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KRISLAI
Mūsų dėmesio taškas 
Vienas iš tūkstančių 
“Minėkite” 
Irgi išradimas 
“Guardian” 
“Daily Worker” 
“Taktikiniai ginklai”— 

pasiutėlių planas

vieną riėnesį 
Lais- 

suvažicjvimo. 
Ijūtų 

para-

žiavi-

Rašo A. Bimba
Tik nepilną 

beturime iki metinio 
vės” dalininkų
Visi trokštame, kad jis 
skaitlingas ir vaisingas 
ma laikraščiui.

Visi apie tai pagalvokime. 
Susiraskime būdus suvj
me dalyvauti. Jei kuriem as
meniškai neparanku, ar per 
toli atvykti, tai labai lengva 
atsiųsti pasveikinimą. lange
lis taip padarydavo praeityje.

laiky- 
s.

Tikiu, jog jie ir šiemet 
sis šios gražios tradicijc;

kovo-

iranda 
tuose.
kuni- 

aukės 
kovo-

leškote didvyrių, gerų 
tojų už žmonių reikalus

šiais laikais jų atsi 
visur, net ir dvasinio 
štai katalikų bažnyčios 
gas Groppi. Jis Mihv 
mieste padeda negrams 
ti už lygias teises. Todėl teis
mas jį nubaudė penkiai; šim
tais dolerių ir šešių mė 
kalėjimu.

(Gal susigėdinęs, te 
kalėjimo bausmę suspendavę

| ir kunigą padėjo ’> ant 
metų pasitaisymo. Jei p) 
metus jis vėl kaip nors 
kaistų, turėtų tūpti į

nesių

isėjas

ilviejų 
er du 
prasi- 
caleji-

mą!)
Jdomu ir gražu, kad kun. 

Groppi nenusigando. Jisj žada 
kovos vėliavos nenuleisti.

Tai, žinoma, retas atsitiki
mas. Tik vienas iš tūkstan
čių. Bet pasitaiko. Gaila, kad 
tokių gerų ir drąsių vy:*ų ne
pasitaiko lietuviuose kuniguo
se.

Mums “reikia minėti 
metų sukilimą ir p arti z a 
vas”, šaukia vienas “va 
jų” laikraštis.

Tasai sukilimas buvo 
rio sugalvotas ir iškeptą 
darė daug skriaudos, 
daug raudonarmiečių, 
džiusių Lietuvoje su 
kruvinąsias Hitlerio gaujas.

O tie jų “partizanai 
žinia, buvo miškiniai

1941 
nų ko
lų oto-

Hitle- 
s. Pa- 
išžudė 

ban- 
aikyti

kaip 
aandi-

po karo masiniai 
ir visą Ljietuvą 

pais.

4tai, kurie
žudė žmones
nusėjo nekaltų aukų k;

Dabar jie juos minės 
Minėkite ir didžiuokitės.

Nieko daugiau nebeturite. Bet 
žinokite, kad tuos jūsų didvy
rius lietuvių tauta amžiais 
keiks.

Prašau, klausykite: “komu
nistų Lietuvoje nėra, n*s jie 
visi Amerikos kontinente.”

Kas tokį išradimą išrado? 
Ogi kanadietis Jonas K arde
lis. Kas gi kitas galėtų šitaip 
kvailai nusifilosofuoti.

Pažangus amerikieči 
vaitraštis “Guardian” 
kiai padidėjo. Iš aš 
puslapių pasidarė šešio

Ryšium su tuo, dar 
galima pasidžiaugti tuo, 
dukartsavaitinis “The 
er” su pradžia gegužės 
šio žada tapti dienrašči 
vadintis “Daily World” 

^raštis atstovaus visai “ 
jai kairei”.

