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KRISLAI Rabinai prieš karo
A. Voznesenskis
Kam ten A. Kerenskis?
Atvyks ir Mieželaitis 
Jackus Son d a koliojasi 
Už taiką!

— Rašo R. Mizara —
Šiuo tarpu JAV svečiuoja

si įžymusis Tarybų Sąjungos 
poetas Andrejus Voznesens
kis. Jis dar jaunas, gyvena 

e vos 32-uosius metus.
A. Voznesenskis tikisi, kad 

šiemet bus apdovanotas Le
nino premija už vieną savo 

i knygą.
Bet Voznesenskis kadaise 

Tarybų Sąjungoje buvo 
Chruščiovo ar kieno kito ten 
pakritikuotas. Dėl to jį iš- 

* — > • * • • J • *

plėtimą Vietname
New Yorkas. — Kiek 

anksčiau i rabinas Mose L. 
Feuerstein, The Union of 
Orthodox Jewish Congre- 
gatio n s prezidentas, pa
smerkė JAV karą Vietna
me, o dabar ir rabinas Dr. 
Israel Margolies.

Dr. MargolieSz sako. kad 
milijonai Jungtinių Valsti
jų žmonių nesutinka su 
Johnso n o administracijos 
karo vedimu, o ypatingai jo 
plėtimu pietryčių Azijoje, 

skėstomis rankomis pasitiko'Jis sako, kad tie, kurie pri-
tie, kuriems rūpi, iš tikrųjų, 
ne poezija, o politika. Tūli 
jų, matyt, galvoja: A. Vozne
senskis dar gali būti “geras 
vyras” (jų akimis).

r Svečias poetas mūsų šalyje 
f ( skaito savo kūrybą. Jis ta- 

‘v lentingas vyras!
*. ? —:—
f • Kovo 22 d. Kolumbijos uni

versiteto (Niujorke) vadovai 
suruošė A. Voznesenskiui poe
zijos skaitymo vakarą.

Pasiklausyti sukvietė fa
kultetų vadovus; pakvietė ir 
Aleksandrą Kerenskį, buvusį 
buržuazinės Rusijos premjerą, 
pabėgusį iš Rusijos 1917 me
tais ir radusį globą pas ame
rikinius kapitalistus.

Kokiam galui A. Kerenskį 
reikėjo čia kviesti ? Kas tuo 
norima pasiekti?

i

Ji

taria karo plėtimui, nėra 
tikri JAV patriotai. Rabi-

nas, tarpe kitko, pareiškė:
“Vis daugiau mūsų žmo- 

n i ų, rimtai galvojančių, 
nesutinka su karo plėtimu. 
Valdžios kaltinimas neloja- 
įiškumu prieš eilė kongres- 
manų, daugybę mokslinin
kų, mokytojų, rašytojų, ku
nigų ir pastorių bei rabinų 
neturi pagrindo...

Vis daugiau ir daugiau 
amerikiečių supranta, kad 
karo vedimas Vietname yra 
pavojingas taikai, nesuderi
namas su JAV žmonių lais
vės ir tautinio apsisprendi
mo supratimu”.

Už pagerbimą TSRS Protestui prieš karą 
sudegins dokumentus i
New Yorkas. — Apie 20 

jungos rašytojas Sergėjus Jungtinių Valstijų buvusių 
S. Smirnovas, kuris ištyrė 
Brest - Litovsko tvirtumos 
kovą prieš hitlerininkus ir 
parašė didelį veikalą “Brest 
-Litovsko tvirtuma”, reika
lauja pagerbti TSRS žuvu
sius karius.

Jis dabar vėl važinėjo į 
Bresto tvirtovę ir grįžęs 

liurlini* P«*31CA.V1 i I »1 - «1 j. ♦ ’ •
i Paaiškės kada nors vėliau. I pateikė eilę straipsnių.

kritusių karių
Maskva. — Tarybų Są-

Šiandien ir rytoj 
demonstracijos

Madison, Wis.. — Kovo 
25—26 dienomis Jungtinėse 
Valstijose ir visame pasau
lyje įvyks masinės demon- 
stracij o s ir susirinkimai 
reikalavimui baigti karą 
Vietname.

Iš visų didmiesčių prane
ša, kad įvyks masinės de
monstracijos ir susirinki
mai.

Numatoma, Įkad jos bus 
didžiausios New Yorke,, 
Chicagoje ir Kalifornijos 
miestuose.

New Yorke masinė eise
na įvyks šeštadieni, kovo 26 
dieną. Pradžia 12:30 vai. 
Eisena prasidės nuo 94th 
St. tarp Fifth ir Madison 

į Avenue ir žygiuos 5th Avė. 
i iki Central Park Mall.

Numato pakeitimų 
TSRS rinkimuose

Maskva. — Tarybų Ar
mėnijos prezidentas ir uni
versiteto rektorius K. Aru- 
tiuninas sako, kad gali būti 
pakeitimų TSRS vyriausy
bės žmonių rinkimuose.

TSRS nėra klasių, yra tik 
darbo liaudis, tai yra tik 
viena Komunistų partija. 
Paprastai būna ir tik vie
nas kandidatas į vieną vie-

Arutiuninas sako, k a d 
įvedimas naujos rinkimų 
formos, kad būtų dau
giau kaip po vieną kan
didatą, neprieštarauja ta
rybinei santvarkai. M a t, 
ne visi žmonės yra vie
nodi, ne visi yra vienodi ir 
darbe. Iš daugiau kandida
tų liaudis galėtų išsirinkti 
geriausius.

Mes linkime svečiui-poetui 
sėkmingai pasižvalgyti po mū- Smirnovas rašo, kad bū- 

, SU Šalį, pasidarbuoti, kad tarp tinai reikia daugiau para- 
1 Ujo ir mūsų šalių santykiai ge- šyti knygų apie paprastus 

Arėtų. kareivius, kurie didvyriškaikareivius, kurie didvyriškai 
kovojo prieš hitlerininkus,

* atvykti įžymusis lietuvių tau
tos poetas, Lenino premijos 

v‘ laureatas Eduardas Mieželai-

ir Jiems Pastatyti pamink-
lūs.

2 IdUlvclVclS Uiti Udl vldo 1V1 IvZivlc*!“
Tį* tis. Ir jis būtų atvykęs, būtų REIKALAUJA TIKRINT

čia skaitęs savo kūrybą, jei 
ne tūli lietuvių tautos išsigi
mėliai. Jie pradėjo skųsti di
dįjį poetą valdžiai; jie malda- gos laikraštis 
vo-reikalavo Valstybės de- reikalauja, kad būtų suda- 

ryta tarptautinė komisija, 
, ar tikrai 

JAV surado Viduržemio jū
roje atominę bombą.

A-BOMBOS IŠKĖLIMĄ
Maskva. —Tarybų Sąjun- 

“Izvestijos”
partamento, kad Mieželaičio
neįsileistų į JAV. . . ... . t

Bet anksčiau ar vėliau E. ’ kun patikrintų,
Mieželaitis visvien pas mus ir 
antrą kartą atvyks.

Na, o nabagas Valerijus Tar
sis, išėjęs iš nesveikapročių li
goninės, atvykęs iš T. Sąjun
gos į “Vakarus,” nusitarė tap- 
ti Graikijos piliečiu, ir vis nie-

7 kinti Tarybų Sąjungą!
Visokių žmonių yra ir gal 

gi visokių ir reikia.

1 “Keleivio” Jackus Sonda 
mane labai biaurioja už taij 
kad andai parašiau, jog soci
aldemokratų vadas - vaduoto
jas Kipras Bielinis mirdamas 
paliko $40,000 turto. Tai ra
šiau, pasi remdamas vieno 
žmogaus pasakojimu.

4 Dabar kitas žmogus parašė 
net Ohio valstijoje gyvenan- 

j čiam Ant. Bačėnui, kad K.
Bielinis paliko daugiau negu 

ę $40,000, ir kad “Keleivio”
Jackus tai gerai žino, nes pats 
čiupinėjo bankų knygutes, 
kuriose “viskas” užrašyta.

Kiek pirmiau “Naujienų” P. 
Grigaitis išniekino mane, da
bar ir “Keleivio” Jackus. Bet 
pastarasis vyriausiai puola 

4 mane ne už tai, kad priminiau 
skaitytojams Bielinio paliktus 
turtus, o už tai, kam aš ra-

I šęs, jog “vadavimo” biznis— 
įt pelningas biznis.

Ar gi reikėtų dėl viso to 
mums peštis ?

Tegu Jackus tik gerai pa
misima ir pagalvoja (jei dar 
turi kiek galvoje košės), ar K.

•» ’
?

Suomijoje įvyko 
nauji rinkimai

įvyko 
rinki-

rinki-
Socia-

Helsinkis. — Kovo 19—20 
dienomis Suomijoje 
parlamento deputatų 
mai.

Nepilnais daviniais 
mų rezultatai tokie:
lis tų partija turės 55 depu
tatus, pirmiau turėjo 38; 
Centro partija 49 vietas, 
pirmiau turėjo 53; Komu
nistų partija pirmiau turė
jo 47, o dabar turės 42; 
Konservatyvų partija turė
jo 32, o dabar turės 27. Ki
tos partijos gavo po ma
žiau.

Suomijos parlamentą su-

daro 200 deputatų, tai nei 
viena iš partijų viena ne
galės sudaryti valdžios.. 
Numatoma, kad socialistai 
ir Centro partija sudarys 
valdžią, nes jie turi 104 de
putatus.

Suomija yra Šiaurės vals- 
t y b ė. Ji užima 130,165 
kvadratines mylias ir turi 
apie 5,000,000 gyventojų. 
Jos kaimynais yra Tarybų 
Sąjunga, Švedija ir Norve
gija. Ilgiausia jos siena, tai- 
su TSRS. Šalyje yra labai 
daug miškų ir apie 30,000 
ežerų.

Labai veikli JAV 
Okinawa bazė

kariu, kariavusiu Vietna- 
me, pareiškė, kad jie penk
tadienį, kovo 25 dieną, kaip 
5 valandą vakare, Union 
Square aikštėje, sudegins 
iš armijos paliuosavimo do
kumentus.

Jų tarpe yra buvęs ka
reivis Keith Lampe* Jis sa
kė, kad jie, protestuodami 
prieš karą Vietname, bandė 
tuos dokumentus grąžinti 
prezidentui Johnsonui as
meniškai. bet jis jų nepri
sileido. “Tai dabar mums 
beliko tik juos sudeginti”, 
sakė Lampe.

SUOMIŲ SOCIALISTAI
Helsinkis. —Po parlamen

tarinių rinkimų suomių so
cialistai, kurie daugiausiai 
laimėjo deputatų į parla
mentą, sako, kad jie laiky
sis nesikišimo i tarptauti
nius reikalus politikos.

Praeityje jie suokalbiavo 
.prieš Tarybų Sąjungą.

Rytų Vokietija ir 
Jungtinės Tautos

New Yorkas. — Bulgari
ja, Tarybų Sąjunga ir eilė 
socialistinių Valstybių re
mia Vokietijos Demokrati
nės Respublikos (Rytų 
Vokietijos)) prašymą pri
imti ją į Jungtines Tautas.

Vakarų valstybių atsto
vai, priešakyje , su JAV, 
tam griežtai priešinasi.

Jie ir komercinė spauda 
“argumentuoja”, būk Rytų 
Vokietija “nėra laisva vals
tybė”.

Suprantama, jie kitaip 
kalba apie Anglijos imperi
alistų kolonijas, kaip Malta, 
Jamaica ir kitas, kurios yra 
priimtos į Jungt. Tautas.

Sako, kad skrajoja 
keisti aparatai

Ann Arbor, Mich. Virš 40 
žmonių, jų tarpe 12 polici
ninkų ir pora mokslininkų 
yra matę skrajojau t , keis
tus aparatus. JAV aviacijos 
viršininkai sako, kad jie jo
kių aparatų nebandė.

Pagal mačiusių pasakoji
mus artistai nupiešė i jų 
braižinius. Aparatai pailgi, 
centre turi stiprią šviesą, o 
galuose po mežesnę, turi ir 
'ką tai panašaus į radijo an-

Kai kurie sako, kad ma
te, kaip j džiungles vienas 
nusileido. Buvo ieškoti, nie
ko nerado, bet žolė ištrinta.

taiKadena. — Okinawa, 
Japonijos sala, kurioje JAV 
po karo įsirengė milžinišką 
karo laivyno, orlaivyno ir 
armijos bazę.

Dabar Okinawa yra bazė 
bombonešiams, s k rendan- 
tiems iš JAV į Vietnamą. 
Kasdien militariniai ir civi
liniai lėktuvai čionai apsi
stoja. Tik nusileido 15 bom
bonešių ir vėl laukia 10-ties 
atskrendant.

Per vieną dieną lėktuvai 
čia buvo apsistoję su 1,700 
žmonių ir 300 tonų militari- 
nių medžiagų.

IŠ VISO PASAULIO
Berlynas. — Rytų Vokie

tijoje teisia keturis buvu
sius Hitlerio gvardijos ka
rininkus, kurių komandoje 
naciai 1942 metais, Vitebs
ko srityje, nužudė tūkstan
čius TSRS civilinių žmo
nių.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų Lockheed ir 
North American Aviation 
kompanijos gamina Vaka
ru Vokietijai karines rake
tas “F-104”.

Šios raketos gali siekti 
už J,500 mylių atstos,
yra taikomos vokiečių ar
mijos apginklavimui.

jos

Bielinis, dirbdamas kur nors 
fabrike, net ir “Keleivio” re
dakcijoje, per toki trumpą 
laiką, būtų sukrovęs tiek tur
to, kiek sukrovė būdamas va- 
d a v i m o biznyje?! žinoma, 
ne!

Tai kam taip širsti, kam 
piemeniškai koliotis?!..

New Yorkas. — Valdžiai 
pakėlus taksus ant cigare
čių, jos pabrango rūkyto
jams.

New Yorko mieste 
pabrango iki 2 centų 
dėžutės.

jos 
ant

Na, o sekamą šeštadienį tai
kos šalininkai Amerikoje ir 
kituose kraštuose, b u r s i s į 
krūvas, į mitingus, Į eisenas 
gatvėse — ir reikalaus, kad 
tuojau sulaikytų karą Vietna
me.

Didžiulė eisena gatvėse bus 
Niujorko mieste; panašiai bus 
ir kituose amerikiniuose mies
tuose.
. Taika—brangiausias, šven
čiausias žmonijai dalykas — 
ginkime ją!

Sofija. —Bulgarijos liau
dis vienbalsiai išrinko Liau
dies Fronto 416 deputatų į 
parlamentą.

Maskva. — TSRS erdvių 
užkariavimo jėgos iššovė 
“Kosmos-113” erdvių laivą.

Saigonas. — Pietų Viet
name budistai yra galinga 
politinė jėga.

Vietname plečiasi 
karo veiksmai

— Saigonas; —Šiaurės Viet
namo gynyba nušovė šešis 
Jungtinių Valstijų bombo
nešius. Mat, JAV bombone
šiai vis dažniau bombar
duoja geležinkelius tarpe 
Hanojaus ir Kinijos.

Pietų Vietnamo liaudie- 
čių mortiros vėl apšaudė 
laivus, plaukiančius Saigo- 
no uf»e į Saigono miestą.

Prasidėjo žiauresni mū
šiai Mekongo upės deltoje.

MIRĖ kaizerio vagis
Franklin, Tenn. — Sulau

kęs 83 metų amžiaus mirė 
buvęs JAV karininkas Tho
mas P. Hendersonas.

1919 metų pradžioje' jis ir 
dar keli JAV karininkai !bu- 
vo suplanavę pavogti Vo
kietijos kaizerį, kai jis nuo 
revoliucijos buvo pabėgęs į 
Holandiją. Kaizeris sužino
jo ir pasislėpė vienoje pily
je. . _

Vakarų vokiečiai 
ruošiasi karui

’t*
Bona. — Kada Prancūzi

ja traukiasi iš NATO, tai 
Vakarų Vokietijos milita- 
ristai giriasi, kad jų jėgos 
auga.

Vokiečiai generolai, kurie 
įeina į NATO komandą, sa
ko, kad dabar Vakarų Vo
kietija jau yra paruošus 12 
pėstininkų divizijų ir galin
gą orlaivyną, kuriame yra 

650 bombonešių.

127,000 DEMONSTRAVO 
PRIEŠ I. VALSTIJAS
Tokio. — Kovo 20 dieną 

čionai čionai virš 
japonų, daugumoje 
mo, demonstravo 
Jungtines Valstijas.

Jie protestavo prieš JAV 
intervenciją Vietname, rei
kalavo baigti karą. Taipgi 
reikalavo uždaryti JAV ka
ro bazes Japonijoje.

