė mūsų draugystė. Sėdė
jome viename suole: aš, Ju
lius viduryje ir grafo Tiš-
kevičiaus vežiko sūnus, 
lenkiškos kilmės. Mokė 
mus mokytojas Protas. 
Griežtas, reiklus, visada pa
vyzdžiu statydavo mums 
Julių.

Pertraukų m etų, ypač 
atodrėkyje, mes, berniukai, 
nenustovėdavome vietoje: 
sniegą voliodavome, snie- 
g u o d a v o m ė s. Grįždavo
me į klasę sukaitę. O Ju
lių atrasdavome suole, pa
linkusį prie knygos. Mėgo 
Julius knygas. Susiima gal
vą rankomis, truputį pa
linksta į priekį, akimis įsi
siurbia į puslapius ir> taip 
išsėdi ištisas valandas. Ži
noma, tada lietuviškų kny
gų nebuvo, Mokėmės iš ru
siškų vadovėlių.

Sekėsi Juliui mokslas. At
simenu, šeštadieniais pės
čiomis iš Biržų kulniuoda
vome į namus. Aš gyvenau 
Štakiriuose, o Julius—Ber
žinių kaime. Visada kartu 
eidavome. Kol pasiekdavo
me Štakirius, Julius galėda
vo pasakyti be suklydimo 
ilgiausią eilėraštį.

Kartą mokytojas uždavė 
“Vilkas ir katinas.” Kai 
atėjome iki minėtos vietos, 
Julius atsišėdo ant griovio 
krašto, padavė man kny
gą ir liepė sekti. Mano nuo
stabai, ilgą eilėraštį Julius 
pasakė puikiausiai.

Pasitaikydavo, kai ketvir
tos klasės mokinys negalė- 
d a v o išspręsti uždavinio. 
Mokytojas Protas kreipda
vosi į antraklasį Julių!

—Aiškink, Janoni!
Ir Julius duodavo teisin

gą atsakymą. Gerą atmin-

Labai džiugu, kad šiais tinkamas LDS prezidento 
pareigoms.

Norėčiau, kad Ričardas
Janulis būtų išrinktas LDS 
prezidentu. ' Todėl aš šiuo- £7 
se rinkimuose nekandida
tuoju. Taipgi prašau LDS 
narius balsuoti už Ričardą . 
Janulį, kad jis liktų seka- ’ 
m as LDS prezidentas.

Rinkimai įvyks balandžio 
ir gegužės mėn LDS kuopų f 
susirinkimuose. Tuo metu 
bus ir LDS Seimo delegatų 
rinkimai. Labai svarbu 
LDS nariams rinkimuose 
dalyvauti.

J. Gasiūnas, LDS prez.

tį turėjo Julius. Dar pra
džios mokykloje jis pradėjo 
kurti eilėraščius apie pažįs
tamus kaimo žmones, žinia, 
jie buvo jumoristiški, sukel
davo juoką. Keletą dar ak, 
simenu ir dabar.

Kai pradedu kalbėti apie 
Julių, visada prieš akis iš
kyla jo rimtas, susimąstęs, 
truputį blyškus veidas. Gal 
tada jau jame buvo tos baisios 
ligos pradžia, o gal jis buvo 
pablyškęs nuo nuolatinio skur-' 
do. Niekas tada negalvojo, w 
kad šis berniukas su drobi
ne tarbele rankoje, dažnai 
sočiai nepavalgęs, taps po
etu, kurio vardą kartos pa
saulis.

Sulopytomis kelnėmis, pil
kos spalvos rudine priden
gęs pečius, kojas apavęs 
klumpėmis, kartais naginė
mis,'J'išbrido tris žiema su- 
Biržų gatvėmis, klampojo’* 
purvyną į Beržinių kaimą, 
o širdyje jo kaupėsi protes
tas prieš neteisybę.

Anksti, pirmadienio ry- C 
tą, mane arkliu paveždavvo 
į mokyklą. Ateidavo pas 4 
mane ir Julius. Važiuoda
vome kartu. Neatskiriamas 
Juliaus palydovas buvo dro- j 
binis maišelis; jame visas 
menkutis jo turtas—savai
tinė duona, mėsos bryzelis. 
Mano motina neiškęsdavo, 
šį tą nuo savęs įdėdavo.

Treji metai, praeiti su 
Juliumi mokslo keliu, paliko 
man šviesius atsiminimus. 
Mūsų kelius pertraukė ma
no tėvo mirtis. Į Biržų pro
gimnaziją pasuko Julius, o 
aš pasilikau tėvo ūkyje, kad 
padėčiau motinai.

Ir dabar, praėjus tiek lai
ko, dovanota šio tauraus 
žmogaus, tada dar mokslei
vio, draugystė man ypač 4* 
brangi. Kai skaitau jo vėly- 
vesnius eilėaščius, rašytus 
Rusijoje, Šiauliuose, man 
rodos, kad į mane prabyla 
visada rimtas, susimąstęs 
Julius, mylėjęs žmones, ne
apkentęs neteisybės, skriau- t 
dos. t • į "

Kostas Ruplėnas
Biržų rajono J. Janonio vardo k 

Kolūkio kolūkietis P’r
Iš laikraščio
“Biržiečių žodis”

KIEK PASAULYJE YRA 
KNYGŲ

Apytikriai apskaičiuota, / 
kad pasaulio bibliotekose 
šiuo metu sukaupta apie 
770 milijonų knygų. Tuo 
metu, kai Žemės rutulio gy
ventojų skaičius kasmet di
dėja 2 procentais, knygų —<. 
3.1 procento*

i
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Naujas Tarybų Lietuvos 
industrializavimo etapas

5 Tarybų Sąjungos Komu
nistų partijos XXIII suva
žiavimo Direktyvose dėl 

) penkmečio plano numato
ma sparčiai vystyti Lietu
vos pramonę. Lietuvos TSR 
Ministrų Tarybos pirminin
kas M. šumauskas spaudai 
papasakojo apie pramonės 

1 vystymo per septynmetį re
zultatus ir apie naują res
publikos industrializavimo 
etapą.

—Vykdydama lenininę 
komunizmo statybos mūsų 
šalyje generalinę liniją,—pa
sakė Pirmininkas, — lietu
vių tauta ranka rankon su 
visomis broliškomis mūsų 
Tėvynės tautomis sėkmin
gai sprendė TSKP Progra
moje iškeltus istorinius už
davinius.

Per 1959-1965 metus iš es
mės pasikeitė mūsų pramo
nės struktūra. Per septyn
metį ypač smarkiai vystėsi 
tos pramonės šakos, kurios 
užtikrina techninę pažangą. 
Antai, elektros energijos 
gamyba padidėjo 4.5 karto, 
sukurta nauja industrijos 
šaka — didžioji chemija. 
Chemijos pramonės gamy
bos apimtis' padidėjo dau
giau kaip septynis kartus, 
staklių ir įrankių gamybos 
pramonės bendroji produk
cija—aštuonis kartus, elekt- 
ro-technikos pramonės — 
daugiau kaip penkis kartus.

Milija r d u s kilovatvalan
džių elektros energijos da
vė šalies Šiaurės-Vakarų 
liaudies ūkiui respublikos 
energetikos milžinas — Lie
tuvos šiluminė elektrinė. 
Jos pirmasis agregatas sto
jo į rikiuotę 1962 metais, o 
dabar keturi galingi ener
getiniai blokai. Statybinin
kai ruošiasi montuoti nau
ją 300 tūkstančių kilovatų 
galingumo agregatą, kuris 
gamins tris su viršum kar
to daugiau elektros energi
jos, negu visos ikikarinės 
elektrinės.

Vertingas trąšas tiekia 
žemės ūkiui Kėdainių ir Jo
navos chemijos įmonės. O 
stambiausia Europoje Kau
no acetatinio šilko gamyk
la davė šalies lengvajai pra
monei pirmąjį tarybinį 
triacetatą, kuris teisėtai 
vadinamas “pluošto kara
liumi.” Respublika, kuri 
palyginti dar neseniai įsi- 
veždavo paprasčiausius 
įrengimus, dabar užima 
ketvirtą vėtą šalyje pa
gal metalų piovimo stak- 

Jių gamybą, į dešimtis pa
saulio šalių eksportuoja 
precizines mašinas, labai 
tikslius prietaisus.

Dar praėjusių metų ko
vo mėnesį Lietuvos pramo
nės darbuotojai raportavo, 
kad bendrosios pramonės 
produkcijos ir daugelio 
svarbesnių dirbinių gamy
bos septynmečio planas 
įvykdytas. Per paskutiniuo
sius tris 1965 metų ketvir
čius respublikos pramonė 
viršum septynmečio užduo
ties pagamino produkcijos 
beveik už du milijardus 
rublių. Dabar mūsų indust
rija per 20 dienų duoda tiek 
produkcijos, kiek jos buvo 
pagaminta Lietuvoje per 
visus 1939 metus — pasku
tiniuosius buržuazinio reži
mo metus.

Nuveiktas didelis darbas 
mechanizuojant ir automa
tizuojant gamybos proce
sus, įdiegiant naujuosius 
mokslo ir technikos laimė
jimus. Geresnis įmonių ap

rūpinimas technika tapo pa
grindiniu darbo našumo kė
limo akstinu. Per septyn
metį pramonės darbininkų 
darbo našumas, atsižvel
giant į darbo dienos su
trumpinimą, padidėjo 56%.

Partijos XXIII suvažiavi
mo Direktyvų dėl penkme
čio plano projekte numato
ma dar labiau kelti visuo
meninės gamybos efektyvu
mą mūsų respublikoje, to
liau gerinti gamybinių jė
gų išdėstymą.

Prasidėjęs penkmetis—tai 
naujas svarbus Tarybų Lie
tuvos industrialiavimo eta
pas. Bendrosios pramonės 
gamybos apimtis padidės 70 
procentų. Ypač sparčiai vys
tysis prietaisų gamy b a, 
elektrotechnikos, radiotech
nikos, elektronikos, staklių 
gamybos pramonės šakos. 
Žymiai išsivystys chemijos, 
maisto, žuvies ir lengvoji 
pramonė. Elektros variklių 
gamyba mūsų pramonė pa
didins keturis kartus, prie
taisų ir automatizavimo 
priemonių — daugiau kaip 
du kartus. Kone tris kar
tus padidės audinių gamy
ba, beveik du kartus — pie
no produkcijos išleidimas. 
Lietuvoje bus masiškai ga
minami televizoriai ir bui
tiniai šaldytuvai.

Penkmečio metais išties 
savo galingus pečius Lietu
vos šiluminė elektrinė. Ji 
leis padidinti elektros ener
gijos gamybą 1.7 karto. Bus 
baigtas statyti Kėdainių 
chemijos kombinatas. Jis 
gamins daugiau puikios ko
kybės sieros rūgšties, greta 
dabar gaminamų paprasto 
ir granuliuoto superfosfato 
pradės tiekti žemės ūkiui 
labai efektyvias kombinuo
tas trąšas. Karbamidą, me- 
tanolą, sudėtingas skystas 
trąšas išleis Jonavos ga
mykla. Alytuje išaugs mil
žiniškas medvilnės kombi
natas, kuris kasmet gamins 
po 22 metrus audinių kiek
vienam respublikos gyven
tojui. Klaipėdoje stos j ri
kiuotę didelė žvejybos lai
vų remonto gamyklos pir
moji eilė.

Ypač svambų u ž d a v i n-į 
naujajame penkmetyje teks 
išspręsti Lietuvos pramonės 
darbuotojams — žymiai pa
gerinti produkcijos koky
bę, padidinti jos patikimu
mą.

Per 1966-1970 metus nu
matoma paruošti daugiau 
kaip 80 ir pradėti gaminti 
apie 120 naujų pramonės 
gaminių, atitinkančių šiuo- l 
laikinį ir perspektyvinį 
techninį lygį. Skaičiavimai 
rodo, kad numatytos tech
ninės pažangos priemonės 
leis per penkmetį sutaupy
ti respublikos liaudies ūkiui 
daugiau kaip 90 milijonų 
rublių.

Lietuvių liaudis su didele 
energija ir įkvėpimu vykdo 
pirmųjų penkmečio metų 
užduotis. Nesugria u n a m a 
broliška mūsų šalies tautų 
draugystė ir vaisingas bend
radarbiavimas padės Lie
tuvos darbo žmonėms gar
bingai įvykdyti didingus 
uždavinius, nubrėžtus par
tijos Direktyvų projekte.