. Netenka nė kalbėti, 
mes, pažangieji lietuviail, 
gal išgalę stengsimės

i sa- 
smar- 
tuonių 
ikos.
labiau 

kad 
Work- 
mėne- 
u, ir 
Dien- 

lauja-

kad 
pa- 

naują

Vietnamo karo nelaimėsime, 
sako negrų vadas King

Washington. — Kunigas 
Martin Luther . King, Pietų 
Krikščionių Vadovybės kon
ferencijos prezidentas, kal
bėjo Vietnamo klausimu. 
Daugiau kaip 3,000 dvasi
ninkų susirinko į konferen
ciją.

King nurodė, kad jo jė
gos nenaudojimo įsitikini
mai neleido jam padaryti

konkrečiu išvadų iš dabar
tinio karo Viei 
dabar įsitikinęs 
nelaimėsime ši 
jis yra tikrai 
karas.”

įname. Bet 
j, kad “mes 
d karo, nes 
nelaimėtinas

Dvasininkai 
pasisakė prieš 
protestavo pri 
puolimą ant di 
kitų keturių pr 
votojų.

vienbalsiai 
karą. Jie 

eš valdžios 
•. Spocko ir 
ieš kara ko-

TSRS persergėjo Ameriką 
del V. Berlyno kontrolės

Berlynas. — Tarybų Są
jungos ambasadorius Vo
kiečių Demokratinėje Res
publikoje (Rytų Vokietijo
je) ,P. A. Abrasimovas įtei
kė notą Jungtinių Valstijų 
ambasadai Vakarų Vokie
tijoje.

Notoje nurodoma, kad 
Amerikos manievrai su
tvirtinti Vakarų Vokietijos 
kontrolę ant Vakarų Berly
no gali baigtis Amerikos 
nenaudai, kuomet nesilaiko
ma pokaHhitj Sutarčių Ber
lyno ir Vokietijos klausimu. 
. Notos kopijos buvo pa
siųstos Anglijos ir Prancū
zijos ambasadoms Vakarų 
Vokietijoje.

Užmušė 8 arabus
Tel Aviv. —Iz 

viai užmušė 8 
rie, 
bandę teroriz
Susirėmime vie 
kareivis užmi. 
sužeistas.

raelio karei- 
arabus, ku- 

perėję Jbrdano upę, 
uoti žydus.
nas Izraelio 
ištas, kitas

Japonai protestuoja 
Amerikai

laponijos už- 
ija pasiuntė 
stijoms pro- 
ikos karinio 
"ų Japonijos 
o te s te nuro- 
evrai paken- 
įdyti žuvis.

Tokijas. .— J 
sienio minister 
Jungtinėms Vą 
testą dėl, Amer 
laivyno maniev: 
vandenyse. Pi) 
čĮoma, kad man 
kia žvejams ga

Jungtinių Tautų sekretorius 
Thant raportavę iš keltones

Jungtinės Tautos. — Ge
neralinis sekretorius U 
Thant grįžo .iš savo kelio
nės su misija' baigti karą 
Vietname.' Jis tuoj rapor
tavo Jungtinių Tautų parei
gūnams.

Thant aiškino, kad jo ke- 
Honė buvo labai svarbi, kad 
jis gavo nemažai žinių apie 
reikalą baigti karą Vietna
me. Labai svarbų pokalbį 
turėjo Paryžiuje su Šiaurės 
Vietnamo europiniu atsto-

vu Mįi Van Bo, kuris iš

 

dėstė,k^kad prez. Johnsono 
galima pri-

pažangų dienraštį paremti.
Džiugu, kad anghj kalba 

pažangi spauda stiprėja.

Plačiai sklinda kalbos, kad 
mūsh vyriausybė pasiruošusi 
Vietnamo kare panaudoti 
“taktikinius branduolinius 
ginklus”.

Baisus susirūpinimas visame 
pasaulyje. Juk tai reikštų pa
saulinio branduolinio karo 
pradžią.

vadina- 
bombo-

Kodėl tos bombos 
mos “taktikinėmis” 
mis? Ogi todėl, kad jos tru
putį mažesnės už kitas bran
duolines bombas ir vartoja
mos mūšio lauke.