127,000 
jaurii- 

prieš

Roma. — Vatikanas pa
lengvino katalikams apsi
vesti su kitų religijų žmo
nėmis.

KAMPALA. — Vakarų 
Ugandoje. Afrikoje, įvyko 
žemės drebėjimas ir buvo 
užmušta virš 100 žmonių.

VEIKIA J. VALSTIJŲ 
DIPLOMATAI

Washingtonas. — Vaka
rų Europon nuvyko trys 
JAV diplomatai, jų tarpe 
Dr. Walter Halstein.

Į Pietų Vietnamą prezi
dentas siunčia taip pat tris 
diplomatus, jų tarpe Bill D1. 
Moyers.

SENATAS UžGYRĖ 
KARUI $13,100,000,000
Washingtonas. — JAV 

Senatas 87 balsais prieš 2 
užgyrė $13,100,000,000 karo 
vedimui Vietname.

Prieš balsavo, senatoriai 
Wayne Morse, iš Oregono 
valstijos, ir Ernest Grue- 
ning, iš Alaskos.

NATO, Prancūzija 
ir JAV politika

Paryžius. — Prancūzija 
sako, kad NATO dabartinė
je formoje nėra reikalinga 
Vakarų Europos saugumui.

Bet Jungtinės Valstijos 
paveikė i kitus NATO na
rius ir jie pasiruošė išvien 
su JAV palaikyti tą milita- 
rinę sąjungą. . .

Ottawa. — Kanados vy
riausybė pareiškė, kad ji 
uždarys savo dvi militari- 
nes bazes Prancūzijoje, ku
rios ten buvo pagal NATO 
komandą įsteigtos.

JOHNSONAS APIE 
TAKSUS

Washingtonas. — Prezi
dentas Johnsonas sako, kad 
apsiginklavimas ir karo ve
dimas Vietname reikalauja 
daugiau pinigų. Numato
ma, kad jų galima gauti tik 
pakeliant įplaukų taksus.

Bet tuo pat kartu prezi
dentas bijosi, kad tas nepa
kenktų prekybai

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Maskva. — Dabar Tary

bų Sąjungoje yra virš 500 
radijo perdavimo stočių. 
Pagal naują penkerių metų 
planą 1970 metais bus ne 
mažiau 800.

Ypatingai daug jų bus 
įsteigta Sibire ir šiaurinėje 
TSRS dalyje.

Washingtonas. — Senato
rius Harry Byrd iš Virgi
nia ir dar keli kiti kelia 
protestą, prieš Vakarų Vo
kietiją, kuri statys plieno 
fabriką Kinijoje.

Kanarkis. — Gvinėja pa
braukė savo armijos dali- 
.'nius prie Dramblio Kaulo 

Nikosia. — Kipro respub- į Krašto Respublikos sienos, 
' liž kurios teritorijos yra 

Gana.
likos prezidentas Makarios 
prašo, kad dar pasiliktų 
Jungtinių Tautų jėgos, nes 
tarp graikų ir turkų nera
mumai nepasibaigė.

JAVWashingtonas.
militarinis centras vėl už
sakė pagaminti 100,000 “M- 
16” šautuvų, kuriais gink
luojami marininkai.

Berlynas. — Rytų Vokie
tija pėsti jų apginklavo mo
deminiais šautuvais.

Daka. — Rytų Pakistane 
nuo rauplių mirė 1,300 
žmonių.

Maskva. — 
“Kosmos-112.

- TSRS iššovė

Polomares, Ispanija. —
Sakoma, kad jūrų bangos 

giliau nunešė JAV atominę 
oombą.

Roma. — I Vatikaną at
vyko iš Anglijos anglikonų 
(Canterbury) arkivyskupas 
A. M. Ramsey.

Washingtonas. — Sulau
kęs 72 metų amžiaus mirė 
generolas Willard S. Paul.

Saigonas. — Pietų Viet
namo valdžia bando nura
minti budistus.

Tokio. — Kinijoje įvyko 
keturi žemės drebėjimai.

M
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“Baigti karę Vietname 
dabar, tuojau!..”

TOKIE ŠŪKIAI BUS matomi ir girdimi iš tūkstan
čių taikos šalininkų burnų kovo 25 ir 26 dd. ne tik JAV, 
o ir viso pasaulio miestuose. Tos dvi dienos yra paskir
tos tam, kad milijonai taikos šalininkų galėtų bendrai 
tarti žodį už karo baigimą Vietname.

Ir visa rodo, kad jie tars. Pasiruošimas eisenoms 
gatvėse, masiniams mitingams salėse vyksta visur ir jis 
apgalvotai vedamas.

Niujorke karo priešininkai turės didžiulę eiseną 
gatvėse — didesnę negu kada nors yra turėję. Penktą
ja Avenue jie vykš į Centrąlinį Parką, kur bus svar
bus mitingas; kalbas sakys įžymūs visuomenininkai, vei
kėjai, mokslininkai.

Taigi, reikia nepamiršti šių istorinių dienų; kiekvie
nas gali prisidėti kad ir smulkute savo dalele prie di
džiulio reikalo, —reikalauti, kad karas būtų baigtas 
Vietname tuojau!

Apie miestelį Helikę
Iš ATHENŲ PRANEŠAMA, kad Graikijos archeo

logai pradėjo galvoti apie tai, kaip iškeldinti prieš dau
gelį metų paskendusį j jūrą miestelį Heliką.

Sakoma, kad prieš 2,339 metus, iškilus žemės drebė
jimui Korintos įlankoje vanduo užliejo ir paskandino į 
dugną miestelį Heliką. Nuskendo viskas, pastatai ir 
gyventojai. Sakoma, tame miestelyje buvę daug skulptū
rų ir kitokių dailiadaikčių, sukurtų ano meto graikų ge
nijų. Dabar visa tai būtų įdomu surasti ir “gelbėti”. 
Graikai archeologai norį darbą pradėti dar šiemet, tik 
jie abejoja, ar gaus iš kur finansinės paramos.

Žemėje ir vandenyje yra nemaža senovės miestų, ir 
juos atradus būtų galima geriau pažinti praeitį. Bet “at
radimams” reikalingi pinigai, kurių nelabai kas nori to
kiems tikslams leisti.

Ot, karo reikalams, tai kas kita!

Earl Warrenui---75 metai

nemažų pelnų. Pirmu kar
tu sugautas baudžiamas už
simokėti nedaugiau $50 ar
ba 30 dienų kalėjimo; antroj 
kartu sugautas baudžiamas^ 
nuo $250 iki $500 arba. 6» 
mėnesius kalėjimo. Iki šio L 
jau keletas pasimokė joj 
bausmes ir tik vienam teko-
10 dienų kalėjimo.

New Yorke rūkančiųjų 
skaičius siekia iki trijų mi-t
11 jonų. Tai sudaro didžiulę1 
juodajai rinkai plėstis dir
vą. Tuo pačiu kartu New 
Yorke 1965 metais cigare-f; 
čių pardavimas sumažėjo 
daugiau, kaip 29 milijonais 
paketų į mėnesį, palyginus 
su 1964 metų bizniu. Lega
lus tabako biznis daug nu
kentėjęs, o juodoji rinka 
daug laimėjo.

Lietuvos Komunistų par
tija savo penkioliktąjį suva
žiavimą sutiko išaugusi, su
tvirtėjusi.

Pateikiame kai kuriuos 
duomenis apie kiekybinę ir 
kokybinę Lietuvos KP su- 
dėtį.

• 1940 m. birželio mėnesį, 
Lietuvos Komunistų parti
jai išėjus iš pogrindžio, jo
je buvo daugiau kaip 1,500 
žmonių.

• Lietuvos KP XV-ojo 
suvažiavimo išvakarėse, 
1966 metų sausio 1 dieną, 
respublikos komunistų šeh 
mą sudarė 93,967 žmonės, 
jų tarpe 85,568 partijos na
riai ir 8,399 kandidatai j 
narius

• Per laikotarpį, praėjusį 
po LKP XIV suvažiavimo, 
respublikoj partinės orga
nizacijos kandidatais į par
tijos narius priėmė 16,139 
žmones. Į partiją stoja 
daugiau aukštos kvalifika-. 
ei jos darbininkų, kolūkiečių, 
inžinerijos - technikos dar
buotojų, žemės ūkio specia
listų, dirbančių gamyboje.

• Padidėjo komunistų 
skaičius visose svarbiausio
se liaudies ūkio ir kultūros 
srityse. Materialinės ga
mybos sferoje dabar dirba 
60,140 komunistų arba 64%, 
tame tarpe pramonėje, sta
tybose, transporte ir ry
šiuose — daugiau kaip 36 
procentai ir žemės ūkyje— 
daugiau kaip 24 procentai.

•Daugiau kaip 45 procen

tai respublikos komunistų 
turi aukštąjį, nebaigtą aukš
tąjį ir,vidurinį išsilavinimą.

•Daugiau kaip ketvirta
dalis Lietuvos komunistų— 
26.7 procento—yra moterys.

• Šiuo metu Lietuvos Ko
munistų partijos gretose yra 
57 tautybių atstovai.

• Išaugus partijos eilėms, 
padidėjo pirminių partinių 
organizacijų skaičius. Vien 
per laikotarpį po Lietuvės 
KP XIV suvažiavimo nau
jai sudaryta 127 pirminės 
partinės organizacijos ir 
533 partinės grupės. Da
bar iš viso respublikoje yra 
4,955 pirminės partinės or- 
gam^cijos ir 1,860 partinių 
grupių.

• Žymiai išaugo ir sustip
rėjo kolūkių bei tarybinių 
ūkių partinės organizacijos. 
Jeigu LKP XIV suvažiavi
mo išvakarėse kolūkiuose ir 
tarybiniuose ūkiuose buvo 
395 partinės organizacijos, 
kurios turėjo mažiau kaip 
po 5 narius, tai dabar juo
se tokių organizacijų liko 
tik 81.

• 64 pirminėse partinėse 
organizacijose sudaryti par
tiniai komitetai.

• • Beveik 550 Lietuvos ko
munistu turi 40 metu ir di
desnį partinį stažą. 10 me
tų ir mažesnį partinį sta
žą turi daugiau kaip 60% 
visų respublikos komunistų.

E.

pramonė per paskutinius me
tus išsivystė. Pažindamas ją 
dar buržuaziniais laikais, ne
galiu atsistebėti. Linkiu daug 
sėkmės!”

i.

“Malonu buvo matyti ekspo
natus iš Lietuvos TSR, — rašo 
VDR pilietė Greta Basenau,-— 
labai gražiai paruošta. Viso 
geriausio!’’ z

Šimtai tūkstančių žmonių 
per 10 mugės dienų daugiau 
kaip iš 90 šalių pamatė įspū
dingus Tarybų Lietuvos pasie
kimus.

LIETUVA
LEIPCIGO MUGĖJE

Neseniai baigėsi Leipcigo 
mugė — tarptautinis isto
riškas kermošius, kuriame 
dalyvavo apie 90 šalių.

Tarybų Sąjunga ten tu
rėjo milžinišką “kampą”; 
tarybinės respublikos savo 
skyrius, ekspozicijas, kiek
viena su savo gaminiais.

Dienraščio “Tiesos” spe
cialus korespondentas Ju
lius Keršys rašo apie tai, 
kaip kitų šalių žmonės ver
tino Tarybų Lietuvos gami
nius ir visą ekspoziciją. Pa
skaitykime:

Pakili nuotaika ir mūsų res
publikos ekspozicijoje. Drau
gai karštai sveikino Metalo 
piovimo staklių eksperimenti
nio mokslinio tyrimo instituto 
Vilniaus filialo atstovus—stak
lių projekto vyr. konstrukto
rių J. Patumsį ir šaltkalvį 
montuotoją E. Z a b a rauską. 
Vilniečių sukonstruotos ir pa
gamintos ypatingai aukšto 
tikslumo dantračių frezavimo 
staklės pažymėtos aukso me
daliu.

—Jau anksčiau pastebėjome 
didelį susidomėjimą mūsų 
staklėmis,---- sako E. Zaba-
rauskas. — Specialistus jos 
patraukia detalių apdirbimo 
tikslumu ir švarumu, progra
miniu valdymu, gražia išvaiz
da. Dabar gi po tokio autori
tetingo įvertinimo tvirtai tiki
me, kad pavyko pagaminti ge
riausią šios rūšies pasaulinį 
pavyzdį. O pretendentų į auk
so medalį buvo daug ir rim
tų. Iš tarybinio paviljono stak
lių skyriaus daugelio ekspona
tų aukso medaliu pažymėti tik 
3. Tai — patraukinti dėmesį 
milžiniška automatinė guolių 
žiedų šlifavimo linija, armė
niškos staklės, elektrokibirkš- 
tiniu būdu pjaunančios iš kie
tų metalų detales štampams, 
ir šis vilniečių gaminys.

Tarybų Lietuvos ekspozici
joje nelengva prasibrauti pro 
lankytojų minią. Nemaža^ 
eksponatų jau negrįš į Tary
bų/Lietuvą. Nupirkti lietuviš- 

i baldai, 6 rūšių gintaro ga
miniai. Labai domimasi mais
to produktais, šaldytuvu 
“Snaige,” audiniais. Daugelis 
lankytojų tiesiog negali įsi
vaizduoti, kad nuostabūs įvai
rių žvėrių kailiai, kuriuos jie 
mato, pagaminti iš paprasto 
avikailio. Labai gerai atsilie
piama apie lietuviškos ekspo
zicijos apipavidalinimą. Ta
rybų Sąjungos paviljonas už 
puikų interjerą apdovanotas 
dviem medaliais. Ir čia ne-, 
mažas mūsiškių dailininkų, 
įspūdingai apifol-minusių res- 
ublikos ekspoziciją, nuopel
nas.

Įvairiomis pasaulio kalbomis 
ir rašmenimis reiškiamas su
sižavėjimas Tarybų Lietuvos 
ekspozicijos svečių knygoje. 
Labai nuoširdžius įrašus pali
ko Bulgarijos turistai, Lenki
jos, Čekoslovakijos atstovai, 
daugelis kitų lankytojų. * Bet 
girdėjau ir kitokį pokalbį.

Prie Vytauto Kokštos, pri
imančio, šalia stendo lankyto
jus, priėjo baukščiai 
damasis, pagyvenęs 
liūkštis.

—Labas, ponas.
—Laba diena.
—Ar šitus prietaisus Lie

tuvoje gamina?
—Kaip matote, jie Lietuvos 

ekspozicijoje.
—Kokiame mieste ?
Kai Vytautas atsakė į šiuos 

klausimus, žmogelis, sumur
mėjęs “atsiprašau, ponas,” nu
dūlino pas kitus draugus pa
tikrinti atsakymo.

K

Nežinia, ar patikėjo šis “po
nas” tuo, ką pamatė savo aki
mis. Tai jo reikalas. Bet čia 
lankęsi draugelis lietuvių, gy
venančių užsienyje, nuošir
džiai džiaugiasi ir stebisi sa
vo gimtines laimėjimais, susi
domėję teiraujasi, kaip galė
tų apsilankyti Tarybų Lietu-,, 
voje.

“Smagu matyti, — lietuviš
kai rašo svečių knygoje Ervi-i 
has Heldke iš VDR, Rudol-! 
štato, — kaip Lietuvos TSR

PLEPALAI IR FAKTAI
Kanadiečių “Liaudies Bal

sas” rašo:
“Vaduotojai” labai mėgsta 

neigti viską, kas buvo pada
ryta Tarybų Lietuvos gyvavi
mo metu. Ypač jie^pųolasi ant 
žemės ūkio, kuriame daugiau
sia sunkumų. Bet faktai juos 
muša be pasigailėjimo.

Kaip matome iš M. šumaus- 
ko raporto, tai per praėju
sius septynerius metus Tary
bų Lietuvoje buvo pastatyta 
karvidžių, kiaulidžių ir paukš- 
tidžių tiek, kad jose galima 
laikyti apie 440,000 galvijų, 
820,000 kiaulių ir virš 2,000,- 
000 paukščių. Kiek tokių pa
statų pastatyta prie smetoni
niu k ų valdžios?

Vidutinis grūdų derlius 1965 
metais buvo 1 5 centnerių iš 
hektaro.

Lietuvos liaudies ūkiui vys
tyti per 7 metus buvo išleista 
beveik 2,500,000,000 rublių.

Praėjusiais metais buvo virš 
46,000 studentų.

Per septynerius metus pasta
tyta virš 3,600,000 kvadrati
nių metrų gyvenamojo ploto.

Taip tai kalba skaičiai.

Chicagoje eskimams 
per šalta gyventi

Keletas šimtų Alaskos es->» 
kimų jau yra atvykę į Chi- 
cagą ir kitus miestus. Ne
maža jų pastoviai apsigy-j 
vena pramoniniuose cent
ruose, kai gauna pastovius 
darbus.