Maskva. — Užsienio di
plomatai sako, būk TSRS 
siunčia savo militarinių jė
gų į Liaudies Mongoliją. 
Mongolija yra tarp TSRS 
ir Kinijos.

Šen ir ten pasidairius
Mūsų valdančiosios klasės 

šulai vis dar nes i 1 i a u j a 
verkšlenti ir sielotis dėl pa
sireiškusių skaitlingų liau
dies protesto demonstraci
jų praėjusiais 1965 metais. 
Aukso veršiai susirūpinę, 
net su baime prisipažįsta, 
kad 1965 metai buvo pasi
žymėję demonstracijų gau
sumu, kokių dar nebuvę 
JAV istorijoje. Labiausiai 
liaudis subruzdo prieš ka
rą Vietname, prieš imperia
listinę intervenciją, Domi
nikonų respublikoje, už ly
gias teises negrams, už 
akademines laisves univer
sitetuose ir kolegijose moki
niams, prieš siaučiantį ša
lyje skurdą. Liaudis savo 
protestų žygiais supurtė di
džiuosius vyriausybės šulus, 
ir to niekas neslepia. Bet 
kol kas auksinis veršis nors 
laikinai vis dar jaučiasi tu
rįs gana jėgų ir toliau sau
valiauja.

Daugelis amerikiečių, ypa
tingai skurdo prislėgtų, pa
staraisiais metais aimanuo
dami Nusiskundžia nesvie
tišku vaistų pabrangimu, 
nežinodami tikslios priežas
ties, kas dėl to kaltas. 
Tūkstančiai asmenų su pa
laužta sveikata kenčia 
skausmus ir bendrai fizi
nius negalavimus vien dėl 
to, kad jie nebegali nusi
pirkti vaistų gydymuisi. 
Kai kurios ištisos šeimos 
pasmerktos mirti dėl nega
vimo medicininės pagalbos. 
Pigiausias paciento atsilan
kymas į gydytojo kabinetą 
— $5. Pašaukimas į na
mus — 7-10 dolerių. O jei
gu gausi porą receptų, tai 
be 10-15 dolerių neik į vais
tine. Pagaliau, toks plėši
kiškas vaistų brangumas 
pasiekė ir įstatymų leidėjų 
ausis Vašingtone.

Senatorius Russell Long, 
senato komiteto pirminin
kas apsaugojimui mažųjų 
biznierių nuo didžiųjų ryk
lių, pradėjo ieškoti kaltinin
kų dėl vaistų pabrangimo. 
Ir jau porą plėšikų pasise
kė surasti.

Federalinės valdžios 
įsteigtose laborat o r i j o s e 
suradimui naujų vaistų 
mokslininkams pavyko iš
rasti ir ištobulinti naujus 
vaistus nuo plaučių uždegi
mo, tabletėles nuo cukrinės 
ir antibiotikus nuo vokiš
kųjų tymų. Šie nauju vais
tų išradimai fede r a 1 i n e i 
valdžiai kainavo milijonus 
dolerių.

O privatiškos vaistų išdir
binio kompanijos šmugeliš-

Radviliškio rajono milicijos pirmūnai: vaikų kambario inspektorė j. leitenantė Aldona 
Ručinskienė ir Grinkiškiu apylinkės įgaliotinis leitenantas Antanas Mankus.

ku būdu išgavo iš valdžios 
chemikų naujų vaistų 
cheminę sudėtį ir slaptybes, 
pakeitė vaistų pavadinimus, 
užpatentavo ir iškėlė kai
nas aukščiau debesų. Kai 
kurios piliulės arba table- 
tėlės valdiškoj laboratorijoj 
kainavo padaryti tik pusę 
cento viena, o privačios 
kompanijos masiškai paga
mintas tabletėles parduoda 
po 15 centų vieną. Senato
rius Long šį vaistų raketą, 
sako, raportuosiąs Kongre
sui.

Skaitant spaudoje apie 
pasi b a i s ė t i n ą kai kurių 
Brazilijos darbininkų buitį, 
net šiurpuliai perbėga per 
nugarkaulį. Toje didžiulėje 
Pietų Amerikos šalyje dar 
siaučia užsilikęs viduram
žių feodalizmas, gal dar ar
šesnis už buvusia Lietuvoje 
baudžiavą. Didžiulių plan
tacijų savininkai esą tikri 
viešpačiai ant savo vergų. 
Keliolikos tūkstančių akrų 
žemės dvarponiai esą guber
natoriais, burmistrais, tei
sėjais ir šerifais. Vargšas 
darbininkas, patekęs ponų 
naguosna. jau lengvai neiš
trūks. Bandąs pabėgti iš 
vergijos sargų nušaunamas, 
kain laukinis žvėrelis. Pės
čioji plantacijų sargyba ap
rūpinta piktais šunimis. O 
raito ji jodinėja ir motorcik- 
lais važinėja.

Visi sargai ginkluoti, kain 
kareiviai karo fronte. Jei
gu kuris darbininkas be po
no leidimo nusiskvnęs nuo 
medžio anelsiną arba bana
na suvalgo, tas žiauriai 
rykštėmis nuplakamas. O 
už didesnius nusikaltimus 
vergas pastatomas statinė
je vandens, kurioje jo bur
na siekia vanduo. Jeigu ne
laimingasis dar vengia pri
gerti. tai per kelias dienas 
ir naktis stovi pasistiepęs 
ant galu kojų nirštu. Jo 
pliką galva degina tropiš- 
kos saulutės karštis.
Sakoma, jeigu kuris nu

teis t a s i s išlaikė tokias 
kančias per 4 dienas, tai 
naleidžiamas i laisve. Ta
čiau ir laisvėje būdamas il
gai negyvena, po kankini
mo miršta.

Daugelio biednu darbi
ninku vaikai užauga iki 10 
iki 12 metu neragavę nei 
laišo karvės pieno, nei viš
tos kiaušinio. Tokia pra
banga jiems neprieinama. 
Tain gyvena darbo žmonės 
JAV kapitalistų globojamo
je šalyje.

Progresas

J. GRIGIšKIS

ĮVAIRIAIS klausimais
Skurdžiausia pirmųjų 

amerikiečių buitis
Indėnai yra vargingiausia 

gyve n a n t y s amerikiečiai. 
Daugiau kaip 380,000 indė
nų gyvena 25 valstijose 
jiems nuskirtose federalinė- 
se rezervacijose arba arti 
rezervacijų, daugiausia kur 
prasta ūkiui žemė ir kur be
veik jokios pramonės nėra. 
Kongreso užgirta skurdui 
naikinti programa, kol kas, 
indėnų nepasiekia, o jei kur 
jau pasiekia, tai labai nežy
miai.

“N. Y. Times” korespon
dentas Homer Bigart, ap
lankęs kai kurias indėnų 
rezervacijas North Dakoto- 
je, stebisi, kaip pirmieji 
amerikiečiai gali tokį didelį 
skurdą panešti, kuomet 
daugumas vienokiam ar ki
tokiam darbui tinkamų žmo- 

I nių neturi jokio užsiėmimo 
ir kartu neturi savo buičiai 
pajamų. Jiems tenka gy
venti daugiausia iš visai ma
žytės labdarybės.

Fort Totten rezervacijoje 
jis aplankė Sioux šeimą, di
džiausiuose žiemos šalčiuo
se gyvenančią supuvusiame 
vagone. Prie pat Kanados 
rubežiaus yra Turtle Moun
tain rezervacija, kurioje 
šimtai indėnų baisiuose žie
mos šalčiuose gyvena kiau
lėms nebetinkamose pašiū
rėse. Kitose rezervacijose 
padėtis negeresnė. Visur 
skurdas dominuoja indėnų 
gyvenimą.

Katastrofiška padėtis, pa
galiau, pasiekė Johnsono 
a d m i n i s t raciją. Kuomet 
gauta daug protestų, Indė
nų reikalams komisionie- 
rius Nash buvo priverstas 
rezignuoti. Jis teisinasi ne
galėjęs nieko padaryti, kad 
indėnų skurdą nugalėtų.

Svarbiausia, ko indėnai 
reikalauja? Naujų butų 
statybos, nes senuose jau 
nebegalima gyventi, ku- 

1 riuose jau nebegalima pasi
slėpti nuo lietaus ir sniego. 
Taipgi jie nori prie rezer
vacijų pramoninių darbų, 
kuriuose jie galėtų pasida
ryti pragyvenimą. O da
bar tų darbų labai maža. 
Apskaičiuojama, kad iš 100 
tūkstančių galinčių pramo
nėje ar žemės ūkyje dirbti, 
tegauna darbą tik 50,000, 
kiti visi — bedarbiai, netu
rintieji jokių pajamų.

Turtle Mountain rezerva
cijoje gyvena 1,400 Chippe
wa genties šeimų, kurių tik 
350 šeimų turi kaip nors 
galimybių pasidaryti gyve

Dublinas. — Sulaukęs 63 
metų amžiaus mirė trumpų 
apysakaičių rašytojas 
Frank O’Connor.

Maskva. — Murantano 
kalnuose, tarybinėje Uzbe
kijoje, surado aukso sluoks
nius.

Tokio. —Manakami mies
telyje, sudegė viešbutis ir 
žuvo 31 žmogus.

St. Petersburg, Fla-
Pagerbti jubiliatai

Kovo mėnesio pradžioje 
įvyko Kazimiero ir Magda
lenos Puišių penkiasdešimt 
trečioji vedybinė sukaktis. { 
Puota buvo labai didelė, 
įvairi. Laiškanešių salė pir
mu kartu taip buvo daly
viais prisipildžius, net pri
stigo kėdžių atsisėst ir sta
lų pietauti. Tas rodė, jog 
tie draugai turi daug drau
gų ir simpatikų.

-Jubiliatai buvo gerame 
ūpe, su savo visa didele šei
ma, giminėmis ir specialiai 
kviestais svečiais užpildė il
gą garbės stalą. Už jų svei
katą išgertas tostas, o LLD 
45 kuopos darbingoji pra
mogų komisija, daugumoje 
moterys, skaniai vaišino da
lyvius. Draugai Ch. ir M. 
Puishiai (taip save vadina) 
dėl iškėlimo gražios puotos 
prisidėjo su gausia auka sU- 
pirkiitiui maisto ir kitų 
reikmenų.

Dainos mylėtojai, vado
vaujant Adelei Pakalniškie
nei, gražiai dainavo, drau
gai gražiai kalbėjo.

Varde kuopos didelis 
jiems ačiū. Bus gražios pa
ramos jų mėgiamai spau
dai.

Iš pirmininko nugirsta, 
kad jubiliatai, kada buvo 
jaunučiai, jis žemės puren
to jas artojėlis, o ji ratelio 
mokslą išėjusi, 1910 metais, 
vienas antro nepažinę, įžen
gė į Amerikos krantą palei 
Bostoną. Kazimieras kilęs 
Ukmergės rajone, Meiliūnų 
kaime, Magdalena Sakalai- 
tė — Skuodo apylinkėje, 
Šarkių kaime. Pirmasis ap
sistojo Brighton, Mass., ga- 
yo„ darbą, ten gyveno. Mag
dalena netikėtai tame pa
čiame miestelyje apsigyve
no, juodu susimylėjo ir su
situokė 1913 metais. Gyve
nimas Brightone jiems ne
patiko. Persikėlė šalia Ak- 
rono miesto, Ohio valstijo
je, į ūkį. Nelengvas ten buvo 
jiems ūkininkavimas. Be 
to, padaugėjo šeima, gimė 
jiems dvi dukterys —Viola 
ir Mary.

Besigrumdami su visokio
mis gyvenimo sunkenybė
mis, suprato, kad be apšvie- 
tos ir organizacijų nieko 
neišmoksi, nieko nepasiek
si. Jiedu pradėjo skaityti 
pažangią spaudą, vėliau 
dėjosi Akrone prie orga
nizacijų ir jose su drau
gais ir draugėmis nemenkai 
darbavosi dir b a n č i o s i o s 
liaudies labui. Pagaliau pa
sijuto, kad laikas eiti į pen
siją. Sumanė — padarė ir' 
atsikėlė į šį miestą. Dabar 
ir visa šeima čia apsigyve
no.

Geriausiai juos žinome po 
vardais Charles ir Marga- 
reta Puishiai.