Kitos bombos vadinamos 
“strateginėmis”. Jos daug di
desnės ir vartojamos miestų 
naikinimui. Tik toks tarp jų 
skirtumas.

Kalbos apie vartojimą bran
duolinių ginklų Vietnamo ka
re yra pasiutusių žmonių kal
bos. Jeigu jų valia paimtų 
viršų, tai pasaulis atsidurtų 
didžiausiame pavojuje.

propozicijos ne 
imti, kad taikos derybos ga
limos tik tuom 
rikiečiai sustos 
Š. Vietnamą.

Iš pasikalbėji 
bų Sąjungos 
pasirodė, kad jie kietai lai
kosi Šiaun Vietnamo nusi
statymo ir kad Anglija ne
galėjo paveikti Tarybų Są
jungos Genevoį konferenci
jos sušaukimui 
ra tam sutikinto iš Šiaurės 
Vietnamo vyriausybės.

et, kai ame- 
bombardavę

mų su Tary- 
pareigūnais

kuomet nė-

25,000 advokatų 
smerkia žinių cenzūrų

Las Vegas. — 25,000 ad
vokatų organizacija smer
kia American B 
tion, kam ji ps 
tikrų žinių cenzūrą.

American Bar Associa
tion yra taipgi advokatų 
organizacija, kurios vado
vybėje sėdi reakciniai nusi
teikę advokatai. Protestuo
jantieji advokatai yra na
riai American Trial Law
yers Association.

!ar Associa- 
alaiko tam

Kubos priešams nepavyko
Miami, Fla.—Kubos sar

gybos laivai husk a n d i n o 
vieną priešų laivą, kitą pri
vertė pasitraukti iš Kubos 
vandenų. Abu laivai vežė 
slaptai teroristus į Kubą.

Jurgis Washingtonas, revoliucinio karo už 
nepriklausomybę vadas, pirmas Jungtinių 
Valstijų prezidentas, gimęs 1732 m. vasario 
22 d. Jo gimtadienis švenčiamas visoje šalyje.

200 J. V. naujausių lėktuvų 
prieš Šiaurės Korėją

Seoul. — Pietų Korėja 
jau gavo pilnai paruoštų 
200 sprausminių militarinių 
lėktuvu, kurie bendrai su 
Jungtinių Valstijų laivynu 
paruošti karui prieš Šiau
rės Korėją.

Laivynas ir lėktuvai su
daro tvirtą militarinę galią 
ir sutvirtina Jungt. Vals
tijų diplomatinę misiją, rei
kalaujančią Šiaurės Korėją

| paleisti žval g y b i n į laivą 
Pueblo, suimtą sausio 23 d.

Tačiau pasirodo, kad toji 
militarinę jėga nei kiek ne
paveikia Šiaurės Korėjos. 
Laivas tebėra Š. Korėjos 
uoste.

Saigonas. — 28 amerikie
čiai civiliniai užmušti par
tizanų su amerikiečiais ko
vose Vietname.

Mirties stovyklų dujos 
Amerikai gaminamos

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo spalio 1, 1967, ir tęsis iki vasario 15,1968 
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:

Vakarų Berlynas. — Va
karų Vokietijos laikraštis 
“Ekstra dinsr” paskelbė, 
kad chemijos fabrikai susi
tarė su Jungtinėmis Vals
tijomis “gaminti mirtinas 
dujas cikloną B,” kurios 
per antrąąjį pasaulinį karą 
“buvo plačiai vartojamos 
mirties stovyklose.”