KOVO 19 DIENĄ JAV Aukščiausiojo Teismo pir
mininkas teisėjas Earl Warrenas atžymėjo savo 75-ąjį 
gimtadienį. Giminės ir bičiuliai, be to, Warreno bendra
darbiai, suruošė gimtadieninį pokylį jubiliatui pagerbti.

Teisėjas EąrlJ^Varrenas, reikia pripažinti, geras tei
sėjas, nuolat palaikąs teisingą pusę, kai tenka teismui 
spręsti ypatingai tokius klausimus, kaip pilietinių teisių 
gynimas. Pegu jis būva sveikas ir ilgai gyvena!

Pasirašyta kultūrinių mainų 
reikalu sutartis

PRAĖJUSĮ SAVAITGALĮ Washingtone buvo pasi
rašyta kultūrinių mainų sutartis tarp Tarybų Sąjun-, 
gos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Sutartis veiks per 
dvejus metus.

Einant šia sutartimi, abidvi šalys apsikeis moksli
niais darbuotojais, taip pat ir kultūriniais - meniniais. 
Pav. sutartis numato, kad dar šį pavasarį Tarybų Są- 

' junga prisius j JAV gastrolėms Maskvos Didžiojo teat
ro baletų, o rudenį Maskvos Filharmonijos kamarinį or
kestrą. Na, o JAV šiemet į Tarybų Sąjungą pasiųs pa- 
gastroliuOti Earl Hines dūdų orkestrą ir Naujosios 
Anglijos Konservatorijos orkestrą.

Per šiuos dvejus metus TSRS ir JAV viena kitai at
siųs studijuoti po 40 savo studentų. /

Bus ir kitokių mainų. Visa tai, žinoma, yra geras 
dalykas, tik perdaug, mūsų nuomone, smulkus. Galėtų 
būti “didesni mainai”, ir tai išeitų naudon abiem šalim.

žvalgy- 
žmoge-

P. GRIGAITIS 
PRISILAIŽINĖJA PRIE 
VYSKUPO BRIZGIO

L. Jonikas “Vilnyje” ra
šo:

Menševikų “Naujienose” aną
dien tilpo ilgas raštas, kuria
me į padanges keliamas vys
kupas Brizgys.
Jį sveikinę menševikai, tau

tininkai, smetoniniai “diplo
matai” ir pdts Čikagos arki
vyskupas Cody.

Vienu žodžiu, liaupsinimui 
nėra nei galo, nei krašto. Ir 
tu p a t a i k y k taip, kad tas 
liaupsinimas tilpo kadaise bu
vusiame socialistų laikraštyje.

O aš netaip seniai skaičiau 
viename anglų kalba teidiny- 
je, kad tas “N.” garbinamas 
vyskupas, nacių okupacijos 
metais Lietuvoje “Kissed 
Swastika.” Atseit, bučiavo 
hitlerinę emblemą.

Apie Brizgį juk buvo mini
ma ir hitlerinių karo krimi
nalistų bylos procese Nurn- 
berge.

Taigi, “atitiko kirvis kotą,” 
arba, anot žemaičių patarlės 
—“Toks tokį pažino ir į sve
čius pavadino.”

Juk, kaip “N.” rašeiva tvir
tina, pats vyskupas jo pager
bimo iškilmėse pasibažijęs, 
kad “už išlaisvinimą Lietuvos 
jis kovosiąs kol būsiąs gyvas.” 

“Naujienų” bosui tas labai 
patiko.

Nežinau, kiek buvusių soci
alistų dar skaito “N.” Jei 
skaito, tai ką manote, buvę 
draugai socialistai, laisvama
niai, “šliuptąrniai” ir “šiaudi
niai katalikai” ?

J. GRIGIŠKIS

ĮVAIRIAIS KLAUSIMAIS

Gelbėti 15 centų f erę!
VIEŠAI IR Už KULISŲ politikieriai “darbuojasi” 

pakelti Niujorko miesto žmonėms, važinėjantiems pože
miniais traukiniais (subvėmis) ir autobusais, fėrą (fare) 
nuo 15 centų iki 20 ar 25 centų. /

Net ir tie politikieriai, kurie kadaise skelbė, būk jie 
kovosią už 15 centų važiuotės fėro išlaikymą, dabar, pa
laipsniui, nuolaidžiauja, jau pradeda kalbėti, jog “gyve
rtinio aplinkybes” verčiahčios važiuotės fėrą pakelti.

Aiškus dalykas: fėro padidinimas kirstų smūgį bied- 
nuomenei. Dėl to visuomenė, kuri daugiausiai traukinius1 
ir autobusus vartoja, privalo pareikšti griežtą savo žodį 
už palikimą fėro koks jis yra—15 centų.

lėktuvas po 
VANDENIU 

I •

Viena JAV karinė firma 
paruošė hidrolėktuvo, ga
linčio. nardyti po vandeniu, 
projektą, r

Firmos duomenimis, lėk
tuvas yra skirtas karinėms 
atakom ne tik erdvėje, bet 
ir po vandeniu 900 km. 
spindulių nuo bazės. Lėk
tuvo panirimo' į vandenį 
greitis — apie 40 km.' per 
vai. o 23 metrų gylyje lėk
tuvas galės judėti apie 9 
km. pel* valandą. Jį varys 
trys reaktyviniai varikliai.''

Vietnamo karas ir proto 
ligos

’ ■ >

Proto ligų klausimas Jung- 
tinėse Valstijose darosi kas
kart vis opesnis. Naciona
linis komitetas kovai su 
proto ligomis susirūpinęs 
nuolat didėjančiu proto 
ligų pavojumi. Šioi komi
teto direktorius M. Gor
man teigia, kad daugiau 
kaip du milijonai proto li
gomis sergančių žmonių ne
turi galimybių gydytis dėl 
ligoninėse vietų trūkumo.

Gorman nurodo;, kad jis, 
lankydamasis Tarybų Są
jungoje, matęs ten visai ki
tokią padėtį. Palyginus su 
mūsų proto ligonių įstaigo
mis, Tarybų Sąjungoje at
rodo kaip kokie palociai ir 
kiekvienas ligonis aprūpin
tas gydymo priemonėmis. 
Šiuo klausimu Jung t i n ė s 
Valstijos labai atsilikusios.

Kongresas niekaip nesu
randa verktinai reikalingų 
fondų kovai su proto ligo
mis. Kai tik šis klausimas 
Kongrese iškeliamas, tuoj 
primenama, kad karas Viet
name stovi pirmoje vietoje, 
todėl reikalingų fondų ne
są iš kur skirti. Tuo pa
čiu kartu karas Vietname 
protiniai paveikia daugelį 
amerikiečių, kitiems tenka 
visai išprotėti.

Dr. Stanley Yolles taipgi 
tuo klausimu aštriai kriti
kuoja Johnsono administra
ciją, kuri nuskyrusi seka
mais fiskaliniais metais iš
leisti tik apie 300 milijonų 
dolerių kovai su proto ligo
mis, kuomet reikėtų tam 
tikslui skirti mažiausiai tris 
ketvirtadalius bilijono dole
rių. Dr. Yolles irgi kalti
na Vietnamo karą dėl rei
kalingų fondų trūkumo.

Jungtinė Automobilių Dar
bininkų profsąjūhga (uni
ja) skelbia, kad aūtohiobilių

pramonėje nesvietiška, sku
ba, automatija žaloja dau
gelio darbininkų protą. To- 
kia pat padėtis ir kitose pra
monėse, kur taipgi nesvie
tiška skuba praktikuojama. 
Protiniai susirgę darbinin
kai paleidžiami iš darbo, o 
gydymui priemonių dauge
lis neturi.

Gerai, kad kai kurios prof
sąjungos yra išsikovojusios 
apdraudą ir proto ligomis 
susirgusiems. Bet didžiulė 
darbininkų dauguma tokios 
apdraudos neturi. Turtin
giausioje šalyje milijonams 
proto ligonių nėra galimy
bės gdydytis.

Pelninga juodoji 
cigarečių rinka

Cigarečių kontrabandinin
kai (šmugelninkai) New 
Yorke daro milžiniškus pel
nus. Apskaičiuojama, kad 
jie padaro pelno nuo pusės 
iki vieno milijono dolerių 
kas savaitę.

Juodoji cigarečių rinka 
labai gerai organizuota. 
Kontrabandininkai trokais 
ir automobiliais atveža į 
New Yorką cigaretes iš ki
tų valstijų ir net iš Wash
ing tono, kur cigarečių tak
sai visai žemi. Kontraban
dininkai žino, kurie biznie
riai priima jų atvežtą pigią 
prekę. O tokių biznierių 
New Yorke labai daug. Ci
garečių paketus jie parda
vinėja keliais centais pigiau 
ir tokiu būdu turi labai 
daug pirkėjų.

Apskaičiuojama, kądNew 
Yorko miestas ir valstija 
tokiu būdu taksais praran
da nuo 30 iki 50 milijonų 
dolerių kasmet. Kadangi 
bausmės už cigarečių kon
trabandą ir slaptą pardavi
nėjimą nėra didelės, tai dau
gelis rizikuodami pasidaro

Apie eskimų gyvenimą 
Chicagoje šiek tiek žinių 
paduoda Indėnų reikalams 
biuro direktorius T. White.

Chicagoje eskimai paty
rė, kad juos žymiai palie-’ 
čia žiemos metu dideli ir . 
drėgni šalčiai. Nors AlaS<* 
koje daug šalčiau, kaip Chi-% 
cagoje, bet ten sausas šaltis 
daug geriau pergyventi, • 
kai Chicagoje drėgnas šal
tis, persisunkiąs net iki 
kaulų.

KitaHabai svarbi priežas
tis eskimus erzina, Atai ra
sinė diskriminacija. Chica
goje, kaip ir kituose mies
tuke, kur jie tik apsigyve
na/daugiausia juos priskai
to prie indėnų ir juos trak* 
tuoja kaip “žemesnės ra
sės” žmones. Į darbus jie ( 
paskiausiai priimami ir phv 5 
miausiai iš jų paleidžiami, 1 
panašiai kaip indėnai ir • 
negrai. .« !

Eskimai apsigyvena neg
rų apgyventuose rajonuose, 
nes tarp baltųjų jiems sun-T : 
ku gauti butus.

Direktorius White paste
bi, kad eskimai greičiau 
didmiesčiuose prisitaiko 
prie naujų darbo ir gyveni
mo aplinkybių, kaip indė
nai. Eskimai greičiau susi
draugauja su baltaisiais, 
nes jie nejaučia to, kaip 
indėnai nuo baltųjų pėr 
pastaruosius keletą šimtų 
metų tiek daug nukentėjo. 
Indėnai to niekad negali pa- f 
miršti.

Lawrence, Mass. \
Ligoniai iš progresyvių 

organizacijų
Nelaimėje sužeistas Mo

tiejus Balevičius. Randasi 
Canvalescent Home, 190 
Haverhill St.

“Laisvės” darbuotojas Ig
nas čiulada pasidavė į Boti L 
Secours Hospital, Methuen. 1 (

“Laisvės” vajininkas V. 
Kralikauskas randasi Law
rence General Hospital. |

Visiems ligoniams gili už
uojauta, taipgi ir jų šeimy- i 
noms ir giminėms. : /

A. Veckys / i

' Balboa. —JAV inžinierių 
komisija vis dar studijuoja, \ 
kuria trasa prakasti antrą 
Panamos kanalą. >
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Penktasis laiškas

_ Truputis apie Meksikos kultūrą
Praeitame strai p s n y j e 

/ truputį žvilgterėjom į ša
lies ekonominį stovį ir žmo
nių buitį. Šiame rašiny 

I žvilgterėkime į jų kultūrą.
Priešais viešbutį Virre- 

yes, kurio valgykloje aš 
i į pietavau, randasi didelis 
t skveras. Jo viduryje stovi 

^didoka, niūri sena bažnyčia 
1 su bonia ir kryptelėjusiu 

■ $ kryžiumi ant jos. Ji yra 
kolonijinių ispanų laikų lie
kana.

Saulutė jau leidžiasi. 
Niūrios bažnyčios kryžiaus 
šešėlis dengia net ir mano 

1 langą. Į mano vaidentuvę 
skverbiasi mintis, kodėl gi 
žmogus, pats skursdamas, 
krovė didžiausius turtus i 
bažnyčias? Gal dėl to, kad 
jis savo maldomis šaukėsi 

• į kokį ten išsvajotą dievą ir 
savo mintimis kilo i dan
gaus mėlvne, kad būti ar- 

* 4 čiau io. Tačiau į dangų jis 
F nepakilo aukščiau bažnyčios 

bokšto.
Šiandien žmogus stato 

mokslo katedras kaip Pitts- 
burghe, Pa.., Cathedral of 
Learning, Tarvbinėie Mask
voje aukštuolis universite
tas, na, ir čia, Meksikos 

9 Mieste, didžiulis Meksikos 
f ; universitetas, kur virš 72,- 

000 studentų mokosi. Tose 
į dangaus mėlynę besistie
biančiose mokslo katedrose

Apie trejopą kultūrą
Čia apie tą skverą, kur 

atkasinėjama aztekų pira
midės pamatai, ant kurių 
užsirioglinus dar tebestūk
so niūri pranciškonų baž
nyčia, priaugo didelis bū
rys dang o r a i ž i ų , kurie, 
kaip jau minėjau, vartojami 
šių dienų kultūros skleidi
mui. Kiekvienas iš jų pa
vadintas reiškiant tam tik
rą istorinį įvykį meksikie
čių istorijoje. Štai kai ku
rie jų pavadinimai:

“Revolution De 1910,” 
“20 Novembre,” “5 De Fer
rero,” “ C h u a te m oc,” ir 
“Chihuahua.” Paskutiniai 
du tur būt indėnų didvy
rių vardai, kurių reikšmės 
nesužinojau.,

Apartmentai tuose pa
statuose moderniški ir pa
togūs, bet brangūs. Už 
dviejų miegamųjų kamba
rių, virtuvės, prausyklos ir 
parlor apartmentas kainuo
ja $10,000 amerikinių dole
rių, perkant ji kooperaty- 
viai, inešant 10 nuošimčiu7 i C

ir ant 15-kos metii išmokė
jimo.

Kiek meksikiečių galės 
juose gyventi, tai kitas 
klausimas.

Kitas, romėmj stiliaus ar
chitektūros produktas, tai 
Dailės galerija — Palacio 
De Belles Artės Alame- 

,»|r žmogus lavinasi ir lekia ne 
tik mintimis, bet ir kosmi
niais laivais į beribę erdvę 
—tarp planetų.

Chuliganizmo nesimatė
Bet grįžkim į Meksikos 

i Miesto gatvę.
( 'I- Man čia nesimatė chuli- 
fganizmo tarp jau n u o 1 i ų t 

neigi grubumo suaugusiuo
se. Pasitaiko net ir taip, 

i j kad prisikimšusiame auto- 
( IĮL buse jaunesnis žmogus at- 
} r\ sistoja ir užleidžia savo sė- 

dvnę senesniam arba sto- 
7 > vinciai moteriai. Svetimša

liui čia žmonės mandagūs. 
Kad jie ir vargiai supran- 
ta tavo “laužytą” ispanų 

I kalbą, jie kantriai ir man
dagiai bando tave išklausy
ti ir atsakyti j tavo klau
simus.

Kadangi trafikas čia labai 
tirštas, tai ir policisfų yra 
daug. Jie vilki įvairiausias 
uniformas.

Kultūros įstaigų meksi
kiečiai turi daug ir jie jo
mis didžiuojasi. Viena iš 
jų man labai buvo įdomi: 

< 'į tai jų Trijų Kultūrų Aikš
tė — Plaza Des Tres Cul- 
turas. Tai yra naujamies
tis, statomas gal dagiau 

t nei kvadratinės mylios plo
te. Jį juosia iš šiaurės gat
vė Gonzales, iš rytų—gar
sioji Pasea De Reforma, iš 
pietų — Conoaloco, iš vaka
rų—Insurgentes. Ten at
vaizduojama trys kultūros:

- atkasinėjama ir restauruo
jama aztekų žinyčios pa
matai, kurią Cortes, 15 21 

e m. laimėjęs mūšį prieš in
dėnų vadą Chitlahua, su
griovė ir ant tų griuvėsių 
pastatė pranciškonų bažny
čią — tai Aztekų kultūrą, 

1 Ši pranciš k o n ų bažnyčia, 
kurios mauru stiliaus ar- 
chtektūros bokštai, jau pa
krypę žiūri j dangų — tai 

> ispanų kolonilizmo kultū- 
/ ra; ir nauji modemiški pa- 

statai po 22 aukštų, kuriuo- 
P se telpa bankai, pramonės 
j įstaigos, mokyklos, na, ir 

apartmentai žmonėms gy- 
J venti — tai trečia, šių lai

kų kultūra.

i® ‘
>

da parke. Ten randasi gar
siojo Meksikos piešėjo Die
go Rivera piešinys, vaiz
duojantis žmogų kryžkelė
je. Tai vaidentuvę žadi
nantis piešinys. Na, ir ki
tokių piešinių, garsiausių 
piešėjų lobynas, apie kurį 
galima keletą knygų para
šyti. .