Laimingai sulaukti dei
mantinės sukakties.

Senyvas Bernelis

nimui pajamų. Kai kurios 
šeimos bandė gauti iš fe
deralinės valdžios paskolų, 
bet joms atsakyta, kad ne
turint užstato, negalima 
gauti paskolų, ir baigta.

Tuo pačiu metu gyveni
mui būtinų prekių kainos 
nuolat kyla ir kyla. Indėnai 
protestuoja prieš aukštas 
kainas, kai kada boikotuoja 
biznierius, kai kada ir pi- 
kieto demonstracijas suruo
šia. Bet tuomet jie esti po
licijos lazdomis ir ašarinė
mis bombomis vaišinami. 
Skundžiasi dėl policijos bru
talumo.

Rezervacijų žemė dau
gi ausia kalnuose ir tarp- 
kalniuose, kur mažai kas 
auga. Būtinai reikalinga 
irigacija, bet patys indėnai 
neturi tam galimybių, o fe
deralinė valdžia nemato rei
kalo jiems padėti.

Namuose, kuriuos kores
pondentas H. Bigart lankė
si. daugiausia ant sienų iš
kabinti Washingtono, Lin- 
colno ir Kenedžio paveiks
lai. Tai jų mylimiausi pre
zidentai.

_ *
Didžiausi trafiko nelaimių 

kaltininkai
Michigano univer s i t e t o 

tyrinėtoių paruoštas rapor
tas rodo, kad alkoholikai 
yra didžiausi trafiko nelai
miu kaltininkai.

Raporte nurodoma, kad 
chroniški alkoholikai , kalti 
dėl 50 procentų visų trafi
ko nelaimių. O jeigu pridė
sime prie jų tuos, kurie ge
rokai ėmė alkoholio vra tra
fiko nelaimių priežastimi, 
tai tas procentas bus gero
kai aukštesnis.

87 trafiko nelaimės, už Į 
kurias buvo atsakingi 72 
žmonės, kaip tyrinėto
jai surado, buvo atliktos 36 
alkoholiku ir 35 įsigėrusių 
prieš pat ištiktas nelaimes.

Nelaimėms sumažinti ty
rinėtojai rekomenduoja di
desnes kaltininkams baus
mes ir daugiau visuomenei 
informacijų, kaip nuo tų 
nelaimių apsisaugoti.

Ar Japonija išnyks?
Japonijos valdžia rimtai 

rūpinasi gyventojų mažėji
mo klausimu. Jei tokiu tem
pu gyventoju Ųskąrčiuš- ma
žės, kain dabar, tai mano
ma, kad už kokių 400 me
tu mažai japonų gali be
likti.

1947 metais tarp tūkstan- 
ties žmonių buvo daugiau 
kain 34 naujagimiai, o 1965 
metais jau buvo tik 15 nau
jagimių. Tai daugiau kaip 
nėr pusę sumažėjo.

Dėl naujagimių mažėjimo 
valdžia kaltina gimdymų 
kontrolės istatvma, kuriuo 
nasinaudoja didžiulė dau
guma šeimų, dabar beaugi
nančiu po du ar vieną vai
ką, kuomet pirmiau būdavo 
no 6 ar daugiau vaikų šei
moje. .’W,

DRĖKINIMĄ VALDO 
SAULĖ

Ateityje sodų ir daržų 
drėkinimą bus galima 
valdyti automatiškai. Aust
rai ietis inž. G. Spenseris su
kūrė fotoelektrinių elemen
tų sistemą, kuri, priklauso
mai nuo saulės spindulių in
tensyvumo, gomina siurb
liams varyti energiją. Kuo 
stipriau šviečia saulė, tuo 
daugiau augalams reikalin
ga drėgmės, tuo sparčiau , 
dirba minėtoji drėkinimo 
sistema. x ‘ .



4 jmL Antrad., kovo (March) 22, 1966

Apie palikimus ir paveldėjimus
Užsienyje gyvenantys tautie- jungOS parduotuvėse, pre

dial neretai teiraujasi apie tur- Į liaujančiose užsienio Valiu
tinės nuosavybės teisę Tarybų ; .
Sąjungoje. Ypač jie domisi, kaip i
pa. mus būna su palikimo pa-I Čikagoje miręs pilietis 
vekiojimn. Norėdami atsakyti i: Leonardas Macas paliko 
mo Si straipsni. ! ^1 palikimą. 1965 m. JO

.i orolio, gyvenančio Tarybų 
Apie turtines piliečių tei-, Lietuvoje, vardu atėjo 152,- 

1 385 doleriai. Paveldėtojas 
už 2,600 dolerių nupirko 3 
automobilius ir padovanojo 
juos giminėms. Be to, devy
niems giminaičiams jis nu
sprendė padovanoti 42,000 
rublių. Dar 7,000 rublių pa
veldėtojas pasiėmė gry
nais ir išleido savo reika
lams. O likusių sumų jis 
oervesdino į savo procenti
nę sųskaitų taupo m o j o j e 
kasoje.

Kaip jau buvo minėti, 
! užsieniečiai Tarybų Sųjun- 
i goję naudojasi tokiomis pat 1 — •

me šį straipsnį.

sės tarybinėje Konstitucijo- J 
je sakoma: “Piliečių asme
ninės nuosavybės teisę į jų 
darbo pajamas ir santau
pas, į gyvenamų j į namų ir 
pagalbinį namų ūkį, į na
mų ūkio ir apyvokos daik
tus, į asmeninio vartojimo 
ir patogumo daiktus, lygiai 

• kaip piliečių asmeninės nuo.- 
savybės paveldėjimo teisę— 
saugo įstatymas.”

Beje, tokias pat civilines 
teises, kaip tarybiniai pilie-1 
čiai, Tarybų Sąjungoje tu-! 
ri ir užsieniečiai. 1 nuosavybės ir paveldėjimo

teisėmis, kaip ir tarybiniai 
piliečiai. Tokių pavyzdžių 
nemaža.

Štai 1963 m. Estijoje, Ta
line, mirė tarybinė pilietė 
M. Renning. Ji paliko tes
tamentų, kuriame vieninte
le savo įpėdine nurodė 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų pilietę Džozefinų Kerm. 
Remiantis testamentu, mi
nėta amerikietė buvo pripa
žinta Renning turto pavel
dėtoja ir gavo jai užrašytų į 
suma.

Užsieniečių pavel d i m q 
sumos pervedamos iš Tary
bų Sųjungos į užsienį be jo
kių kliūčių. Žinoma, jei tam 
nekliudo atitinkama užsie
nio valstybė.

Sprendžiant paveldėjimo 
bylas, Tarybų Sųjungoje 
nėra buvę nė vieno atsitiki
mo, kur asmuo nebūtų bu
vęs pripažintas palikimo 
paveldėtoju ta dingstimi, 
kad jis nėra tarybinis pi
lietis.

Tiek tarybiniai piliečiai, 
tiek užsieniečiai savo tur-

Kaip matyti iš Konstit'i 
cijos, įstatymas saugo ir m- 
meninės nuosavybės paveldė
jimo teisę. Tai reiškia, kad 
kiekvienas pilietis visa savo 
turtų arba jo dalį testamen
tu gali užrašyti vienam ar 
keliems asmenims; gali ir 
visai nepalikti testamento— 
tuo atveju jo turtas pada
lijamas paveldėtojams pa
gal įstatymų.

Tarybiniai įstatymai ne
apriboja paveldimos sumos 
dydžio. Be to, paveldimas 
iš užsienio turtas, brange
nybės bei pinigai išmokami 
paveldėtojui, neap dedant 
valstybiniais mokesčiais. Iš
laidas sudaro honoraras 
advokatams, gynusiems pa
veldėtojų turtinius intere
sus.

Tarybiniai piliečiai turi 
teisę paveldėti palikimų, at
siradusį tiek Tarybų Sųjun- 
goje, tiek ir užsienyje. Kas 
turi paveldėti palikimų, 
sprendžiama pagal įstaty
mus tos valstybės, kur prieš 
pat mirtį pastoviai gyveno

LAISVU
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Kęstutis Orentas — daugkartinis TSRS lengvosios atle
tikos pirmenybių prizininkas. Pernai užėmęs III vietų penkių 
tūkstančių metrų bėgime.

Nukritę JAV atomy bombos,
pavojai ir raminimai

Socialines apsaugos pakeitimas 1965 metais
(Trumpas paaiškinimas)

Išleido JAV-itj Sveikatos, Švietimo ir Gerbūvio 
Socialinės Apsaugos Administracija

jūs mokat ir kuriuos lygiai tiek moka val
džia.

Jeigu gaunat socialinės apsaugos, gelžke- 
lių ar civilinės tarnybos pensiją ir įsirašo! 
į medicinos draudimą, 3 doleriai bus išim
ti iš jūsų mėnesinių pensijos mokėjimų, pra
dedant?- nuo 1966 m. liepos mėn.

Pagal įstatymą 3 dolerių mokestis bus tę
siamas per 1967 m.

Kiekvienais neporiniais metais, prade
dant 1967 m., medicinos draudimo progra
mos kaina bus studijuojama. Jeigu mokes
čio dydžio, įskaitant ir valdžios dali, neuž
teks padengti programos kainai sekantiems 
dviems metams, mokesčio dydis gali būti 
pakeistas. Valdžia ir toliau mokės pusę 
kainos.

Kai įsirašysi! į medicinos draudimą, ne
būsit priverstas jo tęsti ilgiau kaip ligi ga* 
lo sekančių neporinių metų. Tuo būdu/jei 
bet kuriuo metu bus padidintas mokestis, 
jūs turėsit galimybę išstoti iš programos, 
jeigu to norėsit. )
Kaip būti kvalifikuotam sveikatos draudimo 

benefitams gauti, esant 65 m. ar\^/ 
daugiau amžiaus

Daugumai asmenų nereikės eiti į sociali
nės apsaugos įstaigą būti kvalifikuotiems 
gauti ligoninės ir medicinos draudimo pro
tekciją.

Jums nereikės eiti į socialinės apsaugos 
įstaigą, jeigu:
• jūs gaunat federalinės civilinės tarnybos 
pensiją. Jūs būsit painformuoti ir reikalin
gi prašymų blankai bus jums išsiųsti. Jums 
bus vėliau pranešta, ar reikės ateiti į socia
linės apsaugos įstaigą.
• jūs gaunat socialinės apsaugos ar gele
žinkelių pensijos mokėjimus. Jūs esat auto
matiškai kvalifikuoti gauti ligoninės draudi
mą ir prašymams blankai gauti medicinos 
draudimą bus išsiųsti jums su brošiūra, ap
rašančia abi šias programas 1965 m. ligi 
gruodžio mėnesio.
• jūs gaunat viešos pagelbos mokėjimus. 
Daugumoje atvejų viešos pagelbos agentū
ra jums padės paduoti prašymą gauti ligo
ninės draudimą ir jums patars, kaip gauti 
medicinos draudimą.

Jums reikės nueiti į socialinės apsaugos 
ištaigą, jeigu negaunat viršminėtų mokėji
mų ir jeigu —
• jūs dirbot pagal socialinės apsaugos pro
gramą ir niekad nepadavėt prašymo mokė
jimams gauti. Jūsų socialinės apsaugos įstai
gos tarnautojai jums padės paduoti prašy
mą ligoninės draudimui gauti. Jie jums 
taip pat patars, kaip įeit į medicinos drau
dimo programą.
• jeigu niekad nedirbot pagal socialinės 
apsaugos programą, susisiekit su savo socia
linės apsaugos įstaiga tarp 1965 m. rugsėjo 
mėn. 1 d. ir 1966 m. kovo mėn. 31 d. Jei
gu patys galit nueiti į įstaigą, atsineškit sa
vo amžiaus įrodymą.

Šios sveikatos draudimo programos nebus 
pradėtos ligi 1966 m. liepos mėn. 1 d. To
dėl dėl šio naujo įstatymo nenutraukit jokių 
savo ligoninės ar medicinos draudimų, ku
riuos dabar gal turite.

Daugiau informacijų apie sveikatos drau
dimą seniems gauti, paprašykit lapelio No. 
2.

SOCIALINĖS APSAUGOS MOKĖJIMAI 
YRA PADIDINTI

Jeigu gaunant socialinės apsaugos mokėji
mus, jie bus padidinti 7% ir gausit mokėji
mus už pereitus tnėnesius nuo 1965 m. sau
sio mėnesio.