Du didžiausi chemijos 
fabrikai’ prįadėjo ; “mirties 
dujas” gaminti ir pristatyti 
Amerikai. Taipgi gamina 
ir , kitokias .nuodingas me
džiagas. Jos visos taiko
mus karui Vietname. I

Pirmas negras simfonijos 
vedėjas

Newark, N. J. — Henry 
Lewis buvo paskirtas sim
fonijos orkestro dirigentu. 
Tai pirmas negras simfoni
jos dirigentas Amerikoje,

Vietname žuvo du sūnūs, 
trečio neleis

Jacksonville, Ore. — Har
vey Rowden jau p rarado 
Vietname du savo sųnųs, 
o dabar šaukiamas trečias. 
Tėvas sako, kad dviejų au
kų pakanka, trečio neįeisiąs.

Punktai
M. Valilioniene, Miami, Fla. ............................ 12020
Valys Bunkus, Brooklyn, N. Y........................ 8908
Connecticut valstija ......................................   7905
V. Vitkauskas, St. Petersburg, Fla.......... ......... 5388
New Jersey valstija .......................................... 5014
So. Boston, Mass................................................. 4744
R. Braus, Rochester, N. Y.................................. 4640
M. Kazlauskienė—A. Račkauskienė,

Haverhill, Mass................... ........................ 4468
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass....................  3616
J. Jasekvičius, Worcester, Mass.................... 3428

Laoso darbininkai užstreikavo
• ’ 1 *

Amerikos kompanijos firmą
Vientiane. — Laoso dar

bininkai, dirbantieji Jungti
nių Valstijų agentūros fir
moje, paskelbė streiką, rei
kalaujant aukštesnių algų. 
Streikuoja 1,289 darbinin
kai.

Norvegijoj didėja nedarbas
Oslas. — Šių metų sausio 

pabaigoje Norvegijoje bu
vo įregistruota 26,400 be
darbių. Tai 5,250 bedarbių 
daugiau, negu buvo 1967 m. 
sausio mėnesi, v

Philadelphia, Pa......................... 3120
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 2300
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 2024
ALDLD 87 kp.

Pittsburgh, Pa........ 2004
A. Lipčius, Chester, Pa. 1992
V. Sutkienė - V. Taraškienė

San Francisco, Calif...... 1800
LLD 20 kp. ir Moterų skyrius, 

Binghamton, N. Y.......... 1168
J. Stanienė, Baltimore, Md. 1044
I. Klevinskas, Scranton, Pa...... 888

Chicago, Ill...........................   784
Vera Smalstienė, Livonia, Mich. 664 
Geo. Žebrys, Cleveland, Ohio 656
J. K. Alvinas, YucaifSa, Calif. 600
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 600 
M. Žiedelis, Nashua, N- H........ 552
O. Žilinskienė, Plymouth, Pa. .. 552 
Mary Smalstis, Ludington, Mich. 492
E. Kralikauskienė

Lawrence, Mass.......... 492
K. Naravas, Shenandoah, Pa. .. 404
L. Tilvikas, Easton, Pa...............  300
C. K. Urban, Hudson, Mass. 228

Miamyje pasidarbavo M. Valilioniene ir V. Bovinas 
su atnaujinimais.

Brooklynui ir apylinkei pasidarbavo su atnaujini
mais Valys Bunkus.

V. Vilkauskas, LLD 45 kuopos va j minkąs, St. Pe
tersburg, Fla., prisiuntė naują prenumeratą ir atnau
jinimų.

New Jersey valstijos vajininkai K. Paciūnas (eliza- 
(Tąsa 5-tame pusi.)

500 teisių mokytojų prieš 
karą Vietname

Washingtonas.— Daugiau 
kaip 500 teisių mokytojų, 
atstovaujančių beveik visas 
valstijas, pasisakė prieš 
Johnsono administrac i j o s 
politiką Vietnamo klausi
mu.

• * Paskelbtame bendrame 
pareiškime jie sako, kad jie 
stovi prez. Johnsono “da
bartinės politikos opozicijo

je” ir kviečia mokytojus ir 
advokatus prisidėti prie 
bendros kovos prieš karą 
Vietname.