Pietvakarinėje miesto da
lyje randasi Universidad 
National De Mexico—Mek
sikos universitetas. Ta sri
tis vadinama universiteto 
miestu. Jis stovi ant plokš
čios papėdės vulkano Xiti, 
kuris prieš keletą tūkstan
čiu metų buvo išsiveržęs ir 
užliejęs tą sritį karšta la
va. Į pietus tas ugnikalnis 
išdidžiai stūkso horizonte, 
niūriai žiūr ėdamas j tą 
kultūros centrą ir tarsi gal
vodamas: “ar nereikėtų ir 
vėl jį užlieti, jei jis mane 
užrūstins?” •

Daug studentų
Praleidau tame universi

tete kuone visą dieną, vaikš- 
č i o d a m a s jo koridoriais, 
plačiomis aikštėmis, biblio
tekose ir administracijos 
dangoraižinio pastato pa
talpose. Jis pilnas studen
tų — “72,121,” man infor
macijų davėja sako ir pa
rodo katalogą, kur jie su
registruoti. Ju pilna visur: 
koridoriuose, bibliote koše 
ir lekcijų salėse.

Jie visi atrodo žvalūs, 
žydriaakiai, inteligentiški. 
Pusėtinai gražiai apsirengę. 
N ė vieno nemačiau su over- 
olomis arba siauromis kel
nėmis kaip gandrų kuokli- 
nėjant.. Čia mokosi įvai
riausių profesijų vaikinai 
ir merginos — merginų ma
žiau.

Kadangi universite
tas stovi kalno papė
dėje, tai plačios aikštės 
ne ant vienos lygumos. Di
džioji aikštė, apie pusę 
kvadratinės mylios ploto— 
turi net tris aukštus, 
vienas nuo kito apie de
šimt pėdų aukščio skirtu
mu. Stovint prie administ
racijos pastato ir žiūrint į 
šiaurę, matosi visi trys plo

tai, slenkantys žemyn. Nuo 
vienos aukštumos į kitą ve
da aztekų stiliaus labai 
lėkštus juodo vulkaniško 
akmens laiptai. Tie laiptai 
apie 1,500 pėdų ilgio ir pa
našūs į aztekų piramidžių 
papėdes. Jie tik apie 10 
pėdų aukščio.

Apie tą žavėjancią dau
giaaukštę aikštę rikiuojasi 
stiklo, plieno ir juodo ak
mens pastatai. Jie juosia 
aikštę vientisai. Kai kurie 
ih jų dangoraižiai su įvai
riomis aztekų emblemomis. 
^Gana. žodžiais neįmano

ma 4sį vaizdą nupiešti. 
Reikia jį pamatyti, šis 
Meksikos univ e r s i t e t a s 
yra skaidriausias meksikie
čių kultūros švyturys.

Ispanų kultūra
Tačiau ispanai nuo 1519 

iki 1783 metų — daugiau 
kaip pustrečio šimto metų— 
skleidė savo kultūrą: statė 
katalikų bažnyčias. Viso 
Meksikoje jų yra gal dau
giau kaip tūkstantis. De
šimtys jų yra vien Meksi
kos Mieste.

Meksikos katedra gal ne 
pati didžiausia, bet įspū
dingiausia. Jos fasadas 
maurų stiliaus, su dviem 
aukštais šoniniais bokštais 
ir su storu žemesniu bokš
tu viduryje. Katedros plo
tis 220 pėdų, ilgis 475 pė
dos, aukštis daugiau kaip 
100 pėdų. Ten randasi 21 
altorius, dveji vargonai, 
įtalpa — 4,000. Tačiau, kai 
aš buvau sekmadienį per 
sumą, ji buvo apytuštė. Iš 
lauko aptverta geležine tvo
ra. Sienų išoris labai ap
leistas— pilnas plyšių. Jos 
bokštai krypsta. Jei jų ne
remontuos, jie grius, kaip 
sugriuvo ispanų kolonializ
mas.

Kita didžiulė bažnyčia 
vadinama Bazilika. Ji yra 
šiaurinėje miesto dalyje. Ji 
vadinasi Basilica De Guna- 
dalupe. Šis irgi didžiulis 
pastatas, gerokai didesnis 
už katedrą. Toje vietoje 
kokiam ten indėnui, priė
musiam katalikų tikybą, 
pasirodžiusi švenčiausioji. 
Ji gydžiusi nepagydomus 
ligonius. Todėl ispanai, su 
pritarimu kai kurių indė
nų, pavadino tą vietą ste
buklinga ir pastatė bazili
ką, kur iki šiol ėjo labai 
geras biznis.

Sunku pasakyti, kiek to
je bazilikoje yra turto, 
kiek vertingų piešinių. Ta
čiau, kad joje yra ir aukš
to meno kūrybos, nėra abe
jonės. Bet ir tos bazilikos < 
bokštai krypsta, nes ji, 
kaip ir kitos bažnyčios, pa
statyta ant vulkanų peleny- 
no, o tais laikais ispanai ne
mokėjo parengti tvirto fun
damento sunkiems pasta
tams.

Smulkmeniškai nežinau, 
kokie yra rvšiai tarp Ro
mos ir Meksikos valdžių; 
bet žinau tai, kad visos 
Meksikos bažnyičos yrh.su
valstybintos. Tačiau valdžia 
iš savo iždo bažnyčių re
montui ir jų išlaikymui pi
nigu neskiria. Kiek maldi
ninkai sudeda, tiek turi už
tekti. O maldininkai, ku
rie didžiumoje yra indėnų 
kilmės, katalikų bažnyčių 
išlaikymu, matyt, mažai te
sirūpina. Tačiau Meksikos 
valdžia išleidžia dešimtis 
milijonų dolerių per metus 
atkasinėjimui ir restaura
vimui aztekų piramidžių.

Kapitalistai, kaip už lie

žuvių kariami, šaukia, kad 
socialistinėse šalyse komu
nistai griauna bažnyčias. 
Bet kiek aš mačiau Vilniu
je ir Kaune, garsios bažny
čios, kur randasi daug me
no, yra remontuojamos ir 
gerai prižiūrimos kaip me
no židiniai.

Pilis
Kita' įdomi kolonializmo 

liekana, tai 18-to šimtme
čio pilis Chepultapek parke, 
ant aukšto uolos kalnelio. 
Nuo jo, kaip ir iš Terra La
tina lobynų bokšto, Meksi
kos Miestas matosi kaip ant 
delno. Tai milžiniškas pa
statas. Kiek ten jėgų įdė
ta velkant tuos akmenis į 
tokį aukštą kalną, sunku ir 
įsivaizduoti. Dabar, kad ir 
asfaltuotu keliu, sunku žmo
gui užlipti.

Tas pastatas lyg iš akme- 
■ ninės kalno viršūnės išdy
gęs. Negalėjau nė suskai
tyti, kiek aukštų ta pilis 
turi, nes ji giliai įleista į 
kalno uolyną. Žemutiniuo
se aukštuose kalne gal bu
vo kalėjimas. Tačiau vir
šutiniuose trijuose aukš
tuose dabar randasi istori
jos muziejus. Čia yra ir 
kambariai, kur Maximilia- 
nas ir jo gražuolė Carlota 
gyveno. Jie išdekoruoti 
auksu ir sidabru. Čia ant 
plokščių stogų gėlynų dar
želiai, čia daugybė neįkai
nuojamo turto.

Į šiaurryčius nuo miesto, 
apie 30 mylių, yra vieta, va
dinama Teotihuacon, azte
kų kalba reiškia Dievų gar
binimo vieta. Ši vieta kal
nuota ir beveik pustynė. 
Visa sritis, lyg pagal planą, 
nusagstyta kalneliais pira
midžių pavidalo. Bet tie 
kalneliai apžėlę krūmokš
niais ir pustynių stagarais, 
atrodo lyg tai būtų gamtos 
kūryba.

Tačiau archeologai, kasi
nėdami kai kurių viršūnes, 
suranda, kad tai aztekų pi
ramidės. Vienoje vietoje, 
atkasinėdami tuos kalne
lius, rado didžiulį aztekų 
miestą. Aukščiausia pira
midė, kur tyrinėtojai įskai
to aztekų hieroglifus, bu
vusi statyta dievui Saulei. 
Ta piramidė turi 1,200 pė
dų ketvirtainę papėdę (1,- 
200 vienas .šonas). Keturi 

GINTARO GABALAS
Kaliningrado Gintaro 

kombinato muziejų papildė
Jonas Kuzminskis—vienas įžymiausių Tarybų Lietuvos 

grafikų. Jis yra sukūręs ištisus ciklus darbų apie respublikos 
žvejus, darbininkus, žemdirbius. Dailininko darbai puošia 
daugelio Tarybų Lietuvos rašytojų-klasikų knygų, muziejų 
sales.

, Jonui Kuzminskiui suteiktas TSRS Liaudies dailininko 
garbės vardas.

Nuobraukoje matome grafiką Joną Kuzminskį.

dar vienas eksponatas—be
veik 10 svarų svorio ginta
ro gabalas, surastas karje
re. Mineralas, išgulėjęs že
mėje daugiau kaip 40 mili
jonų metų, turi apie 50 
įvairiausių atspalvių.

piraminės šonai sudaro vie
nos mylios ilgį. Ji savo pa
pėde didesnė net ir už egip
tiečių piramides.

Apie 1,000 pėdų į rytus 
nuo Saulės piramidės stovi 
truputį mažesnė piramidė, 
tai žinvčia dievui Mėnuliui, 
kuris kontr oliuoja jūrų 
vandens pakilimus ir nu
slūgimus. Mėnulio pirami
dės papėdėje yra ir daug 
kitokiu pastatų: aztekų ku
nigų buveinės ir aukų ka
maros. Yra spėjama, kad 
tose kamarose būdavo au
kojami gyvi žmonės, kadan
gi jose nėra nei durų, nei 
langų.

Nuo Saulės piramidės, 
pro Mėnulio piramide i pie
tus iki Mėnulio pagalbinin
ko vandens dievaičio pira
midės, archeologai atkasė 
plačią gatve su daugeliu 
pastatų abiejuose gatvės 
šonuose.

Vandens dievaitis vadina
si Tlaloc. Tlaloko kunigai, 
kaip ir katalikų, buvo pa
linkę i šelmystę. Jie saky
davo žmonėms: “Daugiau 
duosite auku, daugiau gau^ 
site lietaus.” Lietus tuose 
kalnynuose buvo labai rei
kalingas. Tai žmonės ir 
aukodavo Tlalokui, kiek tik 
išgalėjo. Tlaloko kunigai 
buvo turtingiausi.

Aš klausiu gidą: “Ar jūs 
žinote, ar dar daugiau to
kių piramidžių Meksikoje 
yra?” Jis man atsako: 
“Mes žinome, kad jų dar la
bai daug yra. Bet iš kur 
gauti pinigų joms atkasinė
ti?”

Tai matote, Meksika per
gyveno tris kultūras: azte
kų, ispanų ir šių dienų kul
tūra. kuomet dangoraižiai 
stiebiasi į dangus mėlynę.

Bevardis 
Mexiko City, 1966-1-22

PERSIJOS NAFTA
Teheranas. — Persijos 

karalius i (šakas) Khargo 
saloje atklaite naują naftos 
prieplauką. Jos įrengimui 
išleista $92,000,000. Tik per 
vieną valandą į naftolai- 
vius galės supilti 10,000 to
nų naftos, nes vienu kartu 
galės aptarnauti 10 nafto- 
laivių.

MIAMI, FLA.
Šiuo laiku pas mus priva

žiavę daug svečių iš dauge
lio valstijų ir iš Kanados.
L. Socialis klubas svečius 
gražiai priima, bando padė
ti jiems jųjų viešnagę pra
leisti linksmai. Į klubą šiuo 
laiku atsilanko virš 200 
žmonių kiekvieną sekma
dienį, kur jie praleidžia lai
ką smagiai, o mūsų darbš
čios gaspadinės juos pavai
dina pietumis.

Taipgi atsiranda svečių 
ir viešnių, kurie prisideda 
prie darbo dėl klubo labo, 
tai palengvina vietiniams, 
o ypač moterys virtuvėje. 
Už tai joms varde klubo 
širdingai ačiū.

Štai kovo 13 d. Massachu
setts valstijos svečiai apmo
kėjo už pietus ir muzikan
tus. Prisidėjo Mr. ir Mrs.
M. KVietkas, J. Skliutas, J. 
Gudas, Mrs. A. Mathus, 
Mrs. Zulis, Mrs. L. Pluta, 
Miss X, Mrs. H. Zakonis, S. 
Grubliauskas, P. Gasper, J. 
Rieklaitis, Mrs. Zinskis ir 
Mr. ir Mrs. Pempės—kana
diečiai. Taipgi prisidėjo ir 
vietiniai J. ir S. Shukaitis 
ir Marie Koch. Viso sudėjo 
$150. Neužmiršom ir “Lais
vės” — paskyrėm $10.

Marie Koch 
(svečių priėmėja)

Worcester, Mass.
Iš Aido choro

Aido choro pamokos įvyks
ta pirmadienį, 7:30 vai. vak. 
Čia turime pamokas iš Šim
kaus operetės “Išeivis” pir
mo akto, kuriame yra ir 
gražių dainų. Mokytojas 
Jonas Dirvelis ir mūsų šau
nūs talentai — Ona Dirve- 
lienė, Jonas Sabaliauskas, 
Irena Dirvelienė, Al. Dauk- 
šys — ir visas choras sten
giamės, kad vaidinimas ir 
dainos gražiai būtų atlikta. 
Bus suvaidinta gegužės 1 d. 
29 Endicott St. svetainėje.

Čia noriu pasakyti, kad 
Aido choro šis užsibrėžtas 
darbas eina gražiu tempu; 
atrodo, kad turėsime gražų 
įvyki. Porą vakarų po pa
moku turėjome netikėtų 
gražių įvykių. Irena Janu- 
lienė. kuri pereitą vasarą 
važinėjo plačiai Lietuvoje, 
iš ten parsivežė gražių spal
votų nuotraukų ir čia 
mums parodė. Stebėdami 
tas gražias Vilniaus, Kau
no, Palangos, Klaipėdos, 
Druskininku ir kitų gyven
viečių apylinkes, gėrėjomės 
mūsų tėvų krašte žmonių 
gyvenimu. Ačiū draugei 
Irenai Janulienei.

Opertės pamokas užbai
gus. Marcelė Žalimienė, ku
ri ką tik sugrįžus iš Flo
ridos, parvežė lauktuvių ir 
visą chorą pavaišino su la
bai gardžiu vynu, ir taipgi 
parvežė nuo Miamio Aido 
choro mūsų Aido chorui 
gražių linkėjimų. Ačiū mū
sų bendravardžiui—Miamio 
Aido chorui—už linkėjimus 
ir Marcelei Žalimienei už 
vaišes.

J. M. L.

Lawrence, Mass.
Serga

Kovo 17 d. žmona ir aš- 
nuvažiavome į Lawrence 
pas draugus B. ir A. Čiula- 
das. Radome nelinksmus. 
Jie dar jaučiasi neblogai, 
bet susirgo Ignas Čiulada ir 
Vincas Kralikauskas. Abu
du išvežti į ligoninę. Linki
me jiems greitai pasveikti..

Kaip žinia, neseniai mirė 
stasys Penkauskas. Visi jie 
buvo energingi veikėjai, 
ruošėjai mūsų parengimų. 
Penkausko netekome, kiti 
draugai serga.

Užuojauta
Mes reiškiame nuošir

džiausią užuojautą Sofijai 
Penkauskienei, • netekusiai 
savo mylimo draugo. Ap
gailestaujame, kad negalė
jome laidotuvėse dalyvauti, 
nežinojome. Gaila, kad 
draugai, k u r i e ž i nojo, 
mums to nepranešė.

Low-ellietis

CLEVELAND, OHIO
Dėlei tam tikrų svarbių 

priežasčių mūsų vietinės 
draugijos šiai metais ^dar 
neturėjo jokios pramogos, 
tačiau ledai jau pralaužti. 
Pirmąją pramogą rengia 
LLD 22-ra kuopa. Matomai, 
bus ne paprasta pramogėlė, 
bet abiejų vietinių LLD 
kuopų “vestuvių” banketas. 
Kaip jau žinoma, abi vieti
nės, 22 ir 190, kuopos susi
vienijo, tai ir rengia “šias 
“vestuves”.