Jums nieko nereikia daryti šiam padidi
nimui gauti. Specialus čekis bus išsiųstas 
rugsėjo mėn. antroje pusėje ir jis apims 
praėjusius mėnesius nuo sausio ligi rugpjū
čio mėn. Jūsų pirmas reguliarus mėnesinis 
čekis bus jums išsiųstas 1965 m. spalio mėn. 
pradžioje už rugsėjo mėn.

Jeigu jūsų mokėjimai buvo laikinai su
stabdyti, nes jūs dirbot, jūs gausit sumą, 
kokia jums priklauso, įskaitant ir padidini
mą, po to, kai jūs parodysite savo 1965 m. 
uždarbio metinį raportą.

Tie, kurie pirmą kartą paduoda prašy
mą pensijai gauti, ateityje taip pat gaus 7% 
padidinimą virš mokėjimų, darytų pagal se
ną Įstatymą.

Tiems, kurie išeina į pensiją ar gali gau
ti socialinės apsaugos nesveikatos ar gyvų 
išlikimo mokėjimus, ateityje gaus dar di
desnius mokėjimus, negu gaunamus iš 7% 
padidinimo. Tai yra dėl to, kad didžiau
sia uždarbio suma, kasmet skaičiuojama so
cialinės apsaugos mokėjimams bus padidin
ta 1966 m. ligi 6,600 dolerių.
Mokėjimai mokyklinio amžiaus vaikams 

ligi 22 matų amžiaus
Jeigu galite gauti socialinės apsaugos mo

kėjimus kaipo nevedęs sūnus ar netekėjusi 
duktė asmens, gaunančio seno amžiaus ar 
nesveikatos draudimo mokėjimus ar miru
sio asmens, jūs galit gauti mokėjimus, jei
gu esat pilnalaikiu studentu ligi pasieksite 
22 metus amžiaus.

(Daugiau bus)

ĮVADAS
Socialinės Apsaugos 1965 m. pakeitimai, 

prezidento pasirašyti istatyman liepo mėn. 
30 d., padarė svarbius pakeitimus Socialinės 
Apsaugos programoje; pakeitimus, kurie 
tiesioginiai ar netiesioginiai palies kiekvie
ną Amerikos šeimą.

Duodamas trumpas šių pakeitimų rapor
tas, ir kaip tie pakeitimai jus palies.

Sveikatos draudimas seniems
Pradedant nuo 1966 m. liepos mėn. 1 d. 

beveik visi amerikiečiai virš 65 m. amžiaus 
galės gauti dvi sveikatos draudimo protek
cijos rūšis: ligoninės draudimą ir savano
rišką medicinos draudimą, norintiems jį tu- 
ryti.

Ką duos ligoninės draudimas
Pradedant nuo 1966 m. liepos mėn. ligo

ninės draudimas užmokės už sekančius li
goninės ir poligoninės patarnavimus:
• Ligi 60 dienų ligoninėje (išskyrus pir
mus $40.00) ir už 3.0 pridėtinių dienų už 
kiekvieną ligos atsinaujinimą (išskyrus 
$10.00 į dieną) (Yra duodamas iš viso 190 
mokėjimais padengtų dienų laikotarpis už 
gydymą protinių ligų institucijose).
• Ligi 20 dienų prailginto gydymo galimy
bių (tai gali būti prityrusio asmens slaugy
mas namie ar ligoninės konvalescentų sek
cijoje, kuri išpildo įstatymo reikalavimus) 
ir už 80 priedinių dienų už kiekvieną ligos 
atsinaujinimą (išskyrus $5.00 į dieną). Šie 
patarnavimai bus duodami tik po mažiau
siai 3 dienų išbuvimo ligoninėje. (Ši pro
gramos dalis pradės veikti 1967 m. sausio 
mėn. 1 d.)
• Ligi 100 naminių sveikatos vizitų, pada
rytų slaugių ar kitų sveikatos darbuotojų 
365 diepų laikotarpyje po jūsų atleidimo iš 
ligoninės ar intensyvaus gydymo lengvatų. 
(Gydytojų vizitai yra padengti tik pagal 
medicinos draudimo planą).
• 80% klinikos ligonių diagnostinių tyrimų 
kainos ligoninėje (po to, kai jūs užmokate 
pirmus $20.00) už kiekvieną 20 dienų diag
nostinio tyrimo peri jodą.

Iš kur bus gauti pinigai?
Pinigai ligoninės draudimo padengimui 

ateina iš specialios kontribucijos, uždėtos 
ant kiekvieno darbininko, darbdavio ir sa
varankaus asmens. Ji prasidės 1966 m. ir 
ją sudarys 0.35% nuo kiekvieno darbininko 
uždarbio. Pav., darbininkas, uždirbąs $4,000
1966 m. mokės $14.00, o jo darbdavys mo
kės tą pačią sumą. 1967 m. iš darbininko 
algos bus išimta 0.5%; tuo būdu darbinin
kas su $4,000 dolerių uždarbiu 1967 m. mo
kės 20 dolerių. Mokestis palaipsniui didės 
ligi 1987 m. ir po to jis bus 0.8% kiekvienam 
darbininkui, darbdaviui ir savarankiam as
meniui. Iš maksimumo $6,600 metinio už
darbio darbininkas 1966 m. mokės $23.10,
1967 m. $33.00 ir 1987 m. ir po $52.80.

Draudimo kaina žmonėms, negaunantiems 
socialinės apsaugos mokėjimų, bus padeng
ta iš bendrų įplaukų.

Ką duos medicinos draudimas
Jūs nebūsite automatiškai padengti medi

cinos draudimo planu. Jūs gausit šią pro
tekciją tik tada, kai pasirašysit. Kai įsi
rašysi! į medicinos draudimą, jūs turėsit su
tikti mokėti $3.00 premijumą į mėnesį ir 
federalinė ^valdžia už jus (užmokės tą pačią 
sumą. Tai nebus galima“pakeisti prieš. 1968 
m. Mokesčio dydis vėliau gali būti pakeis
tas, jeigu medicinos ir kitos išlaidos, pa
dengtos šios draudimo programos, didės.

Medicinos draudimas padengs 80% ne
perdėtos kainos už sekančius patarnavimus 
kiekvienais kalendoriniais metais po pirmų 
$50.00:
• Gydytojų ir chirurgų patarnavimus.
• Namų sveikatos patarnavimus, net ir 
tais atvejais, kai nebuvot paguldytas ligo
ninėje — ligi 100 vizitų į metus.
• Daugeli kitų medicinos ir sveikatos pa
tarnavimų, kaip pav. diagnostinius tyrimus, 
chirurginius bandažus bei rementus ir me
dicinos įtaisų nuomavimą.

Įsirašymas j medicinos draudimą
Jeigu prieš 1966 m. sausio mėn. 1 d. pa

siekiate 65 metus amžiaus, jūs turėsit me
dicinos draudimo protekciją 1966 m. liėpos 
mėn. 1 d., kai ši programa prasidės, tik tuo 
atveju, jeigu įsirašysi! prieš 1966 m. kovo 
mėn. ŠI d.

Jeigu jūs sulauksite 65 m. amžiaus po 
1966 m. sausio mėn. 1 d., jūs gausit pro
tekciją kuo anksčiausiu metu, jeigu įsirašy
si! 3 mėnesius prieš pat jums sueinant 65 
metams amžiaus.

Iš kur ateina pinigai?
Pinigai užmokėti už medicinos draudimo 

benefitus ateina iš $3.00 į mėnesį, kuriuos

Paįomares, Ispanija. — 
Sausio 17 dienų čionai susi
kūlė Jungtinių Valstijų du 
bombonešiai. Nelaimėje žu
vo 17 žmonių. Po jos surado 
tris atomines bombas, dvi iš s 
jų iš savęs leido radioakci 
jų) o ketvirta dingo

“'Pu mėnesiai po nelaimės, 
vis r JAV ieško bombos”, 
rašo alųerikięZis korespdn- 
dentas
Bombos ieško JAV lėktuvai 
su apie 1,000 lakūnų ir me
chanikų, virš 20 karo laivų 
komandoj admirolo William 
S. Guesto, partraukta iš 
Jungtinių Valstijų specia
lus submarinas “Alvin”, ku- 
ris gali giliai į jūra nusi
leisti.

Jungtinėse Valstijose mi- 
litaristai daug kalbėjo, būk 
nukritę atominės bombos 
“nesudaro pavojaus”. Bet 
gyvenime kitaip yra. Čionai 
JAV. komanda suėmė javus, 
nugriovė daug namų, iškir
to krūmynus, dalį užterštų

J. Stathos.

turtų palikęs asmuo. Jei, tines teises Tarybų Sųjun- 
pavyzdžiui, Kanados teis- gOje galį ginti asmeniškai 
mas,. vadovaudamasis vie arba per savo atstovus (pa- 
tos įstatymais, nusprendė, t tikėtinius) — tarybinius ad-
kad palikimas privalo būti 
padalytas konkretiems as
menims, gyvenantiems Lie
tuvoje, tai paveldimos su
mos išmokamos tik šitiems 
asmenims ir teismo nusta
tyto dydžio. Persiųstos pi
nigų sumos arba brangeny
bės, nesvarbu, kokio jos be
būtų dydžio, neapdedamos 
jokiais mokesčiais ir perei
na visiškon paveldėtojo ži
nion.

1954 m. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose, Čikagoje, 
mirė Vincent Šimkus. Re
miantis jo testamentu, dau
giau kaip 100,000 dolerių 
buvo persiųsta į Tarybų Są
jungą ir išmokėta jo bro
liui; Stasiui šimkevičiui, gy
venančiam Lietuvoje.

Tarybinių piliečių pavel
dimi pinigai ia užsienio per
vedami įprastiniais bankų 
kanalais ir patenka į TSRS 
Užsienio prekybos bankų. 
Bankas išmoka juos pavel
dėtojams tarybine valiuta 
pagal nustatytų kursų. Pa
veldėtojui pagei d a u j a n t, 
TSRS Užsienio prekybos 
banke arba TSRS Valstybi
nio banko skyriuje jo var
du atidaroma sųskaita už
sienio valiuta. Tokiu atve
ju, suma, atėjusi, sakysim, 
iŠ Jungtinių Amerikos Vals
tijų, pervedama į šio as
mens sąskaitų amerikietiš
kais doleriais. Jais šitokios 
valiutos savininkas naudo- 
Žasi savo nuožiūra, tarp 
[itko, ~ už juos galima 

pirktis prekes Tarybų Sų-

vokatus. Tarybinių piliečių 
turtines bei paveldėjimo by
las užsienyje veda advoka
tų kolektyvas — Užsienio 
juridinė kolegija (“Injurko- 
legija”). Ji tai d ar o, per 
korespondentus užsienyje— 
per advokatų firmas, ku
rios turi teisę teismo bei 
kitose įstaigose vesti civili
nes užsienio piliečių bylas. 
Pastovūs kolegijos kores
pondentai yra dau gelyje 
valstybių — Argenti n o j e, 
Kanadoje, Jungtinėse Vals
tijose, Anglijoje, Prancūzi
joje, Vokietijos Federatyvi
nėje Respublikoje, Švedijo
je, Šveicarijoje, Izraelyje, o 
taip pat socialistiniuose 
kraštuose.

“Tėvynės Balsas”

medžiagų išsigabeno į Jung
tines Valstijas, dalį jų kur 
tai Ispanijoje užkasė.

Žmonės nenurimsta. Vi
soje apylinkėje žemdirbiai 

•j protestuoja. Madride apie 
13,000 studentų demonstravo 
prie JAV ambasados su 
plakatais: “Y a n k e e s, go 
Home... Away with the U. 
S. bases!”. Ispanijos valdžia 
uždraudė JAV bombone
šiams skrajoti virš jos teri
torijos su atominėmis bom
bomis. Pasaulyje įvyko pro
testų prieš JAV bombonešių 
praktikavimų su atominė- 
m i s bombomis. Ženevoje 
Tarybų Sųjunga pareikala
vo, kad JAV apvalytų oro 
erdvę nuo atominių bombų.

Palomares. * — Kad pa- 
drųsinti ispanus, jog nukri
tusi JAV atominė bomba į 
Viduržemio jūrų nesudaro 
žmonėms pavojaus, tai kovo 
8 dienų JAV ambasadorius 
A. B. Duke maudėsi jūroje.