Vietnamo karas dabar 
tokioje padėtyje, pareiški
me nurodoma, kad yra bū
tinas reikalas padaryti “po
litinę ir militarinę de-eska- 
laciją,” karą ne plėsti, bet 
siaurinti.

Derybos ėjo daugelį mė
nesių. Kompanija sutiko 
20 proc. pakelti, tuomet jię 
gautų po $24 į mėnesį algos. 
Darbininkai už tokią žemą 
algą nesutiko dirbti.

Užs t r e i k u o t a United 
Agency for International 
Development skaitoma di
džiausia Laose firma.

Žmogžudys daugiau 
žmonių žudysiąs

Gaffnei, S. C.—Bill Gib- 
bons, pakelėje nužudęs 16 
metų mergaitę, pašaukė 
vietinio laikraščio redakto
rių ir jam pareiškė:

“Juos nužudžiau prašant 
jiems nežudyti. Jeigu ma
nęs niekas nesulaikys, bus 
daugiau užmušimų.”

Pasirodo, kad jis jau ne 
vieną yra nužudęs ir ketina 
jų daugiau nužudyti.

Hippiai neteko plaukų
Punta Arenas, Čilė.—Vie

tos policija pasigavo 10 il
gaplaukių hippių ir visai 
plikai juos nukirpo.

Dominikonų studentai 
kovoja su policija

Santo Domingo. — Domi
nikos respublikos nacionali
nio universiteto studentai 
demonstratyviai reikalauja, 
kad valdžia padidintų stu
dentams subsidijas.

Demonstrantus puolė po
licija. Susirėmime vienas 
studentas užmuštas, du poli- 
cistai sužeisti.

Žiauriai susidorota su 
negrais Newarke

Newark.—New Jersey gu
bernatorius Hughes pa
siuntė kritiką N e w a r k o 
miesto majorui Addonizio. 
Gubernatorius kriti k u o j a 
policiją, kuri žiauriai apsi
ėjusi su negrais pereitos 
vasaros riaušėse.

Dabar keletas policistų, 
nenorėdami kritikos priim
ti, meta darbą. Atrodo, kad 
jie gali būti kalti dėl žiau
raus elgesio su negrais.

Grenoble, Prancūzija. — 
Olimpiados sportininkų var
žybose Tarybų Sąjungos 
hockey sportininkai nugalė
jo Amerikos sportininkus.

“LAISVĖ” neišeis penkta
dienį, vasario 23, nes “Lais
ves” darbininkai nedirbs 
ketvirtadienį, Washington*) 
gimimo dieną. Sekama lai
da išeis vasario 27 d.
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Jei George Washingtonas būtut
mūsų prezidentu

t ■ '

GEORGE Washingtonas buvo pirmasis Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezidentas. Jis prezidentavo aštuo
nerius metus—nuo 1789 iki 1797 m. Mirė 1799 metais. 
Taigi, ilgas metų tarpas, net 168 metai. Dabar kiti laikai. 
Dabar Jungtinės Valsti, 

' buvo tais laikais. Ji d 
sas pasaulis nebe toks, 

Tačiau šiandien, rj
litika ir Vietnamo kaili, daugelis amerikiečių klausia: 
Ar mes būtumėme įvelti į tą baisią, kruviną avantiūrą, 
į tą barbarišką, nelegalų (nes Kongreso nepaskelbtą) 
karą, jeigu George Washingtonas mums prezidentautų? 
Dalykas, mat, tame, kafl Washingtonas buvo griežtai pa
sisakęs prieš kišimąsi 
Na, o Vietnamo karas
tautos, į kitos šalies reikalus,— į reikalus šalies, kuri už 
dvylikos tūkstančių mylių nuo mūsų krantų ir kuri nė 
mažiausiai nėra Ameri

os aju jau ne tokia šalis, kokia ji 
aug didesnė, sudėtingesnė. Ir vi- 
koks buvo Washingtono laikais, 
šium su prezidento Johnsono po-

į kitų tautų ir kraštų reikalus, 
yra gryniausias kišimasis į kitos

<ai nusidėjusi.