Banketas įvyks balandžio 
16 dieną, Malenkas svetai
nėje. 911 Moud St. (kampas 
Ei 79 St. ir St. Clair Ave.). 
Pradžia 5-ta vai. vakare. 
Kviečiami abiejų kuopų na
riai, o taipgi ir svečiai at
silankyti. Po vakarienės tę
sis šokiai iki vėlumos.

Kad tinkamai pasiruošti 
prie banketo, yra reikalas 
turėti ir kp. susirinkimą, 
o, be to, yra nemažai na
rių, kurie dar nėra pasiėmę 
visas jiems priklausančias 
knygas. Būtinai atsilanky
kite į šį susirinkimą ir pa
siimsite, o jau ir laikas pa- 
simokėti duokles už 1966 
metus, kurie dar nesate mo
kėję.

LLD 22-ros kuopos susi
rinkimas įvyks šeštadienį 
bal 2-rą dieną 4 vai. po pie
tų, E.O.U.V. s v etainėje, 
12618 Shaw Ave.

J. žebrys

Nervai ir matematika
Ar galima iš anksto nu

matyti, kaip elgsis žmogus, 
ištikus avarijai, ar išlaikys 
jis šaltakraujiškumą, ar su
gebės priimti greitą ir tei
singą sprendimą?

Atsakyti į šiuos klausi
mus pabandė RTFSR Pe
dagoginių mokslų akademi
jos Psichologijos instituto 
mokslininkai. Jiems pavy
ko kiekybiškai įvertin t i 
žmogaus psichinius suge
bėjimus. Tam tikslui speci
alūs įrengimai modeliavo 
avarines aplinkybes, o prie 
bandomo žmogaus pritvir
tinti davikliai registravo 
nervinių centrų reakcijas.
Smegenų biosrovių encefa- 
lografų - analizatoriumi pa
vyko išaiškinti matematinę 
priklausomybę, c h arakte- 
rizuojančią stiprią ir silpną 
nervų sistemas.

Praktikoje psichologų ap
skaičiavimai pasitvirtino.
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Yucaipa, California Miami, Florida Socialines apsaugos pakeitimas 1965 metais
Iš LLD kuopos metinio

* susirinkimo
Dėl influenzos epidemijos 

čia Kalifornijoje siautėjimo 
ir žinutės iš mūsų kolonijos 
liko dikčiai suvėluotos.

Kadangi kp. laiko susirin
kimus kas antras mėnuo, 
todėl mūsų metinis susirin
kimas įvyko vasario mėn. 
Jis praėjo sklandžiai. Val
dyba ir komisijos išdavė 
trumpus, bet aiškius rapor
tus š. m. pirmo mėnesio ir 
1965 m. veikimo.

Buvus kp. pirm. M. Alvi- 
nienė padarė trumpą per
žvalgą metų veikimo: plati
no literatūrą, darbavosi dėl 
“Laisvės”, “Vii n i e s” ir 
“Liaudies Balso” laikraš
čių ir dirbo, kiek galėjo, 
pramogų rengime. 1965 m. 
netekome vieno nario, bet 
pasižadėjo, kad stengsimės 
tą trūkumą užpildyti, gau
dami naujų narių.

Fin. sekr. J. K. Alvino 
mėn. ir metinis raportai 
skambėjo: kuopa turėjo 29 
narius, tik gaila, kad nete
kom vieno, Kazimiero Pes
lio. Įvyko 4 pramogos per 
metus, ir visos buvo pasek
mingos. Vajaus metu, nors 
darbas buvo pradėtas gan 
vėlai, bet atnaujinta 8 pre
numeratos “Ląisvės”, 16 
“Vilnies” ir ~2 užrašytos į 
Lietuvą, taipgi “Liaudies 
Balso” 2 atnauji n t o s ir 
gautas 1 naujas skaityto
jas. Gauta 9 žiemos švenčių 
sveikinimai į abu laikraš
čius—“Vilnį” ir “Laisvę”. 
Aukų, sveikinimų ir už 
laikraščius surinkta $311.

Metinių įeigų per 1965 m. 
kp. turėjo $433.89.

Metinių išeigų buvo $353.
Kuopos ižde liko dėl 

1966 metų $80.89.
Raportai priimti.
Buvo užklausta pramogų 

komisija, kaip darbas eina 
su parengimais. Atsakė, 
kad kliūtis yra su gavimu 
svetainės, kai tik gaus, pra
dės darbą. Komisija savo 
pažadą išpildė, parengimas 
įvyko vas. 27 d. Komisijos 
narė Adelė gražiai jį. apra
šė.

Nors kp. tuo laiku ne la
bai turtinga, bet nutarė pa
sveikinti “Vilnies” dalinin
kų suvažiavimą su $25. Mū
sų nuoširdi draugė Anta- 
nett Russ kiekvienais me
tais prisideda gausiai su 
savo rankdarbiais, taip ir šį 
sykį pasirengus daug auko
ti “Vilnies” bazarui, kuris 
įvyks balandžio mėnesio 
pradžioje.

Kp. susirinkimai bus laiko
mi sykį į du mėn. Sekantis 
susirinkimas įvyks pas d. 
Juozą Palukaitį, 12556 7th 

, St., vienas blokas į pietus 
nuo Avė. E., balandžio 10 
d. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Po susirinkimo g a 1 ėsim 
margučiais pasimainyti.

Vasario mėn. susirinki
mui užsibaigus, mus puikiai 
pavaišino skaniais pietumis 
Adelė ir Kazys Ziksai. Dė
kui jiems už tokį dosnumą 
ir skanius pietus.

Užuojauta ligoniams
Jau buvo trumpai minėta 

laikraštyje, kad šiuo laiku 
siaučia influenza arba FLU 
epidemija, ir kad labai daug 
buvo paliesti Yucaipos ir 
veik visos plačios Kaliforni
jos lietuviai. Yucaipoje sun
kiai nukentėjo Banadas ir 
Petronė Mateliai, Mik. ir 
Anna Pūkiai, Jonas ir Mar-

garet Alvinai, Antanas ir 
Domicėle Schultz ir eile ki
tų, kurie jau buvo minėti 
laikraštyje. Labai skaudžiai 
paliesti LLD kp. nariai Vin
cas ir Nina Sedgewick (Si- 
gevičiai), sunkiai serga Ri
verside Community ligoni
nėj. Jų gyvenimo vieta 2645 
Main St., Riverside, Calif.

Kaip atrodo, ta epidemi
ja dar menkai mažinasi.
Mirė Juozas Poniatowskis

Po ilgos ligos kovo 1 d. 
mirė ilgametis yucaipietis 
Juozas Poniatowskis, 32245 
Kentucky St. Palaidotas 
kovo 4 d., Hillside kapinėse, 
Redlands. Dėl silpnos svei
katos Juozas ilgokai buvo 
apskrities sanatorijoje. Vė
liau užbaigė gyvenimo die
nas namie. Jis ir jo šeima 
buvo laisvų pažiūrų, bet 
laikėsi nuošaliai, nepriklau
sė prie pažangesnių draugi
jų. Jo gimtinė buvo Lenki
joje, bet jis pusėtinai gerai 
kalbėjo lietuviškai.

Mirė sulaukęs 85 metų. 
Paliko savo gyvenimo drau
gę. Anna. Ji irgi jau silpnos 
sveikatos, tai Juozo laido
tuvėmis daugiausia rūpino
si jos kaiminkos ir artimi 
draugai.

Jeigu kas žingeidautų 
daugiau žinių apie J. Ponia- 
towski, tai galite kreiptis 
ju a d r e s u, ar telefonu 
797-4697.

Oro pakaitos
Iš pranešimų :.šią žiemą 

atrodė, kad žiema veik vi
sur buvo šalta ir žiauri. Yu
caipoje seniau oras atšal
davo per keletą dienų ir vėl 
būdavo šilta ir saulėta. Bet 
praeitą žiemą veik nuo lap
kričio mėnesio oras tęsėsi 
skaudžiai vėsus ir vienodai 
šaltas. Tik su pradžia kovo 
mėn. pradėjo atšilti. Tiki
mės, kad netrukus turėsime 
skaistų pavasarį.

Alvinas

Philadelphia, Pa.
Ilgai laukta pažangiųjų 

sueiga jau arti
Gana ilgą laiką Filadelfi

jos ir tolimesnių miestų pa
žangioji liaudis lauke ko
kios nors pramogėlės, drau
giškos sueigėlės, kad, kol 
gyyi esame, džniau susitik
tume su seniai matytais 
draugais ir vėl vienas kitam 
dešinę paspaustume, pasi- 
kalbėtume įgytais įspū
džiais ir t. t. Toji laukia
ma diena jau prisiartino. Šį 
sekmadienį susitiksime A. 
Merkio šokių salėje, apsup
toje aukštų 100-metinių me
džių. Ši vietovė žymiai ski
riasi nuo visų kitų vietų, 
kur seniau laikydavome pa
rengimus. Ji visiems atsi
lankiusiems patiks.

Nepamirškite sekmadie
nio popietės. Būkite 2 vai. 
6024 N.. Wayne Ave. Salė 
atokiai nuo gatvės.

Filadelf iečių protestai prieš 
karą Vietname plinta. Vis 
daugiau ir daugiau organi
zacijų įsijungia į taiko's 
troškėjų gretas ir dažnai 
suruošia protesto demonst
racijas bei prakalbas, kurio
mis informuoja publiką 
apie bereikalingą kraujo 
liejimą Vietname.

“L” Kep.

Kovo 16 d. įvyko gražus 
Literatūros D-jos 75 kuopos 
parengimas a t ž ymėjimui 
Tarptautinės moters die
nos.

Buvo pietūs ir muzikalė 
programa. Pietus pagamino 
nuoširdžios dra u g ė s E. 
Kancierienė, M. Chuladie- 
nė, N. Tamošiūnienė, M. 
Bovinienė, E. Stankienė. V. 
Smalstienė, kaipo viešnia, 
paprastai ji ką nors pado
vanoja iš maisto, kada tik 
atvažiuoja, taip ir šį kartą 
prisidėjo prie nupirkimo 
maisto.
kas taip brangu, tai parama 
padidina uždarbį. Ona Ske- 
berdienė dovanojo bonką 
gero gėrimo.

Programos dalyviai atli
ko savo užduotis kuo ge
riausia pagal savo išgalę. 
Aido choras, vadovybėje J. 
Veličkos, progresuoja, gra
žiai padainavo kelias liau
dies dainas. Solistės M. Ga- 
brėnienės balsas, matomai, 
lavintas iš jaunų dienų, yra 
stiprus, dramatinis soprano. 
Helen Mikitienė dainuoja 
altu, bet pasirenka gražias 
alto balsui pritaikomas dai
neles ir jos gražiai išeina. 
Mikitienė ir svečias iš Ka
nados, Pempė, abudu sudai
navo gražų duetą,

Sekė kalbos Moters die
nos klausime, šių žodžių ra
šytoja irgi kalbėjo. Drg. 
Gabrėnas skaitė tinkamas 
eilutes apie Salėmėją Nėrį. 
Vera Smalstienė papasako
jo įdomų dalyką: Kuomet ji 
gyveno Rusijoje 1917 metų 
revoliucijos laiku, ji turėjo 
laimę kartu su kitom atžy
mėti Moters dieną demon
stratyviai. Tai yra neuž
mirštamas p r i siminimas. 
Taipgi kalbėjo chicagietis 
Šarkiūnas. žodžiu sakant, | 
parengimas gražiai pavyko. 
V. Bovinas gražiai vedė 
programą.

Publikos atsilankė gražus 
būrys, bet daug publikos 
sudarė, svečiai, atvažiavę iš 
kitų valstijų. LLD 75 kuo
pa turi 73 narius, o minėto
je sueigoje mažai pasirodė. 
Širdinga padėka maloniems 
sveteliams. Paliks gražaus 
pelno.

Vėliausia atvažiavę sve
čiai yra iš Detroito A. Dap
kienė, N. Astrauskienė, V. 
Smalstienė ir Tamošiūnai; 
iš Brooklyno A. Rainienė. 
Labai gaila, kad Rainienei 
teko tik labai trumpai pa
būt, nes gavo liūdną prane
šimą greitai grįžti namo, 
Adelės sesutė labai susirgo.* 
Linkime, kad rastų viską 
gerai. i

Jau dauguma svetelių pa
kilę “skristi” į “north”, nes 
jau artinasi pavasaris. Mes 
jų pasigesime. Kurie grįžta 
namo, tiems linkime laimin
gos kelionės ir geros svei
katos, o kurie dar pasilieka 
ant toliau, tiems linksmai 
laiką praleisti.

Šiuos žodžius ras 'a n t 
brooklynietės Mariutė Kal- 
vaitienė ir Onutė Cher- 
nevičienė jau bus namie.

Balandžio 6 d. įvyks at- 
žymėjimas 
70 metų gimtadienio LLD 
75-oji kuopa rengia gra
žų pobūvį. Matomai, atžy- 
mėjimai to garbingo poeto 
gimtadienio yra rengiami 
visur, kur tik yra LLD 
kuopa.

Malonėkite visi įsitėmybi: 
balandžio 6 d. dalyvaukite 
Socialio Klubo svetainėje, 
2610 N. W. 119th St., Mia
mi, Fla.

Pietūs bus, kaip ir pa-

prastai, 1 vai. dieną. 
g*raži meno programa, 
LLD 75 kuopos Apšvietos 
komisija rūpestingai ruo
šiasi prie parengimo. Nuo
širdžiai kviečiame vietinius 
LLD 75 kuopos narius ir 
pritarėjus, ir lauksime sve
čių iš toliau—iš apylinkės ir 
iš kitų valstijų.

Bus 
nes

v i s-

i b d. įvyks at- 
Juliaus Janonio

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko kovo 7 
d. pas drg. žukienę. Daly
viais buvo silpnokas, nors 
oras ir buvo palankus.

Kuopos vicepirmininkė P. 
Jasilionienė vedė susirinki
mą. Finansų sekretorė K. 
Vaicekauskienė pranešė, kad 
turime du ligonius — kuo
pos pirmininką P. Mainionį 
ir F. Zeborį. Jie yra Wilson 
Memorial ligoninėje, ir 
abiem buvo padaryta ope
racija. Linkiu ligoniams 
greitai pasveikti.

Ji taipgi priminė, kad 17 
kuopos narių dar nėra mo
kėję duoklių už šiuos me
tus.

Priėjus prie dienotvarkės 
punkto “naujų narių priė
mimas,” naujų aplikantų 
nebuvo. O visgi dvi kuopos 
narės — Mariutė Lynn ir 
šių žodžių autorė — papra
šė aplikacijų naujiems na
riams prirašyti. Jos pasiža
dėjo pasidarbuoti iki sekan
čio susirinkimo.5. Susirinki
mo dalyviai palinkėjo joms 
sėkmės.

Sekantis 6 kuopos susirin
kimas įvyks pirmadienį, ba
landžio 4 d., Lietuvių salė
je, 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Visų mū
sų pareiga yra dalyvauti 
jame.

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

Jeigu gavot socialinės apsaugos mokėji
mus, sustabdytus, kai pasiekėt 18 metų am
žiaus ir esat pilnalaikiu studentu mažiau 
*kaip 22 metų amžiaus ir dar nevedęs ar ne
tekėjusi, jums mokėjimai vėl gali būti pra
dėti. Mokėjimai gali būti daromi už praė
jusius mėnesius nuo 1965 m. sausio mėn. *

Jeigu gaunat socialinės apsaugos mokė
jimus ir jums artinasi 18-tas gimtadienis, 
jums mokėjimai gali būti tęsiami, jeigu esat 
pilnalaikiu studentu. Dėl daugiau informa
cijų apie tai, ar kaip ir vėl gauti mokėji
mus, jūs ar jūsų tėvai turi susisiekti su jūsų 
socialinės apsaugos įstaiga.

Jeigu jūs buvot 18 metų amžiaus ar dau
giau, kai vienam jūsų tėvų atėjo laikas gau
ti seno amžiaus ar nesveikatos draudimo 
mokėjimus ar mirė prieš jums sueinant 22 
metam prieš 1965 m. sausio mėn., jūs galit 
gauti socialinės apsaugos mokėjimus nuo 
1965 m. sausio mėn., jeigu nesat vedęs ar 
ištekėjusi. Jūsų socialinės apsaugos įstai
gai bus reikalingi jūsų tėvų socialinės ap
saugos numeriai ir jūsų gimimo dokumen
tai.