Apie Kanadoje mirusius du taurius lietuvius

Apie JAV moralą
Dr. Evelyn Millis Duval, 

iš Chicagos universiteto, 
parašė knygų lyties reika
lais: “Why Wait Till Mar
riage?”.

Ji sako, kad JAV mokyk
lose nuo jaunuolių slepiama 
lyties reikalų svarba. Bet 
gyvenime yra kitaip, nes 
JAV Bureau of Census vė
liausi daviniai rodo, jog 22 I 
(procentai vedusių motinų 
(pagimdė vaikus daug anks
čiau, negu jų vedybiniam 
gyvenimui sukako 9 mėne
siai.

Nors labai suvėluotai, bet 
visvien turiu parašyti tai, 
kas žemiau seka.

1965 m. spalio 9 d. Mont- 
realy mirė mano geras drau
gas ir buvęs Lietuvoje kai
mynas Vladas Matulaitis - 
Labukas. Kilęs nuo Stakliš
kių, Greikonių kaimo Prie
nų rajone. Velionis Kanadon 
atvyko 1928 m. Dirbo miš
kuose, vėliau įsikūrė Mont- 
r^ealyje. Kiek vėliau sukū
rė šeimos židinį. Išaugino 
nemažų šeimų.

Dėka savo žmonos, ji — 
prancūzė, turėjo raštinės 
darbo patyrimų, jie turėjo 
stenografijos, vertimų ir 
kitų patarnavimų Secreta
rial Office. Tai nebuvo 
“aukso mainos.” Per 25 me
tų laikotarpį teko pergy
venti “sezoninių atslūgi
mų,” ir net sunkių susirgi
mų.

Jis buvo labai rūpestin
gas, jautrus. Tris sūnus ir 
dukterį stengėsi išmokslin
ti, leido universitetan, ir 
tam jis labai daug aukojo
si. Tai negalėjo jam neat
siliepti į jo sveikatų. Šir
dis sušlubavo, ir štai, vos 
62 metus sulaukęs, savo 
melsvas akis užmerkė.

Vladas buvo ramaus bū
do, visuomet sukalbamas, 
plačių pažiūrų, pažangus 
žmogus. Kiekviename laiš-

ke jis reaguodavo į svarbes
nius pasaulinius įvykius. 
Kiekvienų kartų jis prisi
mindavo “mažų - paprastų” 
žmogelį, pasmerkdamas 
tuos, kurie jį skriaudžia.

Įdomaudavosi jis progre
su. Įdomaudavosi Lietuva. 
Skaitė “Liaudies Balsų,” 
“Tėvynės Balsų” ir pasto
viai prenumeravo anglišką
jį “USSR Today.”

Liko žmona Irena, trys 
sūnūs, dukrelė. Lietuvoje li
ko sesuo, du broliai. Vie
nas brolis — vyskupas Juo
zapas Labukas - Matulaitis 
Kaune.

Reiškiu gilių užuojautų 
artimiesiems, o Tu, mielas 
drauge Vladai, ilsėkis ra
miai.

Lai būva Tau lengva Ka
nados žemelė.

Kiek vėliau, gruodžio 27 
d., Toronte mirė kitas pa
žangos kareivis — Antanas 
Lapata. Apie jį “Laisvėje” 
jau buvo rašyta. Galima 
dar pažymėti, kad jis buvo 
mūsų lakštingalos Birutės 
Ramoškaitės dėdė.

Buvo jis visuoinet links
mas, draugiškas, jumoro 
pilnas, visuomet žengė pro
greso gretose.

Ilsėkis, Antanai. Mes Ta
vęs niekad neužmiršime.

Reiškiu giliausių užuojau
tų artimiesiems, J. Mikaila
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ST. PETERSBURG, FLA.
liau,—Della Reuter, čika- 
gietė, ir Aniceta Zigmantie- 
nė, detroitietė. Mat, kai ku-

» Apie Moterų Dieną
m Kovo 12 d., rodos, čionai 
įff pirmu kartu taip šauniai 

A atžymėta Tarpt. Moters 
_ Diena. Daug susirinko ir iš 
Irtoliaus svečių-viešnių, dau

giausiai čikagiečių. Papie
tavus kalbos ir dainos suda- 

ą re popietės gražią progra
mą. Visi dalyviai karštais 

^aplodismentais sveikino iš
kviestus kalbėtojus ir meni- 

® ninkus už gyvai pravestą 
šios dienos programą.

Vietinės LLD kuopos dar
buotoja, šeimininkė d. Rožė 
Samulionienė, p i rmiausiai 
iškviesta pakalbėjo apie 

^moterų veiklą, apie jų ne- 
atlaidžią kovą už visuotinę 
taiką.

čikagiečiai: Julė Urmo- 
nienė, viešnagę leisdama 
Floridoje, užklydusi į šią 

• pramogą, pagyrė pažangie
čių veiklą, padrąsindama, 
kad neapsistotų gražus dar- 

į bas. St. Zalpis priminė, jog 
pilnai pasitenkinęs vaišin
gumu ir šios apylinkės žmo
nių draugiškumu. Albinas 
Petronis dėstė, kad Ameri
koje nėra tokios kolonijos, 
kad žmonės būtų negirdėję 
apie, šio miesto aldiečių 
daugybę rengiamų pramo- 

Ė gų, moterų nenuilstantį 
darbą. Jis patarė nepasiduo-

4 v ti senystei. Priminė apie 
t/Čikagoje meno jėgas, esą, 

. C penki chorai ir trys pažan
giečių palaikomos salės, bet 
Milda, tai pati širdis. Vla
das Vėšys nusisprendęs pa* 
vandravoti po šalį, pasiekti

Lietuvą, vėliau bandysiąs rie dar vis negali dainuoti, 
apsispręsti, kurioje šalies pav., Vera Pocienė po per- 
dalyje apsigyventi. Jam pa
tinkanti ši apylinkė, drau
giški žmonės.

Ilgametis aldietis ir sezo
ninis čionai gyventojas d. J. 
P. Milleris savo kalboje už
akcentavo, kad dabartinėse i pamokų. Julė White išskri- 
dienose “didingoje draugi- do į Čikagą, nes ten mirė 
joje” daug' yra neteisybės., jos švogeris.Visi laukia jos 
Priminė, kaip rinkimais grįžtant.
liaudis atmetė karo troškė- ■ Beje, šiomis dienomis J. 
ją Goldwaterj, o išrinko tai- ’ir M. Judžentai vėl grįžo į 
kos šalininką prez. Johnso-Į Dainos mylėtojų gretas, 
ną, bet jis dabar veda Vie t-!
name karą. Tad statė klau
simą, kaip suderinti duotus 
pažadus su tokiais darbais? 
Jis gyrė tas moteris, moti
nas ir jaunąją kartą, kurios 
neatlaidžiai veikia už visuo
tinės taikos išlaikymą.

Meninėje programoje de
troitietė viešnia A n iceta 
Zigmantienė gražiai čion 
sudainavo solo tris daine
les: “Skrenda, lekia”, “Ne
apolitan Nights” ir “Gęsta 
žaros vakarinės”.

Dainos mylėtojai, Adelės 
Pakalniškienės vadovauja
mi, armoningai sudainavo 
“Motina ir sūnus”, “Ar tu 
žinai, mano broli” ir, su vi
sa publika, “Daug, daug 
dainelių”.

Panašūs parengimai žmo
nėse kelia ūpą smarkiau 
veikti ir kovoti, kad visam 
pasaulyje gyvuotų taika ir 
ramybė.

Džiugu matyti, kad šį se
zoną dainos mylėtojams į 
pagalbą atėjo viešnios iš to-

eitų metų auto avarijos te
bėra pilnai n e susveikusi. 
Tas pats ir su L. Tvaska, 
tos pačios nelaimės palies
tas, ir jo žmona. J. Yuknys 
buvo operuotas ir nelanko

hną su menine 
linuos du cho-

Priminė,

Grupė ruošiasi po velykų 
sudaryti meninę parodėlę, 
daug įvairesnę nei pernai 
buvo.

Pastarose dainų pamoko
se sudainuo ta “Happy 
Birthday” Povilui Pučko- 
riui ir Onai Greblikienei jų 
gimtadienio proga.

Šio mėnesio pradžioje d. 
Antaneta Puishienė (buvusi 
Zablackienė) buvo susirgusi 
gripu. Ligai atslūgus, ji da
lyvavo švogerio—švogerkos 
jubiliejiniame vedybų atžy- 
mėjime. Grįžusi iš prąmo- 
gos vėl smarkiai susirgo, 
kad po kelių dienų net tu
rėjo pasiduoti į Pasadena 
Paims ligoninę. Jos dukra 
Adelė Pakalniškienė sakė, 
kad ligonė esanti netvirta. 
Gyvenimo vieta: 6338 - 8th 
Avė., S. Gulfport, Fla. (St. 
Petersburgo priemiestis).

Drg. M. Judžentienė LLD 
kuopos susirinkime, primi
nė, jog velionės Veros Gri
gienės palikę keletas daik
telių, tai jos vaikai perduo
da kuopai. Valdyba priėmė. 
Ačiū. Vikutis |

BINGHAMTON, N. Y.
Mire

Izabelė Tinkūnukė-Krasauskienė na-
Reiškiame užuojautų jos vyrui Jonui Kra

sauskui, dukterėčioms, sūnėnams,—Onai, Stasei 
ir Jonui Skreliukaftns, Amelijai, Verutei ir Vla
dui Tinkūnams, broliui jonui Tinkūnui, gyve
nančiam St. Petersburgh, Fla., taipgi broliui 
Antanui Tinkūnui ir jo šeimai, sesutei Onai 

. Liudienei ir jos šeimai, gyvenantiems Lietuvoj.

A. N. Judikaičiai K. Vaicekauskienė
A. Maldaikienė K. Stanulis \
I. H. Vėžiai Endwell Bakery
L. Mainionienė E. Tamiškienė -
J. N. Stroliai M. Simanaitis.
J. Žemaitis V. Kazėnus
A. Žemaitienė Z. Zdanaitienė
E. Žemaičiuke Amilija Kaznienė
P. K. Juozapaičiai P. Jasilionienė
P? Mikalojūnas J. Strolis
J. čekanauskienė E. Strolienė
J. O. Kirailiai A. Žalimas
M. Sadauskienė U. Šimoliūnienė
A. J. Navalinskai A. H. Pagiegalai
T. Bagdonienė ’ H. žukienė
J. Vaičekauskas O. Wellus

J. M. Kazlauskai

Lowell, Mass.
Sergantys lietuviai

Serga trys 110 kuopos
riai: A. Stravinskas, A. 
Paulenkienė ir R. Karsonie- 
nė.

Stravinskas serga nuo 
sausio 15 dienos ir yra li
goninėje. Paulenkienė turė
jo sunkią vidurių operaciją. 
Karsonienė susirgo kovo 11 
dieną ir išvežta į General 
Hospitalį, jos kambario nu
meris 371 — trečiame aukš
te.

Draugės ir draugai, at- 
lankykite sergančius asme
niškai arba pasiųskite nors 
atvirukų.

OAKLAND iv SAN LEANDRO, CALIF.
Mirus

Vladui Baltrūnui

Vietname buvo užmušti 
du lowellieciai kareiviai. 
Vienas buvo dar tik 18-kos 
metų amžiaus. Vietname jis 
išbuvo tik dvi savaites. Ki
tas buvo senesnio amžiaus.

Šiemet čia mirė jau ketu
ri lietuviai: J. Janulis, bu
vęs “L” skaitytojas, J. Mi- 
kalopas, A. Bamila ir E. 
Bamilienė. Visi buvo atvy
kę į Ameriką prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą.
< Lowellietis

Hartford, Conn.
Gegužės 15 čia bus svar

bi diena. Laisvės choras 
ruošia pai 
programa.
rai: vietinis Laisvės choras 
ir Worcesterio Aido cho- 
choras.

Po meninės programos 
bus pietūs. Parengimas 
įvyks 157 Hungerford St. 
svetainėje. Pradžia 
dieną.

1 val.

Sekmadienį, kovo 
157 Hungerford St. 
nėję, Lietuvos Sūnų ir Duk
terų pašalpinė draugija 
ruošia smagų pobūvį. Pra
džia 1 vai. dieną. Bus pa
teikti skanūs pietūs, o po 
pietų iki vėlumos bus žai
dimų.