Dėl daugiau informacijų apie mokėjimus 
studentams ligi 22 metų amžiaus paprašykit 
iš savo socialinės apsaugos įstaigos lapelio 
No. 4.^

MOKĖJIMAI

Onyte Wellus

Padėtis Keičiasi
Harpur kolegijos studen

tams per kai kurį laiką bū
davo draudžiama pasikvies
ti kalbėtoją, kokio studen
tai pageidauja.

Tačiau prieš porą dienų 
vietinėje spaudoje pastebė
jau trumpą žinutę, kad Har
pur kolegijos studentai ga
vo leidimą pasikviesti jiems 
kalbėti vieną iš įžymiųjų 
komunistų veikėjų Dr. Her
bert Aptheker. Jo kalbos 
tema bus “Amerikos Nekrų 
istorija.” Jis kalbės kovo 
30 d.

Šis Dr. H. Apthekerio at
silankymas į Harpur kole
giją ir kalbėjimas apie 2,000 
studentų — svarbus reiški
nys. Tai pirmas toks ban
dymas. Pasekmes greitai 
pamatysime.

Onyte

Chester, Pa
Pataisa

“Laisvėje” iš kovo 18 die
nos, kur buvo aprašyta R. 
Trocki-enės mirtis, įvyko 
klaidų likusiųjų liūdinčių jų 
sąraše. Turėjo būti seka
mai:

Liko dvi dukterys:. An
na Lipčienė ir E Iena r 
Aliulio, Belmour, N. J. Ed- 
wad Trocky, Philadelphia, 
Pa., sesuo Teresė Zujis, 
Philadelphijoje, brolis Pet
ras Krisč/Pūnas, Tarybų 
Lietuvoje, Šiaulių mieste, 
keturi anūkai ir du proanū
kiai.

A. LipČius

60 METŲ AMŽIAUS 
NAŠLĖMS

Jeigu esat apsidraudusio darbininko naš
le, nuo 1965 m. rugsėjo mėn. galijte pradė
ti gauti mokėjimus, jeigu esat 60 m. am
žiaus ir jeigu nusprendžiat priimti suma
žintus mėnesinius mokėjimus. Pirmas čekis 
už rugsėjo mėn. bus mokamas pradžioj 
spalio mėn.

Sumažinta suma yra penkios devintosios 
vieno procento už kiekvieną mėnesio mokė
jimą, gautą prieš sulaukiant 62 m. amžiaus. 
(62/3 sumažinimo už kiekvienus metus). 
Kuo arčiau jūs esat nuo 62 m. amžiaus nuo 
pradėjimo gauti mokėjimus, tuo bus mažes
nis sumažinimas. Pagal vidurkį našlė pri
imanti mokėjimus prieš 62 m. amžiaus, gaus 
maždaug tą pačią pilnų mokėjimų vertę, 
bet mažesniais mokėjimais, atsižvelgiant į 
ilgesnį periodą, per kuri jai bus mokama.

Dėl daugiau informacijų apie mokėjimus 
60 m. amžiaus našlėms paprašykit iš savo 
socialės apsaugos įstaigos lapelio No. 5..

Reikalaujama socialinės apsaugos kredi
tas mokėjimams gauti asmenims 72 metų 
amžiaus ir senesniems yra sumažintas.

Jeigu jūs esat 72 metų amžiaus ar dau
giau ir nebuvot kvalifikuotu gauti socialinės 
apsaugos mokėjimų dėl to, kad jūs ar.jūsų 
vyras neišdirbot pakankamo laiko pagal so
cialinės apsaugos programą, jūs galit da
bar gauti mokėjimus ligi 35 dolerių į mė
nesį. Nors tam tikras socialinės ap
saugos kreditas yra vis dar reika
laujamas, išdirbto darbo laiko peri j odas, 
reikalaujamas pagal naują įstatymą, yra 
kai kuriems 72 metų amžiaus asmenims ir 
daugiau trumpesnis negu bet kada praeityj.

Jeigu jūs esat 72 metų amžiaus ar dau
giau ir negaunat socialinės apsaugos mokė
jimų, turit patikrinti savo distrikto sociali
nės apsaugos įstaigoje, ar jūs (ar jūsų vy
ras) bet kada gavot socialinės apsaugos 
kreditą už darbą. Mokėjimai pagal šią tai
syklę gali būti pradėti nuo 1965 m. rugsėjo 
mėnesį.

Jeigu Dirbat po padavimo prašymo socia
linės apsaugos mokėjimams gauti

Nuo 1965 m., jeigu jūs uždirbo,t nedau
giau kaip 1,500 dolerių j metus, galit gauti 
visus metų mokėjimus. Pagal Įstatymą, vei
kiantį per 1965 m., mokėjimai jums yra su
mažinti, jeigu uždirbat daugiau negu 1,200 
dolerių į metus.

Nuo 1965 m., jeigu uždirbat daugiau nę- . 
gu 1,500 dolerių į metus, yra išimamas vie
nas doleris už kiekvienus uždirbtus du dole
rius virš 1,500 dolerių ligi 2,700 dolerių su
mos. Be to, yra išimamas vienas doleris už 
kiekvieną, uždirbtą vieną dolerį iš uždarbio 
virš 2,700 dolerių.
Yra dvi išimtys šiai taisyklei:

Jeigu bet kuriame^mėnesyje jūs neuždir- 
bot daugiau kaip 125 dolerius, dirbdami 
kam nors kitam ar iš savo biznio, tai už tą 
mėnesį nebus išimta pinigų iš jūsų uždar
bio, nežiūrint kiek jūs uždirbtume! per liku
sius metus.

Už mėnesius po to, kai jums sueis 72 me
tai amžiaus, nebus išimta iš jūsų pensijos 
už jūsų darbą.

Kitas įstatymo pakeitimas yra svarbus as
menims 65 metų amžiaus ar daugiau, gau
nantiems honorarus už knygas ar patentus, 
gautus prieš jiems pasiekus 65 metų am
žiaus. Po 1^65 m. šios įplaukos gali būti 
išskirtos, darant metų uždarbio apskaičia
vimą.

Jeigu dirbat po prašymo padavimo gauti 
seno amžiaus pensiją, jūsų priekines įplau-

kos gali padidinti jūsų mėnesinius pensijos j 
mokėjimus.

Socialinės Apsaugos Administracija nau-£ 
dos savo elektrioninius kompiuterius nusta-* 
tyti, ar jūsų paskutinės įplaukos padidins/' 
jūsų pensijos mokėjimus. Jei taip, padidi-j 
nimas bus padarytas automatiškai ir jumd » 
nereikės prašyti, kad jūsų pensijos mokėji
mų dydis būtų iš naujo apskaičiuotas.

Dėl to pakeitimo jūs nieko neprarasite, 
jeigu tuojau, kai tik jums sueis 65 metair 
amžiaus, paduosit prašymą gauti pensijos 
mokėjimus, nors jūs ir tęsiat savo darbą. ■

Mokėjimas išsiskyrusioms moterims $

Pagal naują įstatymą išsiskyrusios mote
rys gali gauti mokėjimus iš buvusio vyro 
sąskaitos. Tam tačiau ji turi būti buvusi už 
jo ištekėjusi mažiausiai 20 metų prieš išsi
skyrimą ir jis turėjo prisidėti prie jos išlai
kymo (ar priverstas teismo prisidėti), kai 
jam atėjo laikas gauti socialinės apsaugos 
pensiją arba mirė. Pagal seną Įstatymą iš
siskyrusi moteris galėjo gauti mokėjimus 
iš savo buvusio vyro sąskaitos tik tuo atve
ju, jeigu ji augino vaiką, gaunantį mokėji
mus iš jo uždarbio.

Išsiskyrusi moteris, gaunanti mokėjimus, 
bazuotus ant vyro uždarbio, gali ir toliau 
gauti mokėjimus, jeigu ji ir jos vyras buvo 
vedę mažiausiai 20 metų. Mokėjimai pagal 
šį įstatymą gali būti pradėti 1965 m. rug
sėjo mėnesį.

i Mokėjimai dėl nesveikatos pakeisti
Pagal seną įstatymą mokėjimai dėl ne

sveikatos galėjo būti daromi tik tokiam 
darbininkui, kurio nesveikata tęsėsi ilgą lai
ką ar jis buvo neišgydomas. Naujas įstaty
mas duoda tai, kad apsidraudęs darbinin
kas, kurio nesveikata gali tęstis mažiausiai \i 
12 mėnesių, gali gauti nesveikatos mokėji
mus, pradedant septintu jo nesveikatos mė-^ 
nešiu. Pirmas galimas mokėjimas pagal ši‘ 
pakeitimą yra nuo 1965 rugsėjo mėn.

Darbininkai, kurių prašymai nesveikatos 
draudimui gauti buvo neišklausyti, nes jų 
invalidiškumas nebuvo tikimasi tęsti ilgą 
laiką, bet kurie yra rimti invalidai, turėtų 
susinešti su savo socialinės apsaugos įstaiga.

Naujas įstatymas taip pat išlaisvina rei- -- 
kalavimus, liečiančius aklus žmones. Dėl 
daugiau informacijų apie nesveikatos mo 
kėjimus, paprašykit savo socialinės apsau
gos įstaigoje lapelio No. 8.
Socialinė apsauga gydytojams ir medicinos 

bei odontologijos internams (•
Jeigu esat save išlaikąs medicinos gydy

tojas, jūsų profesinis uždarbis bus užskai
tytas link socialinės apsaugos mokėjimų,^ 
jums ir jūsų šeimai.

Už mokestinius metus, pasibaigiančius 4 
gruodžio mėn. ar po to, jūs turit užpildyti * 
federalinę individualią uždarbio mokesčių 
grąžinimo formą SE, iškaitant uždarbį iš 
profesinio nepriklausomo darbo ir užmokėti i 
mokesčius. Jūsų grynas uždarbis bus įskai--'*’ 
čiuotas link socialinės apsaugos pensijos 
jums ir jūsų šeimai, bet kuriems metams, 
kuriuo metų jūs uždirbote 400 dolerių ar 
daugiau.

Dauguma medicinos ir odontologijos in- 
ternų ir stažuojančių medicinos ir odonto- 
lagijos rezidentų gaus socialinės apsaugos 
kreditą savo profesinėms algoms. Jeigu jūs. 
dirbat kaip internas, patikrinkit, ar jūsų 
darbdavis turi jūsų socialinės apsaugos nu
merį. Lapelis No. 7 detaliai paaiškina apie 
šią naują įstatymo dalį. Paprašykit jo jūsų 
socialinės apsaugos įstaigoje.

Tęsiami mokėjimai vėl ištekančioms 
našlėms

Jeigu jūs galėjot gauti našlės pensiją ir 
vėl ištekėjot po 60 metų amžiaus, jūs gau
sit tą pensiją, kuri yra didesnė: arba savo 
buvusio vyro pusę pensijos, arba pensiją, 
bazuotą ant esamo vyro uždarbio.

Pensijos padidinimas ir naujos pensijos 
šio įstatymo pakeitimo rezultate bus pradė
ti nuo 1965 m. rugsėjo mėn.

Kišenpinigiai bus įskaičiuoti
Kišenpinigiai grynais pinigais, gauti jūsų 

darbe vienam darbdaviui, jeigu jie siekia 
20 dolerių ar daugiau į mėnesį, dabar bus 
įskaičiuoti i jūsų socialinės apsaugos pensiją 
jums ir jūsų šeimai. Nuo 1966 m. iš jūsų 
bus reikalaujama raštu pranešti jūsų darb
daviui gautų kišenpinigių Sumą ir mokėti 
socialinės apsaugos mokestį ant kišenpini
gių. Jūsų darbdavys įneš jūsų kišenpinigius 
į savo socialės apsaugos mokesčių raportą 
ir formą W-2 kartu su jums išmokėta alga,
bet jam nereikės mokėti už kišenpinigius į 
tokios pat sumos, kaip jūs mokėsite. Įsta- / 
tymas reikalauja, kad jūs praneštumėt sa- * į 
vo darbdaviui gautų kišenpininigių dydį per 
10 dienų praėjus mėnesiui, per kurį jūs ga- 
vot. Lapelis No. 6 detaliai paaiškina, kaip 
pranešti socialinei apsaugai apie jūsų kišen
pinigius. x Paprašykit jo savo Socialinės ap
saugos įstaigoje.

(Tąsa 6 pusi.) •
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CLEVELAND, OHIO Bridgeport, Conn
Clevelando Lietuvių Mo

terų klubo susirinkimas 
įvyks balandžio 14 d., nau
joje vietoje, E.O.U.V Club 
Hali, 12618 Shaw Ave. Pra
džia paprastu laiku. Į sve
tainę įėjimas iš kiemo. Klu
bas yra arti E. 125th St.

Visos narės yra kviečia- daug pažįstamų, 
mos dalyvauti. Turim svar
bių reikalų.

Tragiškai žuvo Zigmas 
Bagdonas

Penktadienio vakarą, ei
nant skersai gatvę, tapo 
automobilio užmuštas Zig
mas Bagdonas, 51 metų am
žiaus.

Liko jo žmona, sūnus ir

Sausio 31 d. mirė Ona. 
Grigienė, 77 metų amžiaus. 
Ilgai sirgp. Liūdinčią paliko 
dukterį ir giminių Lietuvo
je.

Ona buvo laisvų pažiūrų, 
tai laisvai ir palaidota. Bu
vo C.L.M. klubo ir Darbi
ninkų P. Draugijos narė. 
Garbė dukrai, kad motiną 
gražiai ir laisvai palaidojo. 
Nuo kapinių palydovai bu
vo užkviesti pietų. Lai bū
na Onai amžinoji ramybė.

A. S.

Bagdonai, kaip daugelis 
naujųjų aetivių, atvažiavo 
iš Vokietijos prieš apie 15 

, metų.
Kovo 16 mirė Vincas Bal

sis, apie 80 metų amžiaus.
Abiejų palaidojimus gra

žiai aptarnavo Daugėlų šer
meninėje.

Reiškiu širdingą simpati
ją jų artimiesiems.

J. J. Mockaitis

LAISVE 5 psi

New Haven, Conn.
Iš North Haven birželio 

mėnesį į Lietuvą važiuoja 
Juozas Gustaitis. Jis sakė, 
kad Lietuvoje turi seserį ir 
daugiau giminių. Laimin
gos kelionės. i

šir- 
ku- 
už

Lawrence, Mass
PADĖKA

Sofija Penkauskienė 
dingai dėkoja visiems, 
rie lankėsi šermenyse,
gėlių vainikus draugijoms, 
draug a m s ir giminėms, 
taipgi pasakytas pas grabo- 
rių ir kapinėse kalbas E. 
Repšienei ir J. Petruškevi
čiui.

Jausmingai dėkoja A. 
Kazlauskienei, 
kienei ir Mrs. 
kurios rūpinosi 
visus lydėtojus.

Didelis ačiū
Volungai, kuris taip gražiai 
palaidojo mano mylimą vy
rą.

Labai ačiū tiems drau
gams, kurie atsiuntė sim
patingas atvirutes ir per 
“Laisvę” reiškė užuojautą.

A. Žukaus- 
Valungus, 
pavaišinti

graboriui

Rio de Janeiro. — Blogė
ja Brazilijos finansų padė
tis;

Policija areštavo 5 asme
nis, kurie prisipažino, kad 
jie naktimis užpuldavo mo
teris, atimdavo pinigines, o 
kai kurias ir sumušdavo.

Darbininkai, 243 lokalo 
nariai, buvo pasiruošę eiti 
i streiką prieš S. Hardwear 
Co. Bet kompanija pageri
no darbininkų sąlygas ir 
atnaujino kontraktą, tai iš
vengė streiko.

Hamden, Conn., apie 350 
darbininkų paskelbė streiką 
prieš Whitney Blake Co. 
Jie yra organizuoti į AFL- 
CIO 299 lokalų.

f

Kovo 20 dieną Waterbu
ry j e įvyko Tarptautinės 
moters dienos minėjimas. 
Draugės Ieva Mizarienė ir 
Nastė Buknienė publikai 
suteikė daug žinojimo apie 
moters dieną ir pasaulinius 
įvykius. Parengimas pavy
ko.

J. Kunca

SAN LEANDRO, CALIF. 
Mirus

Vladui Baltrūnui
Reiškiame širdingą užuojautą liūdesyje li

kusiems jo tėvams Franui ir Antaninai Balčiū
nams, seseriai Ksaverai ir jos vyrui Juozui Ka
rosams. Visiems giminėms, draugams ir arti
miesiems. Pasirašo sanfranciskiečiai—

R. M. Mijat 
B. V. Sutkai 
T. King 
J. Anscott

J. M. Ginaičiai 
M. Baltulionytė 
A. Norkienė 
J. Bakeris

i

Binghamton, N. Y.
Įspūdžiai iš Floridos

Apie Floridos valstiją 
daugelis jau prirašė, kaip 
ten gyvenančių, taip ir iš 
kitur. Skaičiau Dr. A. Pet- 
rikos patarimus, kad pirm 
ten įsigyti nuosavybę, tai 
reikia pagyventi. Mes išbu
vome dvi savaites, bet nie
ko naujo nepatyrėme kas 
link gerumo ar blogumo.

Svarbi įstaiga Lietuvių 
socialis klubas, - kuris per 
savaitę suruošia du paren
gimus. Klube žmonės susi
eina, kaip vietiniai, taip ir 
iš šiaurinių valstijų atvykę, 
pasikalba, kas nori ir pasi
šoka, o ten veik visi šoka, 
pamiršę savo amžių.

Ačiū Charles Aleksynui, 
kuris mūsų apgyvendini
mui vietą surado pas Stan
kus. Ten mes ir gyvenome 
per dvi savaites. Gerai, kai 
gauni draugų nuoširdų pa
tarnavimą.

Iš Newarko, N. J., į Mia
mi traukiniu truko 24 va
landas ir 30 minučių.

Dėkui mūsų sūnui ir duk
rai, kurie pereitų metų lie
pos mėnesį buvo surengę 
mums 50-ties metų ženybi- 
nio gyvenimo paminėjimą. 
Tada jie mums patarė vyk
ti į Floridą. Tas pareigas 
mes atlikome.

Patsai Miami miestas yra 
gražus. Nuo medžių sausos 
šakos nuimtos. Palmės gra
žiai atrodo, bet ne visur 
taip y r a. Išvažiavus iš 
miesto centro matosi kito- Į 
kie vaizdai, ten jau palmių 
senos šakos nenugenėtos, 
kabo,
Mačiau priversta atliekanų.

Šaligatvių nėra, nes žmo
nės pėsti nevaikšto už mies
to, tik automobiliais važi
nėja. Automobilius 1 a iko 
prie savo stubų, garažų nė
ra. Baltas smėlis aplinkui. 
Kas nori daržovių auginti, 
turi pirkti juodžemio ir trą
šos. Daug medžių reikalau
ja priežiūros. Senyvo am
žiaus žmonių yra daug.

Mieste, arčiau vieškelių, 
daug naujų apartmentinių 
namų stato. Na, per dvi sa
vaites kaž ko negalėjome 
patirti, bet apsilankę nesi
gailime.

J. ir K. Vaicekauskai

St. Petersburg, Flą.
Skaičiau “Laisvėje”, kad 

mirė Stasys Penkauskas, 
gyvenęs Lawrence, Mass. 
Stasį nuo seniai pažinojau. 
Buvo geras draugas, gaila 
jo netekus. Su juomi gerai 
pasipažinau, kada aš gyve
nau Worcesteryje.

Noriu parašyti apie kitą 
mirusį lietuvį, tai Martiną 
Petkevičių (Petkų), kuris 
mirė prieš keturis mėne
sius. Gaila, kad niekas ne
parašė pirmiau. Jį pažino
jau nuo 1915 metų, kada 
dainavome Liaudies chore, 
Lawrence.

Martinas buvo draugiš
kas ir stiprus vyras. Rodo
si, kad 1916 m. Maple Par
ke, Lawrence ir So. Bosto
no vyrai traukėme virvę. 
Buvome po 4 vyrus abiejose 
pusėse. Lawrenciečių gru
pę sudarė M. Petkus, M. 
Čiulada, D. Bulauka ir J. J. 
Bakšys. Mes laimėjome.

Pereitą žiemų Petkus bu
vo atvažiavęs į Miamį. Jam
labai patiko Florida. Jis ke-

svyruoja nudžiūvę

tino atvažiuoti pilnam apsi
gyvenimui. Bet nuo širdies 
smūgio mirė. Jo moteris j 
man ĮSrisiuntė Martino laiš
ką man rašytą, kurį jis 
pirm mirties nesuspėjo iš
siųsti.

Jis buvo “Laisvės” skai
tytojas, visuomet dalyvau
davo pažangiečių parengi
muose. Buvo pirmininku 
Lietuvių Pašalpinio klubo 
Peabody miestelyje. Mirė 
sulaukęs apie 70 metų am
žiaus. Turėjo daug draugų | 
ir draugių. Lai jam būna 
ramybė Amerikos žemėje, o 
jo šeimai reiškiu gilią užuo
jautą.

Sauja Žiežirbij
Seniai yra sakoma, kad 

melas turi trumpas kojas. 
Tai gana teisingas posakis. 
Bet kaip yra su veidmai
nystės skraiste?

Mažiems politikie r i a m s 
neilgai tenka dangstytis 
skraiste, žmonės, greitai 
pamatę jų veidus, dažnai 
pasiunčia juos šunims šėko 
piauti. Bet višai kitaip yra 
su stambiais (big fish) po
litikieriais. Ir žmonės taip 
prie to pripranta, kad ran
ka numoja ant visko ir juos 
gerbia.

Žvilgtelkim kad ir į mū
sų šalies sostinę Vašingto
ną ir ten visokio plauko po
litikierius. Paimkime kad ir 
karą Vietname. Karas ve
damas prieš Šiaurės Viet
namo “agresorius,” apgyni
mui Pietų Vietnamo “demo
kratijos ir jos laisvės.” O 
“laisvė” — Amerikos milita- 
ristų diktatorių iškepta. Kai 
ta skraistė ėmė smukti, tai 
šiandien ten veda karą “prieš 

/’ Kad “apgaub
ti” komunistinę Kiniją — 
700,000,000 tautą, kad ap
saugoti vakarinę “demo
kratiją,” žudo niekuo ne
kaltus vietnamiečius: sene
lius, moteris ir kūdikius.

Kokį tam pasiteisinimą 
turi Vakarų “civilizuotieji” 
dėl savo “žygių” Vietname?

Ar migdymas nuodais 
žmonių ir purkštimas nuo
dingų chemikalų ant laukų, 
kad sunaikintų visokius 
augmenis, gali būti patei
sintas?

Tokia 20-ojo amžiaus ka
pitalistinė civilizacija.

L Vienužis
J. J. Bakšys

ĮRENGĖ JŪRŲ JĖGOS 
ELEKTROS GAMYKLĄ
Dinardas, Prancūzija. — 

Kovo 19 dieną Prancūzijos 
inžinieriai baigė užtvanką 
Rances upės deltoje, kur jū
rų jėga gamins elektrą.

Čionai jūrų bangos paky
la nuo 33 iki 41 pėdos ir 
vanduo veržiasi upe aukš
tyn. Įrengimas užtvankos ir 
jėgainės atsiėjo, $100,000,- 
000. Jėgainė vadinasi “Ma- 
remotrice”. Manoma, kad 
jėgainė teiks elektros jėgos 
miestui, kuris turi arti mi
lijono gyventojų.

KENČIA NARKOTIKŲ 
NAUJAGIMIAI

New Yorkas. — Narko
tikų ligoninės komisionie- 
rius A. S. Yerby sako,,kad 
pereitais metais narkotikės 
moterys iki 20 procentų 
daugiau vaikų pagimdė, 
kaip pirmiau.

Jis sakė, kad naujagi
miai daugiau kenčia, negu 
jų motinos, kurios jiems j 
dar negimus perdavė tą Ii-

New Yorkas. —Columbi- 
jos universiteto studentai 
gražiai pasitiko TSRS poe
tą A. Voznesenskį. ’

PHILADELPHIA, PA. & VICINITY

HELP WANTED FEMALE
GIRL FRIDAY

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

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

(22-24)

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)

v ... .... . .................. .... . , ■ — _

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)

WOMEN (2)
One for dishroom and other duties, 
8 AM to 3:30 PM, 5 day week.

Cafeteria work.
One for cook, 7 to 3:00 PM, 5 day 
week. Fort Washington vicinity.

Call Monday FL. 5-8180.
(24-25)

HELP WANTED MALE

JANITOR & WIFE
For new apartment building 

in Suburban Philadelphia.
(50 units)

Apartment plus salary.
HI. 9-2079.

(24-33)

BAKER
Able to take full responsibility.

Retail shop.
Top wages. Benefits.

Opportunities.
Call LA. 5-5028.

(24-25)

UPHOLSTERER
Fino custom. Center City Shop. 

Steady, year round.
Must be 1st class mechanic.

Top wages paid.
WA. 2-3588.

(24-25)

EXPERIENCED
TURRET LATHE OPERATORS
For Waterman Machine Mfg. Co.

1225 Germantown Ave.
PO. 3-0900

(24-26)

MECHANIC TRAINEES
& PORTERS

New car service. Apply in person to 
Reischer Ford Corp.

7700 Frankford Ave., Phila., Pa.
MA. 4- 6700.

(24-29)

COOK—EXPERIENCED
Capable of taking charge

' of Kitchen.
Good salary.

Call NE. 4-9609.
(24-26)

HELP WANTED MALE

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)

4

PHARMACIST 
Registered.

Full time or part time.
LO. 7-6090—or Box P-10 ’ 

1015 Chestnut St.
(24-26)

SCHOOL BUS DRIVER for
' Radnor School District.

hour driving and 4 hr general 
maintenance. 12 month annual

employment. Excellent working cond. 
and fringe benefits. Contact Mr.

C. G. Felty. MU. 8-8100.
24-26)

LANDSCAPING
Experienced man

for top full time position. 
Excellent starting salary, plus bonus.

Call between 8 PM & 9 PM. 
OL. 9-3574, Willow Grove, Pa.

(24-26)

Good opportunity 
for ambitiou ople. 

BAKERS’ HELPERS, 
HELPERS, JANITORS.

Call in person.
DUTCH HAVEN 

Soudersburg, Pa„ Route 30.
(24-25)

MEAT CUTTER

Experienced with self-service.
Ardmore vic.

MI. 2-1713
(24-27)

BAKER—NIGHT 
Experienced.

Apply—
HERMAN BAKERY

PI. 5-1751
(24)25)

DISHWASHER

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

(22-24)

CAREER OPPORTUNITIES

NORWOOD, MASS.
Mirus

Stasiui Penkauskui
Lawrence, Mass.

Mes, jo artimi draugai ir draugės, reiškiame 
gilią užuojautą jo žmonai Sofijai 

ir giminėms.
L. ir M. Trakimavičiai
A. ir K. Barčiai
R. ir Y. Niaurai
A. ir O. Zarubai'

PRANEŠIMAI

N. Grybienė
S. Družas
J. ir U. Daugirdai .
M. Uždavinis

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir .Dukterų Drau

gija rengia žaismių popietę su už
kandžiais Kovo - March 27 Laisvės 
choro svetainėje/ 15 7 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)

TOOL MAKERS & MACHINISTS
Overtime if desired.

Apply
B & S MACHINE CO.

1915 E. Willard St., Phila., Pa.
NE. 4-3932 •

(24-28)

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)

LAWRENCE, MASS.
Mirus

Stasiui Penkauskui
Lai būna velioniui jo kilniais darbais užpel

nyta pagarba, ramybėj amžiais ilsėtis savo pasi- 
rinktoj žemėj. Užjauta liūdesyje likusiai jo žmo
nai Sofijai. O jo netekusiems veikloje už taiką, 
gerbūvingą žmonėms gyvenimą bendradarbiams 

.lai būna nemirštamas jo prisiminimas.
SUKACKŲ ŠEIMA

Worcester, Mass

MECHANICS
Lift truck repair & service, 

.gasoline or electric.
Will consider automotive men.
Apply in person for interview. 

Mobile Industrial Equipment Corp. 
9th & Tioga Sts.

(24-26)

ELECTRICIAN
For smalt 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)

ELIZABETH, N. J.
L. D. P. Klubas rengia klubie- 

čiams ir talkininkams vakarienę 
kovo 26. šeštadienį, 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 
pažįstamus kaimynus. Po pietų bus 
rodomi slankiojamos nuotraukos, 
kurias nutraukė Irena Janutienė,! 
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 $l;50.

Rengėjai (23-26)

RENTALS
z PHYSICIAN’S OFFICE
Available in thickly populated area.

Will rebuilt to suit.
LO. 7-6090 or

Box P-10.
(24-26)

MECHANICS &
MECHANICS HELPERS

For fleet maintenance. AU 
units. Good working conditions. ^Be
nefits. Also tank trailer washers

Call NI. 4-8600. (20-24) '

Paieškojimas
Ieškau brolio ir sesers išvykusių 

prieš didįjį karą iš Jurbarko mies
telio 1911 metais. Paskutinius laiš
kus gavau 1939 m. Brolio pavardė 
Klapatauskas Stanislovas Izidorius, 
gimęs 1896 m. Paskutinis jo laiš
kas buvo iš Bostono miesto. Sesers 
pavardė Roseleyičienė-Klapatauskai- 
tė Natalija, Izidoriaus, gimusi 1898 
m. Paskutinis jos laiškas buvo iš 
New Britain. Sesers vyro pavardė 
Rdselevičius Juozas. Mano adresas: 
Baltukonieriė Michalina (Izidoriaus), 
Radviliškis, Spalio g. 3, Lithuania, 
USSR. (24-25)

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)

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, tai 
nors stambesne auka parethfc
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Lietuvių motery klubo
narių susirinkimas

Jis įvyko kovo 16 d. “Lais
vės” salėje.
Pirmininkė I. Mizarienė 

susirinkimą atidarė, o vedė 
O. Kazlauskienė.

Klubo valdyba pateikė ra
portą. Viskas gerame sto
vyje, ir susirinkimas rapor
tą užgyrė.

I. Mizarienė pakalbėjo 
apie pasekmingą Moters 
dienos minėjimą; dėkojo 
klubietėms už gražų koope- 
ravimą.

Taipgi N. Buknienė, pa
rengimo komisijos vardu 
dėkojo visiems už skaitlin
gą atsilankymą ir už aukas.

Fin. sekretorė V. Nevins- 
kienė pranešė, kad, apmo
kėjus išlaidas, klubui liks

Kaip žinoma, Helena Fei- 
ferienė š. m. sausio mėnesį 
viešėjo Argentinoje. Ji mū
sų klubo mitinge perdavė 
linkėjimus klubietėms nuo 
Argentinos pažangių lietu
vių moterų. Pap a s a k o j o 
apie jų klubo veiklą. Pri
minė jų sunkią materialinę 
padėtį. Pasiūlė, kad būtų 
gražu, jei mūsų klubas duo
tų kiek paramos Argenti
nos pažangiam judėjimui.

Susirinkimas gražiai at
siliepė. Iš klubo iždo paau
kota $15. Pavienės moterys 
aukojo: B. Keršulienė—$5; 
O. Titanienė ir O. Čepulie-

miršti, kad kovo 26 d., 12:- 
30 vai., Niujorke įvyks an
tikarinė eisena, kad karas 
Vietname būtų baigtas. Da
lyvaukime visos šioje svar
bioje eisenoje.

Buvo pranešta, kad su
sirgo klubietė Irena Leva- 
nienė. Klubietės labai ap
gailestauja ir linki Irenai 
greitai susveikti.

Mirė S. Bidermanienė. 
Moterų klubas reiškia gilią 
užuojautą jos artimiesiems.

Magdalena Juškienė išvy
ko Floridon. Klubietės lin
ki jai gerai pailsėti.

Aukos klubui
Margaret Jakštienė—stik

linę marinuotų grybų, Ona 
. IJamisonienė — siuvinėtą 

staltiesę, Ona Janulevičienė 
—4 mergaitėms sukneles ir 
8 virtuvei paduškėles.

Visoms už aukas širdin
gas ačiū!

Po susirinkimo S. Sasna 
visas skaniai pavaišino. 
Širdingas ačiū jai!

Klubo koresp. V. B.

Žioplos sensacijos
Ottawa. — Spauda daug 
raš. apie vokietę Gerdą 
Munsinger, kuri “mylavosi” 
su daugeliu turčių ir politi
kierių. Ją kaltino kaip 

Siaurienė, E. Liepienė, K. TSRS šnipę, bet išteisino.
Dabar Gerda pradėjo lie

žuviu “tašyti” Tarybų Są
jungą. Ji pasakoja, kad nuo 
TSRS būk “daug nukentė
jo”, nes po karo gyveno per 
trejis metus Koningsburge 
(dabartiniame Kaliningra
de), Rytų Prūsijoje.

Čeikauskienė, P. Naktinie- 
nė, J. Ans'kienė, A. Vaznie- 

Margaret Jakštienė. O. 
Zeidatienė. Viso sudėta 
$32. šią. sumą Helena Fei- 
ferienė persiųs Argentinos 
moterų klubui.