Draugija gyvuoja jau 54 
metai ir nuolatos surengia 
gerus parengimus. Kviečia 
skaitlingai dalyvauti.

27 d., 
svetai-

Haverhill, Mass.
Vasario 15 d. Banigna 

Šlaičiūnienė, gyvenanti 120 
Greenland St., paslydo ir 
nugriuvo paliai Grand Uni
on Super Marke tą ant Wa
shington St. Smarkiai su
sižeidė šoną, buvo nuvežta 
į Hale Hospital ir 17 dieną, 
mirė. Buvo 72 metų amž.

Palaidota 21 d. Lietuvių 
tautiškose kapinėse, Brad
forde. Paliko savo vyrą 
Viktorą, sūnų Viktorą, mar
čią, tris anūkus ir daugiau 
giminių ir draugų.

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HEIjjP wanted female HELP WANTED MALE

Reiškiame širdingą užuojautą velionio my
limai motinai Antaninai* Balčiūnienei, patėviui 
Pranui Balčiūnui, sesutei Ksaverai Karosienėi, 
švogeriui Juozui Karosui ir kitiems giminėms 

ir draugams. Ilsėkis 
to gražaus

Mugianiai 
Machuliai 

Taraškai 
Mozūraičiai 
Burdai
Kamarauskai 
Valaičiai

c.

M.

L M.
T. N.
W. H. Jacobai
J. M. Alvinai
J. C. Wallan 
Cecelia Smalius

ramiai, Vladai ant 
kalnelio.
Ray Machulis 
Albert Sobel
Mary Radę 
Elizabeth Shlegeris 
Barbara Bita 
Geraldine Makutėnas 
Anna Turner 
Amelia Gaiser 
Adomas Dagis 
Katrė Palsienė

/

Worcester, Mass.
Demonstracijos

Kovo 26 dieną čionai įvyks 
demonstracijos. Kalbės se
natorius Wayne Morse. Bus 
reikalauta, kad prezidentas 
sulaikytų karą Vietname, 
kur tiek daug žūva žmonių, 
o ypatingai moterų ir mažų 
vaikų.

Pereitą rudenį studentai 
iš Clark universiteto buvo 
surengę demonstracija^, ku
rios buvo skaitlingos. Ma
noma, kad šį kartą Worces- 
teriečiai dar skaitlingiau 
dalyvaus. Raginami ir lie
tuviai skaitlingai dalyvauti.

J a ske vi eitis

Kovo 10 d. mirė Juozas 
J. Chernesky (Černiaus
kas), 71 metų, gyvenęs 37 
Curtis St. Palaidotas 14 d. 
Lietuvių tautiškose kapinė
se, Bradforde. Palydovų 
buvo 15 mašinų. Palydovai 
buvo pakviesti į Lietuvių 
piliečių Gedimino klubą ir 

| gerai pavaišinti.
j Paliko savo žmoną Rožę, 

Serga M. Staugaitienė, jai tris sūnus, dukterį ir sese- 
padaryta operacija, neteko H Lietuvoje, daugiau gimi- 
dešinės kojos. draugų.

. Neseniai mirė M. Margai- Prigulėjo prie Liet, pilie- 
tienė. Liūdesyje liko vyras čių Gedimino klubo ir prie 
J. Margaitis ir duktė. Naturalization Club, Lynn, 

Mirusios šeimai reiškiu, Mass.
užuojautą, o sergančiai 
greitai pasveikti. J.

nių ir draugų.
Prigulėjo prie Liet, pilie-

Naturalization Club, Lynn,

Baltimore, Md
Draugės ir draugai!

Mirusiems lai būna ra
mybė, o likusiems — užuo
jauta.

Vasario 25 d. korespon
dencijoje įvyko klaidų, kur

Širdingai dėkoju visiems pagyma Anną. Loth, \uėjo 
už mano brolio Mykolo'Sem- .būti Po th, o kitoje vietoje 
šio lankymą ligoninėje ir I pagymėta giso, turėjo būti 
daly vav imą še r m e n y s e,; geso (gas workers).
taipgi už puokštes gėlių, 
kurios taip gražiai puošė 

i mano brolio karštą.
I Taipgi dėkoju visiems ma
no brolio palaikų palydo
vams į amžiną atilsį. Šir
dingai ačiū draugams Sta
niams, kurie man labai daug 
pagelbėjo laike jo ligos ir 
prie palaidojimo; draugei 
Šilanskienei, kuri daug pa
gelbėjo prie prirengimo pie
tų palydovams. Didelė pa
dėka draugui Mikuckiui už 
gražią kalbą koplyčioje ir 
kapinėse.

Širdingai visiems ačiū.
Pranciška Deltuvienė

Senis

pa

Miami, Fla.
Svarbu Miamio ir 

apylikes lietuviams
Aido choras rengia

vasarinį koncertą, k u ris 
įvyks kovo 30 dieną. Pra
džia 2:30 vai. po pietų. Pie
tų nebus, tiktai koncertas. 
Vieta: L. S. Klubo salėje, 
2610 N. W. 119th St.

Koncertą išpildys Aido 
choras, J. Veličkos vadovy
bėje; Aido choro solistės:

Philadelphijai ir Apylinkei
Draugiškas išvažiavimas įvyks pas draugus 

Ramanauskus jų ūkyje Liepos 3 d.

Antrą pramogą rengsime rugsėjo 4 d.
Prašome šias dienas įsitėmyti ir nieko šioje 

apylinkėje nerengti.
Kviečiame visus minėtose pramogose daly

vauti.
B. A. Ramanauskai

PHILADELPHIA, PA.

2-rą vai. dieną

LIETUVIŠKAS VAKARĖLIS
Bus Visiems Įdomu Pamatyti

LIETUVIŠKUS FILMUS
ĮVYKS SEKMADIENĮ. KOVO-MARCH 27 D.

AL MERKIO ŠOKIŲ SALĖJE
6024 Wayne Ave.
Iš New Yorko Jonas Grybas rodys gražius filmus, 

susuktus Tarybų Lietuvoje.

Po meninės programos bus užkandžių ir kavos.
Paįvairinimui, išgirsite gražios muzikos iš plokštelių.

Iš Gibbstown, N. J. (velionio Seno Vinėo gyvenvietė),, 
būrys jaunuolių laukia viršminėtos dienos—tad ir kvie
čiame vietinius dalyvauti.

Susirasti vietų keblumų nėra—Bušai “<f” ir “K” valiuojanti i 
West'us, įsustoja ant Chelton Ąvc. ir Wayne Ave. Ten išlilHitf rci- ' 
kia eiti į North pusę, du ir pusę skverų ir bus tas numeris/

Gatvekarls No. 53 gaunamas ant Broad St. ir Erie Ave., /važiuot 
ja pro šalį, išlipti ar ant Harvey St. ar ant Walnut Liine,

—Kviečia Rengėjai

GIRL FRIDAY
Some typing required. Must have 
pleasant phone vice. Starting 
salary $250 mo. for 40 hr. week, 

For personal interview 
call Mr. Wilkenson. MI. 6-0884.

(22-24)

WOMEN
For hand work in engraving plant. 
Must be High School grad., intel
ligent, have high moral character. 
Successful applicants must be bond
able, excellent starting salary and 
working conditions, including fringe 
benefits. Central West Philadelphia 
location.

Equal opportunity employer. Con
tact Miss Sabot.

1900 Cherry St., Philadelphia.

JR. DRAFTSMAN
Recent H. S. grad. with drafting 
training & exp. needed for general 
mechanical drafting. Good working 
conditions & fringe benefits. In
teresting work. Call or write to 
D. L. Wooden.

PEERLESS HEATER CO.
Boyertown, Pa. Phone 367-2153.

(22-26)

DISHWASHER

Full time. Apply in person.
ROBINHOOD RESTAURANT
Bustleton Ave., & Welsh Rd.

(22-24)

Mrs. Mae Gabriėnienė ir 
Mrs. H. Mikitienė;* Vyrų 
grupė ir Moterų grupė su
dainuos gražių dainelių.

Taigi, gerbiamieji lietu
viai, nepamirškite laiko ir 
vietos. Atsilankymu parem- 
site Aido chorą, girdėsite 
gražų koncertą. uJomi bū
site pateitkinti.

Kviečia Aido choro
Valdyba

Lawrence, Mass.
Serga

Geras “Laisves” rėmėjas 
Ignas Čiulada pirmiau pa
sidavė į Bon Secours Hos
pital, Methuen, Mass., o 
“Laisvės” vajininkas V. 
Kralikauskas pasidavė į 
Lawfence General Hospital 
kovo 16 d.

Atrodo, kad abiem širdies 
negalavimai.

Simpatija ligoniams ir jų 
šeimynoms.

A. Večkys
(“Laisvės” kolektyvas 

taip pat linki abiem ligo
niam sėkmingai ir greit pa
sveikti.—Redakcija)

Viena. —Austrija ir Alba
nija apsikeis ambasadoriais.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gija rengia žaismių popietę su už
kandžiais Kovo-March 27 Laisvės 
choro svetainėje, 157 Hungerford 
St. Prasidės 12 vai., pietūs bus 1 
vai. Po pietų bus galima pokal
biais leisti laiką iki 9 vai. vakaro. 
Visi Draugijos nariai kviečiami da
lyvauti, taipgi ir nenariai kviečia
mi atsilankyti. Nesigailėsite. Auka 
$2. LS ir D Draugijos sekretorius 

•> (23-24)

ELIZABETH, N. J.

L. D. P. Klubas rengia klubic- 
čiams ir talkininkams vakarienę 
kovo 26, šeštadieni, 6 vai., klubo 
patalpose, 408 Court St.

Bus pagaminta skani vakarienė 
su visokiais gardumynais.

, Kadangi klubas rengdavo pra
mogas ir prašydavo talks ir visa
da jos gaudavo, tai ir talkininkai 
bus pavaišinti šia vakariene.

Komitetas (23-24)

WORCESTER, MASS.
Metinį banketą-pietus rengia LDS 

57 kuopa balandžio 3 dieną. Kvie
čiame visus narius dalyvauti šiame 
bankete ir kartu pakvieskite savo 
pažįstąmus kaimynus. Po pietų bus 
rodomi slankiojamos nuotraukos, 
kurias nutraukė Irena Janulienė, 
dalyvaudama Lietuvoje dainų šven
tėje. Taipgi bus nuotraukų iš ke
lionės Italijoje ir kitose šalyse. Pie
tų pradžia 1 vai. Vieta—29 En
dicott St. Įžanga $1.50.

Rengėjai (23-26)

SO. BOSTON, MASS.

, Svarbų pavasarinį parengimą 
rengia LLD 2 kp. Balandžio-April 3 
d., 318 Broadway.

Pietūs bus 1 vai.
Tarp kitų bėgamų klausimų bus 

prisiminta ir Kovo 8-bji—-Tarptauti
nė moterų diena.

Tikimės turėti viešnią iš tolimos 
kolonijos. Prašome visus įsitėmyti 
dieną ir laiką ir dalyvauti paren
gime. Rengėjos

(22-23)

CAREER OPPORTUNITIES

For
ENGINEERS 
ASSOCIATE 
ENGINEERS 

AND TECHNICIANS 
Also 

MECHANICAL 
DESIGNERS 

DRAFTSMEN 
AND JUNIOR 
DRAFTSMEN

Company paid pension, insurance 
and hospitalization, good starting 

salary with planned increases. 
Apply by letter or in person 

Sat. 9 A. M. to 12 Noon
GRAHAM 

MANUFACTURING CO. 
INC.

26 HARVESTER AVE. 
BATAVIA, N. Y.

(22-24)

ELECTRICIAN
For small shop in North Philadelphia 
& King of Prussia loc. Rebuilding 
and repair of Power Switch Board 
control circuit for Diesel Gen. Sets 
& so forth. Must be 1st class.

Ask for Mr. Wade. BA. 8-1480.
(22-24)

ARCHITECTURAL DRAFTSMEN
5 yrs. exp. Capable of handling 

all phases of work.
SEIDLE & SLOCUM, Architects. 

Office in Ardmore.
KI. 6-0423 for appt.

(22-23)

MECHANICS &
MECHANICS HELPERS

For fleet maintenance. All diesel 
units. Good working conditions. Be
nefits. Also tank trailer washers.

CaU NI. 4-8600. (20-24)

PHARMACIST
RX and merchandise experience. 
Refs, required. Excellent salary, 
good working conditions. Logan 
location. Box E-6, Jefferson Bldg., 

Philadelphia, Pa.
(22-24)

DIEMAKERS & TOOL ROOM
MECHANICS

Better your present rate.
Overtime and benefits.

Call PI. 4-1666.
(22-24)

Help Wanted Female
COCKTAIL WAITRESS 

and Dinner Waitress 
Apply—

TWADDELL COCKTAIL LOUNGE 
Paoli, NI. 4-3386.

(22*23)

HOUSEKEEPER. Sleep in, for 
business couple with 2 well behaved 
school children. Light housekeep
ing and cooking. Very pleasant work
ing cond. Call 10.3-7868 'til 5:30. 

1-609-966-2840 after 6:30.
(22-24)

CLEANING WOMAN 
$10 a week, 

have own transportation. 
References.

FUlton 9-2244
(22-23)

Every other week.
Must

WAITRESS. Class “A” Upper 
Main Line Restaurant seking help. 
No experience necessary; recent 
references required. Will train suit* 
able applicant. 647-0160.

(22-25)

COMPETENT WOMAN
Driver’s License. Assist cook and 
house-cleaning; live in. Neat, pleasant 

person. Before 7 PM.
Niagara 4-0694.

(22-24)
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Pagerbsime poetą J. Janonį
Visas šių metų balandžio 

mėnuo Lietuvoje bus Ju
liaus Janonio — Vaidylos 
Ainio — mėnuo. Mat, ba
landžio 3 dieną sukaks 70 
metų, kai Julius Janonis gi
mė.

Dėl to visoje Lietuvoje, ir 
daugelyje kitų tarybinių 
respublikų miestuose, bus 
ruošiami mitingai J. Jano
nio gimtadieniui paminėti, 
jam pagerbti.

Niujorke poeto pagerbi
mo popietę ruošia ALDLD 
1-oji kuopa. Tai bus sek
madienį, balandžio 3 d., 3 
vai. popiet.

Programa bus įdomi:
1. R. Mizara skaitys apie 

Juliaus Janonio gyvenimą 
ir darbus paskaitą.

ELIZABETH, N. J.
Likvidavo LDP Klubą

Kovo 6 d. čia buvo likvi
duotas Lietuvių Darbininkų 
Progresyviškas Klubas. 
Likvidavimo priežastis bu
vo ta, kad kur pirmiau ren- 
davojome kambarį — rusų 
svetainėje, dabar tas pasta
tas eina ant nugriovimo. 
Toje vietoje bus statomi di
deli apartmentnamiai. Prie 
to prisidėjo ir tas, kad klu
bas sumažėjo nariais taip, 
kad už narių duokles jau 
nebegalėjo užsimokėti nuo
mos. Nors nuoma ir buvo 
numažinta kelis sykius, bet 
ir tas negelbėjo.

Su New Jersey progresy
viais lietuviais bėda yra ta, 
kad didžiuma jų apleido 
didmiesčius ir pasisklaidė 
po apylinkės priemiesčius 
ir mažus miestelius. Prlė to 
prisidėjo dar ir amžiatis 
našta. Negalint jau nau
doti automobilių, komuni
kacija pasidaro sunkoka, 
kad būtų galima turėti 
skaitlingus susirinkimus.

Pagal turimus rankose 
dokumentus, pasirodo, kad 
klubas buvo suorganizuo
tas apie 1920 metus. Per 
tą visą laiką klubas turėjo 
patalpas ir jos buvo kaip ir 
viso progresyvaus judėjimo 
centras. Ten susirinkimus, 
pramogas, konfer e n c i j a s 
laikė kuopos ir chorai. Kas 
tik buvo progresyviško da
roma. kiekvienas ten rado 
prieglaudą. Svarbiausia tai, 
kad klubas duodavo savo 
patalpas naudoti nemoka
mai, o klubiečiai narines 
duokles mokėjo.

Klubas turi savo baldus: 
stalus, kėdes, puodus, lėkš- 
es. peilius ir šakutes. Rei
kalui esant, gali aptarnauti 
apie šimtą žmonių. Taip 
pat turi pianiną, televizo
rių radija, didelį sieninį 
laikrodi, šaldytuvą ir ne
maža spintą, pilną„ įvairių 
knvfm. Turi Šerus “Lais
vės” jos .namo, .“Vilnies”. 
Prenu m e r a v o “Laisvę”, 
“Vilnį”, Kanados “L. Bai
sa”
Turi šorus “Laisvės,” jos 
ju paskirstė abiem mūsų 
laikraščiam ir kaimyni
niams laikraščiams Kana
doje ir Argentinoje. O li
kusioji dalis bus pavesta L. 
Literatūros Draugijos 54-ai 
kuopai.

Baldai ir knygos bus iš
vežti į Harrisono klubą, ku
ris, rodos, visoje šioje N. J. 
valstijos dalyje pasiliks vie
natinis klubas ir turės ap
tarnauti šios srities progre
syvias organizacijas. Nors 
vieta nėra didelė, ,bet prie

2. Iš Lietuvos vienas ar 
du asmenys kalbės temoje: 
J. Janonio rolė lietuvių li
teratūroje.

3. Mūsų solistai — Nelė 
Ventienė ir Viktoras Beke- 
ris dainuos Janonio dainas, 
kompozitorių muzika ap
vilktas.

4. Keletas žmonių, kuriu 
vardai bus paskelbti vėliau, 
skaitys Janonio eilėraščius.

5. Aido choras, vadovys
tėje Mildred Stensler, dai
nuos keletą dainų.

žodžiu, tai bus labai įspū
dingas ir svarbus koncer- 
tas-mitingas. Prašome tą 
dieną pasižymėti savo ka
le n d o r i u o s e ir atvykti į 
“Laisvės” salę.

Ns.

dabartinių aplinkybių jos. 
užteks.

Kovo 26 d., 6 vai., vakare, 
408 Court St., įvyks pasku
tinė Elizabetho klubo vaka
rienė — tik klubo nariams 
ir tiems, kurie kada nors 
dirbo klubo parengimuose, 
ar tai būtų vyrai ar mote
rys, ir visi jie prašomi da
lyvauti. Įžanga nemokama.

Draugams elizabethie- 
Čiams reikia atiduoti didelį 
kreditą, kad jie klubą išlai
kė per 46 metus kaip šios 
srities progresyvių organi
zacijų centrą. Paimkim šios 
apylinkės LLD ir LDS ap
skritis, beveik visos konfe
rencijos atsibūdavo čia, taip 
oat ir jų parengimai. Vie
ta buvo labai patogi. Ma
žesniems parengimams už
tekdavę savojo kambario, o 
didesniems prieinamai gąu- 
davo didesnę rusų salę.

Mūsų ligoniai
Kartą aplankiau Tadą 

Kaškiaučių. Radau jį pusė
tinai suvargusį. Porą kartų 
bandžiau susisiekti su juo 
telefonu, bet atsakyta, kad 
jam telefonas tuo tarpu už
darytas. Tai reiškia, kad 
jis dar netvirtas.

H. J. Burke randasi ligon- 
butyje — Alexian Brothers, 
Elizabethe, su sulaužytu 
strenkauliu. Atrodo ne per 
geriausiai.

L O. Bečių žentas Art 
Wallace su vėžlige nevaldo 
vienos kojos ir pasidarė lo
vos ligoniu.

Kitos žinios
Elizabethe nudurta 8 me

tų mergaitė ir kita smar
kiai sumušta, randasi ligon- 
butvje.

Orange miestelyj nušau
tas moters užpuolikas New- 
arke. Kol užpuoliką nušo
vė. jis nukirto ekspertą de
tektyvą, apie 50 metų amž.

Elizabethas paskyrė $2,- 
500 tam, kas praneš noli- 
cijai apie mergaitės žudiką.

Ignas

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks kovo 

28-tą, 7:30 vakaro, Laisves 
salėje. Turime keletą svar
bių klausimų svarstyti. Vi
si nariai dalyvaukite.

Valdyba

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

“Laisvės’' direktoriai prašomi ne
pamiršti, kad posėdis jvyks šio pir
madienio vakarą, kovo 28, paprastoj 
vietoj ir laiku. Sekretorius

(23-24)

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.)

baiminosi, kad per daug yra 
mokytojų seminarijų, kad se
minarijos kasmet pagamina 
po kelis šimtus mokytojų, kad 
iš vidurinių mokyklų išėję 
‘•‘pusinteligenčiai,” neišgalėda
mi toliau mokytis, pasidaro 
nelaimingi žmonės — išmoks
ta mąstyti, ieško savo trage. 
dijos, tautos tragedijos prie
žasčių.”

Tos begėdiškos ribos seniai 
nebėra. Tarybų Lietuvoje jau
nimui durys į mokslą ir ap- 
švietą plačiausiai atidarytos. 
Nebereikia bijoti, kad bus 
perdaug inteligentijos!

Kanadi e č i ų ‘‘Nepriklauso
moje Lietuvoje” Dr. Kazys 

I Karvelis dar vis tebekepa 
straipsnius “Apie atkursimą 
Lietuvą.” Kai jie vėl užvieš
patausią Lietuvoje, viską iš 
pamatų pakeisią, sugrąžinsią 
visą “laimingą” praeitį.

Gal tik šiokį tokį nusilei
dimą padarysią Lietuvos jau
nimui. Iš jaunimo atimti vis
ką, ką jie yra gavę ir ką jie 
turi, būtų, girdi, neišmintinga. 
Mat, komunistai gudrūs, jie 
žiną, kad jaunas protas vi
suomet turi būti kuo nors už
imtas, tai:

“Na, ir pabėrė visokiausių 
saviveiklos ratelių, raudonųjų 
kampelių, tautinių šokių an
samblių ir begalę visokių ki
tokių panašaus pobūdžio sam
būrių. Seniems žmonėms ši
ta veikla yra įkyri ir vargi
nanti, tačiau šaunesniems, ku
rie pilni dinamizmo ir ener
gijos, tokia socialinio bendra
darbiavimo ir kultūrinės veik
los nuolatinė dinamika yra 
pakeliama, o kartais ir reika
linga. Todėl šitų visokių su
organizuotų vienetų, o ypač 
kultūrinio pobūdžio, kaip cho
rai, kaimo kapelos, ansamb- 
liai, skaityklos, vaidinimų 
kolektyvai ir visa eilė panašių 
sambūrių, nereikėtų naikinti, 
bet priešingai—dar paskatin
ti.”

Nuoširdžiai ačiū Dr. Karve
liui, kad hoi’š tiek jis dar ža
da palikti ' Lietuvoje, kai ten 
sugrįžęs pradės viską aukštyn 
kojomis versti. Tik labai abe
jotina, ar jis ir jo kolegos be
gaus progą fašistine šluota 
Lietuvoje švaistytis. Todėl ir 
tie jo straipsniai yra tušti ple
palai.

Elizabeth, N. J.
New Jersey Valstijos 

Sisvės” Vajininkams
) žinote, draugai vaji-
, mes laimėjome “L” 

vajuje 1965 metais šeštą do
vaną —$20. Tai aš manau, 
kad visi vajininkai sutiksi
te laimėtą dovaną paaukoti 
“Laisvės” biudžetui N. J. 
vajininkų vardu. Čekį da
bar siunčiu.

“Laisvės” vajui praėjus, 
noriu pareikšti padėkos 
žodį draugui J. Grayson 
(Griciūnui), kurie pagelbė
jo man su atnaujinimais 
kelių prenumeratų iš Point 
Pleasant, N. J. Taipgi dė
koju “Laisvės” sekretorei 
L. Kavaliauskaitei už jos 
puikų, sklandų darbą, kuris 
buvo be jokių klaidų.

Nors vajus baigtas, bet, 
draugai, rankų nenuleiski- 
me. Ateinančio vajaus lai
ku “Laisvės” platinimo dar
be gerai pasispausime ir 
laimėsime antrą dovaną.

Su gilia pagarba visiems 
vajininkams ir skaityto
jams, K. Paciūnas

Washingtonas. —Semina
rijų Sąjunga reikalauja, 
kad JAV keistų nusistaty
mą linkui Kinijos.

New Yorkas. — Per vie
na dieną Times Square 
aikštėje areštavo 50 žmo
nių už miesto teršimą.