Prieš porą metų New 
Yorkę viešėjo argentinietė 
Marija Palionienė. Ji yra 
mūsų klubo narė. Per H. 
Feiferienę ji pasimokė j o

New Yorkas. —Iš Colum
bia universiteto daktarai 

narės duoklę ir atsiuntė Įsako, kad jie daro progreso 
daug linkėjimų klubietėms.

r
Iškeltas klausimas apie li

kusius daiktus nuo moterų 
parodos. Nutarta tinkames- 
nius pasiųsti Chicagon ‘ ‘Vil
nies” bazarui

Prašome klubietes nepa-

suradimui vėžio ligos prie
žasčių.

Washingtonas. — JAV ir 
TSRS pasirašė dviejų metų 
kultūrinio ir mokslinio ap
sikeitimo sutartį.

Socialinės apsaugos paketsitimas
(Tęsinys iš 4-to psl.)

Nauja galimybė dvasininkams
Pagal naują įstatymą visi dvasininkai tu

ri ligi 1966 m. balandžio mėn. nusistatyti 
gauti socialinės apsaugos draudimą. Lai
kas, leistas tą nusistatymą padaryti, dauge
liui kunigų jau pasibaigė. Dabar jie turi 
dar vieną galimybę.
$bcialinės apsaugos draudimas ūkininkams 

pakeistas
Jeigu jūs esat savarankis ūkininkas ir 

jūsų uždarbis iš ūkininkavimo per metus po 
1965 m. yra 2,400 dolerių ar mažiau, jūs 
galit pranešti tik apie du trečdalius savo 
uždarbio, vietoj viso gryno uždarbio socia
linės apsaugos tikslams. Jeigu jūsų uždar
bis iš ūkininkavimo yra didesnis negu 2,400 
dolerių, o jūsų grynas uždarbis mažesnis 
negu 1,600 dolerių, jūs galit pranešti 1,600 
dolerius socialinės apsaugos tikslams.

Naujų pakeitimų finansavimas
Seno amžiaus, gyvų likusių ir nesveikatos 

draudimo programos finansavimui sociali
nės apsaugos mokestis, bazuotas ant uždar
bio, yra pakeistas. Uždarbio bazė nuo 1966 

. m. sausio mėn. dįabar pakils nuo 4,800 do
lerių ligi 6,600 dolerių. Naujo mokesčio dy
džio lentelė ir invalidiškumo draudimas yra 
duodamas atskirame puslapyje.

Priedo įstatymas nustato atskirą algų mo
kestį ligoninės draudimo programos finan
savimui. Šie mokesčiai eis i atskirą JAV-ių 
iždo fondą.

Visų mokesčių pavyzdys: Tarnautojas, už
dirbąs 4,000 dolerių į metus, 1966 m. iš vi
so mokės 168 dolerius kaipo socialinės ap
saugos ir ligoninės draudimo mokestį. 1967

Kur žmones susirinks eisenai
prieš karą Vietname

Prieškarinės demonstracijos ruošėjai skelbia tokį 
planą dėl šeštadienio, kovo 26 dienos:

žmonės pradės rinktis 91, 92, 93 ir 94 gatvėse, tarp 
Fifth Ave. ir Madison Ave., Manhąttane. Iš šių gatvių 
prasidės eisena Fifth Ave. Aišku, kad organizacijos, ku
rios demonstracijoje dalyvaus, yra pasiskyrusios gatvę, 
kurioje jų nariai susirinks ir susirikiuos eisenai

Demonstrantai maršuos Fifth Ave. link 72nd St. ir 
ten suplauks į Central Park Mall, kur įvyks masinis mi
tingas, kur žymūs visuomenininkai sakys prieškarines 
kalbas.

Parke mitingas prasidės 3:30 vai. po pietų. Taigi, 
kurie dėl vienos ar kitos priežasties negalės ar nenorės 
dalyvauti eisenoje, turės progą ateiti tiesiai į parką ir 
dalyvauti masiniame susirinkime.

Pagerbsime dainių J. Janonį
ir pasigrožėsime jo kūryba

Pobūvis-susitikimas įvyks 
sekmadienį, balandžio 3-čią, 
paminėti jo 70-ąją gimta
dienio sukaktį, “Laisvės” 
salėje, Liberty Avė. ir 102 
St., Ozone Parke.

Programa susidės iš kal
bų, deklamacijų, dainų. R. 
Mizara, “Laisvės” redakto
rius, ir kiti įžymūs svečiai 
kalbės. Aido choras ir jo 
solistai dainuos vad. Mild-

red Stensler. Kas dėklą-' 
muos, atėję sužinosime.

Pradžia 3 vai. po pietų.
Įėjimas nemokamas.
LLD 1 kuopa rengia ir 

kviečia visus dalyvauti po
būvyje. Po programos su
eigą baigsime prie pyragų 
ir kavos.

Rengėjai

Apie chemikalus mūšy maiste
glūdi maisto svarba. Pas 
juos maistas daug natūra- 
liškesnis.

Toliau žurnalas nurodo 
pavojų vartojant tas nuodų 
medžiagas per ilgesnį laiką, 
nors ir mažu kiekiu. Patekę 
šie nuodai į žmogaus kū
ną, sudaru chemišką mais
tu nuodijimą. Mokslininkai 
daleidžia, kad kiekvieno in
dividuate jautrumas nuo
dams dažnai pamirštama. 
Nuogąstaujama, kad dėl to

TSRS mokslininkai kriti
kuoja didelį vartojimą che
mikalų JAV-ose.

TSRS ir JAV nutrisionis- 
tai (maistui gaminti specia
listai) veda kovą prieš che
mikalus ir nurodo jų kenks
mingumą žmogaus sveika
tai.

A. I. Shenberg ir A. D. 
Ignat’yen žurnale “Vest- 
nik” praneša savo tyrimus.

Paplitęs vartojimas JAV 
chemikalų agrik u 11 ū r o j e susidaro sąlygos vėžio ligai.
purškimui augalų su chlo
ride ir DDT kenkia žmonių 
sveikatingumui, žemina 
sveikatos lygį JAV ir dau
gina skaičių gimstančių ne
normalių kūdikių.

nepaprastai paplitusias ke- įgną dainuos Carnegie 
penu ligas JAV ir daugely- iHal1 svetainėje.
je Europos šalių. TSRS! m m-n n • *• išios ligos pasitaiko daug ‘ Aki a. ~ TS S pnpazmo| 
rečiau. Jų nuomone, čia ir Van-os vadžią.

Aldona Aleknienė

New Yorkas. — Atvyks

IŠ LAIŠKŲ
Kadangi esu laikraščio 

“Laisvės” skaitytojas, tai ir 
sužinojau, kad mūsų myli
mas laikraštis ba 1 a n d ž i o 
mėnesį švęs savo 55-ąjį pa
vasarį. Sukakties proga, 
visų pirmiausia sveikinu be
baimius redaktorius ir vi
sus tuos, kurie mokėjo per 
ilgus metus laikraštį “Lais
vę” pristatyti į skaitytojų 
namus. Žinoma, kad “Lais
vė” nebūtų tiek metų gyva
vusi, jei jos skaitytojai bei 
rėmėjai nebūtų jos mylėję.

Esu tikras, kad per tokį 
ilgą laiką prisieidavo susi
durti su visokiomis kliū
timis.

“Laisvė” yra labai popu
liarus žodis, ir šiandien vi
so pasaulio žmonija kalba 
tik apie laisvę ir taiką.

Tokios didelės šventės 
proga, mieli broliai ir sesės, 
dar kartą Jus sveikinu, kad 
sugebėjote ir sugebėsite 
duoti atkirtj visokiems šmeiži
kams, kurie šmeižia mūsų 
klestinčią Tėvynę.

Tegyvuoja mūsų mylimas 
laikraštis “Laisvė” ilgus il
gus metus! Tegyvuoja JAV 
pažangiųjų lietuvių organi
zacija!

Petras Guobys 
Vilnius, 1966-TII-16

su

Kaunas, 1966.HI.14
Gerbiamas “Laisvės” 
Redaktorius, leidėjai 
ir visi bendradarbiai.

Nuoširdžiai sveikinu
laikraščio “Laisvės” 55 me
tu jubiliejumi ir linkiu il
giausių metų kaip nenuils- 
tan tiems darbo žmogaus 
teisių gynėjams ir toliau 
išlaikyti laikraštį.

Ta pačia proga širdingai 
dėkoju draugams Elenai ir 
Robertui Feiferiams, kad 
jie man suteikė tokią bran
gią dovaną, užprenumeruo-

TSRS Maskvos Bolšoj ope- darni laikraštį “Laisvę, 
ros dainininkė Valentina 
Levko, kuri balandžio 14 Pranešu, kąd laikraštį 

Į gaunu reguliariai.
Ačiū visiems!

Su draugiškais 
linkėjimais,

V. Bendoraitienė

m. jis iš viso mokės 176 dolerius ir 1987 m. 
bei po to 226 dolerius. Darbdavys, kuris tą 
darbininką samdo, užmokės tą pačią sumą. 
Darbininkas, uždirbąs 6,600 dolerių (mak
simumas kredituotas pagal įstatymą) 1966 
m. mokės 277.20 dol., 1967 m. 290.40 dol. 
ir 1987 m. bei po to 372.90 dol.

Laisvanoriškas medicinos draudimo pla
nas, finansuojamas 3 dol. mėnesiniu mokes
čiu iš įsirašiusių asmenų ir ta pat suma iš 
valdžios, turės savo fondą JAV-ių ižde, ir
gi visai atskirtą nuo kitų socialinės apsau
gos fondų.

Dėl tolimesnės informacijos
Dėl tolimesnės smulkesnės informacijos 

apie naujus sveikatos draudimo planus ir 
1965 m. pakeistą įstatymą skambinkit, ra
šykit ar nueikit į savo artimiausią sociali
nės apsaugos distrikto įstaigą. Jūs galit 
gauti jos adresą iš telefono knygos pagal 
“Social Secuurity Administration” arba iš 
vietinės pašto įstaigos.

REDAKCIJOS PASTABA, ši dokumentą 
į lietuvių kalbą vertė ne “Laisvės” redakci
ja, o valdinė įstaiga. Vertimas ne visur to
bulas, ir pats dokumentas buvo pagamintas 
praėjusiais, 1965 metais.

Nėra abejonės, kad kai kurie žmonės, 
skaitydami šį dokumentą—“paaiškinimą”— 
suras neaiškumų, norės paaiškinimų. Iš ank
sto mes patariame neklausti “Laisvės^’ re
dakcijos; reikia rašyti tiesiai į įstaigas. Gal 
būt geriausia rašyti į centrinę įstaigą— De
partment 'of ’Health, Education, and Wel
fare—Social Security Administration, Bal
timore, Md.

Gavę šį dokumentą, mes spausdiname jį 
kaip šiokią tokią pagalbą tiems, kurie yra 
suinteresuoti čia liečiamais klausimais.

Pagerbkime Lietuvių Dainių 
/JUlAl JANONĮ 

ir jo kprybą 70-metinėje 
jo gimimo sukaktyje

šilki

Pobūvis įvyks sekmadiėnį

Balandžio 3 dieną
Laisvės salėje

Liberty Avė. ir 102 St., Ozone Parke
Girdėsime kalbas-referatus, deklamacijas. Dai
nuos Aido choras įr jo solistai, vadovaujant 

Mildred Stensler.
LLD 1 kp. rengia ir kviečia visus dalyvauti.

Įėjimas nemokamas. Pradžia 3 vaL po piety.

Draugai Meškiai gavo 
tokį laišką iš Fitchburg, 
Mass.:
Brangus broli Antanai 
ir broliene Julia,

Pranešu jums, kad mano 
Jonas gavo antrą stroką ar
ba šoką ant kitos pusės ir 
dabar randasi ligoninėje. 
Jis apsirgo kovo 1 d. Nuo 
tos dienos turiu dvi nurses 
ir pati per dieną būnu prie 
jo.

Jonas yra labai silpnas, ir 
nežinau, kas toliau bus.

Anna Samulenas
Nuo Redakcijos: Mes 

siunčiame mūsų senam lais- 
viečiui draugui Jonui Sa- 
mulėnui nuoširdžiausius 
linkėjimus pilnai ir greitai 
pasveikti, o jums, Anna, 
mūsų giliausia užuojauta.

“Hamletas” Ekrane
Plaza teatre, East 58 St., 

Niujorke, eina labai puikus 
spalvotas filmas “Hamle
tas,” remtas Wm. Šekspy
ro klasikine drama. Scena
rijų parašė ir dirigavo ži
nomas rusų dirigentas Gr. 
Kozincevas, kuris pastatė 
“Don Kichotą” ir kitas dra
mas. Muziką sukomponavo 
pasaulinio garso kompozi
torius Dmitrijus Šostakovi- 
čius,o kinematografijos dar
bą meniškai atliko žinomas 
T. Lietuvos filmininkas Jo
nas Gricius. Lietuviams ten
ka nepaprasta garbė turėti 
tokį aukšto išsilavinimo 
techniką!

“Hamletą” p aim ošė Len- 
filmo studija Leningrade. 
Dialogas eina rusų kalba, 
su angliškais įrašais. Minė
tasis filmas laifnėjo specia
lų prizą tarptautinėje fil
mu parodoje Venecijoje, di
deliu pasisekimu rodytas 
Anglijoje ir pirmą kartą 
parodytas Antrajame filmų 
festivalyje Niujorke 1964 
m. rugsėjo 15 d.

“Hamlete” yra puikių jū
ros vaizdų ir matyti speci
aliai pastatytos pilno aukš
čio danų pilies Elsinore 
vaizdas. Filmininkas Jonas 
Gricius visa tai puikiai nu
filmavo. Tokiu gražiu pa
statymu galėtų pasidžiaug
ti ir patsai Šekspyras, jeigu 
būtu gyvas!

Filmą kiekvienam verta 
pamatyti!

A. P.

SVEIKINIMAS Iš
SAULĖTOS FLORIDOS

Siunčiu ‘ šiltą sveikinimą 
visam “Laisvės” personalui 
ir visoms New Yorko Lie
tuvių moterų klubo narėms.

Čia dabar šilta, gražu, bet 
būna dar šilčiau ir gražiau, 
kai floridiečiai draugai šil
tai ir draugiškai mus prii
ma.

Iki pasimatymo,
Magdelė Juškienė

būtų 
Jums

buvo

Gražiai pavyko LLD 
185 kp. parengimas

Reikia pasakyti, kad mū
sų Lietu v i ų Literatūros 
Draugijos 185 kuopos praė
jusį sekmadienį, kovo 20 d., 
rengti “Laisvės” salėje pie
tūs ir filmų rodymas pavy
ko labai puikiai. Dalyvių 
buvo gražus būrelis. Pietūs 
gerai paruošti, pasivalgėme 
sočiai.

Neminėsiu, kas darbavo-t 
si pietų paruošime, nes ten 
ant vietos nepasiteiravau. 
O kai vienus pamini, o ki
tus palieki, tai išeina nesu
sipratimas. Todėl jūs, drau
gai ir draugės, kurie sušilę 
dirbote, kad viskas 
‘“okei”, man atleisite, 
visiems didelis ačiū.

Gerai pasivalgius.
malonu sėdėti ir džiaugtis 
gražiais filmais. Juos mums 
demonstravo mūsų LLD 
sekretorius Jonas Grybas. 
Parodė treietą filmu. Pats 
pirmutinis buvo iš buvusio 
ižymioio prezidento Frank
lin Delano Roosevelto gy
venimo ir veiklos. Gilu įspū
di padarė. Paskui sekė , du 
filmai iš Tarvbu Lietuvos. 
Vienas kronikinis iš gyve
nimo ir kūrybos, o kitas 
“Žydėk, jaunyste”, iš d*i- 
nų - šokiu festivalio. Reikia 
nasakvti, kad tokiais pui
kiais filmais galima žavėtis 
pakartotinai.

Popietė buvo praleista 
link s m a i ir kultūriškai. 
Klaidą padarė tie. kurie šia 
proga nepasinaudojo ir ne
atsilankė.

Rep.

Jungiasi trys 
dienraščiai

New Yorkas. — Savinin
kai “The New York Herald 
Tribune”, “The New York 
Journal - American” ir 
“The World - Telegram and 
Sun” vienijasi į vieną kom
paniją,

Bus leidžiama vietoje tri
jų tik du dienraščiai: ryti
nis “The Herald Tribune” 
ir vakarinis “The World 
Journal”, o sekmedienį tik 
vienas, “The World Journal 
ant Tribune”.

LLD 1 kuopos nariams
Susirinkimas įvyks kovo 

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

Valdyba fį

Pranešimas
OZONE PARK, N. V.

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

(23-24)

Anglų-Lietuvių Kalbų
ŽODYNAS

Išleistas 1961 metais Lietuvoje
Angliški žodžiai lietuviškai išdėstomi bei išaiškinami

511 Puslapių — Kaina $3.50

Užsisakydami kartu prisiųskite ir mokestį. Pinigų 
perlaidas (money orderius) ar čekius rašykite:

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