Hongkongas. — Kinijoje 
buvo žemės drebėjimas.

IŠ LAIŠKŲ
“Laisvės” Krisluose R. 

Mizara parašė, kad mirda
mas Kipras Bielinis paliko 
$40,000, o “Naujienų” ap
žvalgininkas tą Mizaros 
raštą pavadino “kvailu 
šmeižtu” ir t. t.

Mano vienas senas drau
gas, dabar gyvenąs Niujor
ke, 1966 m. kovo 4 d. para
šė man laišką, ir, tarp kit
ko, sakė:

“February 26 dieną, 1966 
m., gavau telefonu pakvie
timą, kad įvyks lietuvių so
cialdemokratų 19 kuopos 
mitingas pas draugą X. Tai 
ten ir nuvažiavau pasišne
kėti, ir t. t.

Ale .vėliau pasirodė, kad 
tas mitingas sukviestas LSS 
19 kuopos vardu buvo ne 
LSS 19 kuopos reikalų ap
tarimui, ale mirusio Kipro 
Bielinio palikto turto pasi
dalinimui, nes jis bankuo
se turėjo pasidėjęs 40,000 
dolerių...!

Tame mitinge dalyvavo ir 
neva socialdemokratas “Ke
leivio” redaktorius ponas 
Jackus Sonda, ir iš Thomas
ton, Conn., ‘profesorius be 
profesijos’ Jonas Vilkaitis.

Aš, nelaukdamas to mi
tingo pabaigos, išėjau na
mo. Tai aš nežinau, kaip 
jie tuos pinigus pasidalino.”

Aš patariu tau, padėkok 
tam “Naujienų” apžvalgi
ninkui, kaip tau patinka.”

“Laisvės” skaitytojas 
Antanas Bačėnas 

1966 m. kovo 18 d.
, i J i

Mieli draugai ., 
iš Redakcijos!

Prašau Jūsų padėti suras
ti mano vienintelę seserį, 
jos vyrą, ar jų sūnų, su ku
riais išsiskyriau dar anks
tyvoje jaunystėje ir apie 
kuriuos prisimenu tik štai 
ką:

Po 1917 metų iš Betaru
si jos Lapy stoties išvyko į 
Ameriką.

Mano sesuo — Markovs- 
ka Zofija (mergautinė pa
vardė Ščiavinska), Martyno 
(šiandien apie 75 m. amž.), 
paskutinėmis žiniomis 1919 
m. gyveno Cleveland, Ohio, 
namų šeimininkė.

Jos vyras •— Markovskij 
Eugenij, Eugenijaus, tuo 
laiku dirbo anglių kasyklo
je, net buvęs sužeistas.

Ju sūnus Markovskij Eu
genij, išvykstant į Ameriką, 
galėjo turėti vos porą me
tų amžiaus. -

Paskutiniame savo laiške 
iš 1919 m. sausio man ra
šė, kad žada persikelti gy
venti į Windsor, ir daugiau 
laiškų iš jų negavau, ir ne
žinome, ar jie išsikėlė ar ne.

Prašau ieškoti lenkų ir 
anglų kalba, nes namuose 
jie kalbėjo lenkiškai (vyras 
save skaitė lenku).

Pats esu jau 79 metų am
žiaus ir labai noriu sužino
ti savo mielos sesers Zofi

SAN LEANDRO, CALIF. 
Mirus

Vladui Baltrūnui
Reiškiame gilią užuojautą jo brangiai se

sutei Ksaverai Karosienei, jos vyrui Juozui, 
tėvams Balčiūnams, giminėms ir artimiesiems. 
Lai būna jam lengva šios šalies žemė.

Vladas ir Brone Keršuliai 
Povilas ir Nelė Ventai, ir 

jų sūnūs—Paul ir Conrad 
New York

jos tolimesnį likimą. Jei jos 
nėra gyvos, gal dar gyvas 
jos vyras ar sūnus.

Reiškiu Jums gilią ir nuo
širdžią padėką.

ščiavinskas Antanas
Kazlų Rūrą
Esperanto g. 9
Lithuania, USSR

P. S. Iš kaimynų pasi
skolinau paskaityti Jūsų 
puikų laikraštį “Laisvę” ir, 
radęs ten paieškojimų, ry
žausi kreiptis taip pat į Jus.

SVEIKINA ČIKAGIETĮ 
LEONĄ JONIKĄ

Sveikas, Leonai Jonikai. 
Būrys newyorkieciu sveiki
na tave tavo gimtadienio 
proga. Sulaukei savo dei
mantinės sukakties — 75 
metų amžiaus. Igiausių 
metų tau! Tavo gimtadie
nio proga siunčiame dova
ną laikraščiui “Vilniai.” 
Po dolerį davė:

V. ir B. Keršuliai 
Antanas Bimba
V. ir V. Venskūnai
D. ir A. Veličkai
M. Šukaitienė
George Wareson
F. Jakštis
Jonas Juška
J. Mikaila
Adelė
Alice
S. Sasna
J. Siurba
Jonas, Jr.
Paul Venta
W. Baltrušaitis
Valys Bunkus
A. Gabalas
L. Kavaliauskaitė
Jonas Lazauskas

—L. K—te

SVEIKINA
Sveika, Lilija! Sveikinu 

tave ir visą “Laisvės” per
sonalą. Čia praleidžiame 
(Hotel The New York Hil
ton) dalį mūsų žieminės 
atostogos. Turime puikų 
kambarį 30-tame aukšte, 
labai gražus vaizdas. Čia 
dabar eina Tarptautinis 
grožio suvažiavimas (Int’l 
Beauty Show), tai naudo
juosi proga dalyvauti toje 
parodoje. (Mylda turi sa
vo biznį — Beauty Salon). 
Po Velykų vyksime pas 
Walterio motiną Žukienę, 
g v v e nančia Binghamtone. 
Iki... Mylda ir Walter Žu
kai.

NORĖJO $200,000, TAI 
GAVO $200 

v

Jamaica, N. Y.—G. Slocum 
buvo apskundęs buvusią 
savo žmoną dainininkę S. 
Cordell, reikalaudamas $200 
tūkstančių doleriu, bet Ja
maica Supreme Court pri
teisė jam tik $200.

Mat, jo žmona 1956 me
tais neteisingai kaltindama 
jį areštavo, kad gautų di- 
vorsą. Po divorso ji ište- 
kėjo už Manhattanofinan- 
sieriaus.

Nnujorkiečiai, 
nepamirškit kovo 26 d.
^Visi taikos mylėtojai, visi 
trokštantieji, kad karas 
Vietname būtų baigtas, ne
pamirškite, kad š. m. kovo 
26 d., 1:30 v., Niujorke įvyks 
antikarinė eisena; taipgi 
prakalbos Central Parke.

Prasidės nuo 94-osios gat
vės, tarp Fifth ir Madison 
Avenue, Manhattane, ir tę
sis iki Central Park Mall.

Kalbas sakys visa eilė žy
mių kalbėtojų-kovotojų už 
karo baigimą Vietname da
bar, tuojau.

Lietuviai raginami daly
vauti.

įvairios Žinios
Eina žmonių kova 

prieš gamtą
Washingtonas.—Dr. Wal

ter O. Roberts sako, kad 
JAV mokslininkai pradeda 
daryti išvadą, būk žmonės 
pralaimės kovą prieš gam
tą sausrų ir oro teršimo rei
kaluose.

Galima sakyti, kad jų iš
vada labai neteisinga. Oro 
ir vandens teršimas JAV 
daugiausiai kenčia nuo pri
vatinio biznio, kuris nevar
žomai užteršia upes ir orą.

Tais klausimąįs ne tik 
Tarybų Sąjungoje, bet jau 
ir Vakarų Europoje dalykai 
yra daug gėliau. Paimkime, 
kad ir Rheine upę, kuri te
ka per kelias valstybes, ji 
yra švari, lyginant su JAV 
upėmis. . . ..

Sacharos paslaptis
Ne taip seniai pasaulis 

buvo nustebintas Sacharoje 
atrastaisiais Taslijos uolų 
piešimąis^Įiudijąnčiais, kad 
dabartinė uykuma 3,000— 
5,000 metų pirm mūsų eros 
buvo žmonių gyvenama.

Libijos pietuose, Vadi-el- 
Adžalio slėnyje, mokslinin- 

į kų nuomone, žmonės gyve
no prieš* 10,000 metų. Ar
cheologų teigimu, ten esą 
apie 40.000 senovės kapų. 
Požeminės irigacijos lieka
nos liudiją, kad Čia buvo iš
vystytas žemės ūkis. Bend
ras drėkinimo kanalų ilgis 
siekia ne mažiau kaip 1,000 
mylių (1600 km). Kas juos 

j yra states? Manoma, kad 
! rastos liekanos lekendari- 
nės garamantų valstybės, 
kurią mini graikų istorikas 
Herodotas. Ten pat, Vadi- 
el-Adžalio slėnyje, aptikti 
piramidžių pavidalo pilka
piai — ištisas mirusiųjų 
miestas, kuris kelia daug 

! naujų klausimų mokslinin
kams. ;

Kairas. — Egiptas pirks 
JAV reaktyvių lėktuvų.

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

$11 Puslapių — Kaina $3.50

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokest|. Pinigų 
perlaidas (money orderius), ar čekius rašykite:

GAUNAMAS “LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Ava., Ozone Park, N. Y^ 11417

Aido choro rėmėjai
Pastaruoju laiku Aido g 

choro garbės narių metines ■ 
duokles užsimokėjo šie: »

Ona Titanienė įteikdama I 
$10; Vera Lisajienė, $5;,f 
Irena Levanienė, $5; Kancy 
Levanas, $5; ir du d.d. phi-ų. 
ladelphiečiai, tai yra: A. J. 
Pranaitis dovanojo $5, o J. 
Stasiukaitis $10.

Ir štai šių aukotojų bei 
rėmėjų išsireiškimai: “Ai^ 
das dabar taip gražiai dai
nuoja, kad net veria širdį, C 
tai mums miela jį ir remti.

Taigi, Aido choro vardu 
tariu visiems didelį ačiū už 
rėmimą ir už tokius gražius 
žodžius.

Jonas Juška ________________  * *•

Liga atpažįstama „ 
iš kvapo

Vieno Čikagos instituto 
darbuotojai tiria individua- 'J* 
liūs žmonių kvapus, siedami 
juos su įvairiais reiškiniais. 
Tikimasi, kad ateityje pa
vyksią iš kvapo atspėti nu
sikaltėlius, nustatyti ligų 
diagnoze, numatyti žmo
gaus polinkius, pvz., alkoho
liui.

Eksperimentų metu žmo- 
gus įsodinamas į stiklinį 
vamzdį, pro kurį leidžiamas A 
grynas oras. Visos iš vamz- * 
džio išeinančios dujos anali
zuojamos ir gauna mas 
“cheminis parašas”, kurio 
“raidyną” tuo tarpu tesu
daro 24 jau nustatytos me
džiagos. Nagrinėjami meto
dai, kaip susieti žmonių 
uosle nepagaunamus kva
pus su; tam tikrais susirgi
mais ,ir tokiu būdu pasta
ruosius nustatvti. Krimina
listikoje kvapai, pasilikę pa- 
talpoje, kurioje buvo pada
rytas nusikaltimas, atstos 
nusikaltėlio paliktus pirštų 
atspaudus. r‘‘

Elektrinis vėjas
Ar galima sukurti venti

liatorių be judamų dalių?
Dviem elektrodais, iš ku- 

rių vienas yra aštri adata, 
o kitas — tinklas, paleidus 
aukštos įtampos elektros 
srovę, tarp jų prasidės oro 
jonizacija. Atsiradę jonai 
judės elektrodo-tinklo kryp- 
kryptimi, paskui save pa
traukdami supantį orą. Šis 
reiškinys vadinamas elekt
riniu vėiu. Apie jį moksli
ninkai žino gana seniai.

Dabar Anglijoje yra su
kurtas originalus ventilia- 
rius, veikiantis šiuo princi- r 
nu. Oras iš jo veržiasi * 
3—3.5 metrų per sekundę 
greičiu.

Naujajame įrengime nė- i 
ra nė vienos judamos dalies. 
Vadinasi, nėra ir vibracijos, 
triukšmo, nereikalingi jam 
tepalai. Savo paprastumu ir 
patikimumu minėtasis ven
tiliatorius neturi sau lygių.