LAISVE

KAS KĄ RAŠO IR SAKO
IR VĖL LIETUVOS 
DAILININKAI 
GRAŽIAI PASIRODĖ

Stasys Jusionis “Gimtaja
me krašte” rašo apie Vil
niuje įvykusią dailininkų 
parodą. Atrodo, jog tai bu
vo labai pavykusi paroda. 
Jusionis sako:

Nedidelis, bet nuostabiai 
gražus tas ginjitasis mūsų 
kraštas — Lietuva. Pačius 
gražiausius, ši:, 
giausius jo br 
niai galėjai par 
riose Vilniaus 
ziejaus salėse, 
šimt Lietuvos 
suvežė čia savo 
naujausias akv 
vaikščiojęs tas 
les, galėjai 
skaidriom Balt 
tėm, vėjų nuga 
pėda, gražuole 
nepakartojama 
K. Naruševičit 
tis, A. Šimkus

sekcijai ir paeiliui suren
gus tris parodas, ir ji tam
pa žymiu mūsų meninio 
gyvenimo reiškiniu.

Laukdami sekančios, ket
virtosios, akvarelės paro
dos, tikėsimės, kad dabar 
pagausės jos mėgėjų, dar 
skambiau ir ryškiau daili
ninkai apdainuos savo 
kraštą ir žmones.

Antradienis, Vasario (February) 20, 1968

Tegu negrai negrus “malšina”
TURIME naują reiškinį. Iš visų Amerikos kampų 

eina žinios, kad miestuose pradėta vis daugiau negrų 
PĮav., Newarke net viename geto 

tas kapitonu!
įtraukti į policiją, 
“warde” negras paskii 

Kam tas reikalinga? 
Ar tam, kad juoqiems žmonėms suteikus daugiau 

teisių ?
Nieko panašaus. ' 

pastatytas palaikyti “t 
iš viršaus. Bet daug 
getuose riaušėms ar sukilimui prieš skurdą, juodas po
licininkas malšins juoc.us įmones, skaldys jiems galvas, 
&rba’ šunimis piudys. Negrai neturės teisės stųsfis, kad 
juos terorizuoja balįįe ji 

. Išrokavimai “gudr i
pašalintos skurdo ir be ;ėisiškumo priežastys, kurios gim
do riaušes? Labai ab|ejotina. Neigi tam y Va negrai 
verbuojami į policiją

^olicininkas yra policininkas. Jis 
v’arką.” Jis turi klausyti įsakymo 

“gražiau” bus, jeigu, kilus mieštų

us įmones, skaldys jiems galvas,

i,policininkai! ■. : e /
is.” Bet ar tuo keliu ir būdu bus

bei nacionalinę gvardiją.

Taikos ir La isves Partija
GERAI, kad ir Mew Yorke pradėjo kurtis nauja 

pažangi partija. Jai p 
žmonių daug. Čia tu 
įkinkytos į prez. Johnsono vežimą.

Naujoji partija vadinasi Taikos ir Laisvės Partija. 
Panaši partija Kalifoi 
žinimą prezidentiniuos 
tų sąrašą.

New Yorke bus s
Partija nerems kurio nors didžiųjų partijų kandidato ir 
norės turėti savo kandidatą ant baloto, tai turės su
rinkti 55 piliečių parašus kiekviename apskrityje 
(county). O šioje valstijoje yra 55 apskričiai. Kai ku
rie maži, apima tik kaimelius, kur kol kas pažangaus 
žmogaus reikia gerai paieškoti. Ten gauti 55 piliečius, 
kurie pasirašytų naujo 
vas darbas. Bet bus bandoma. Gerai, kad darbas pradė
tas anksti.

Nežinia, kaip nai 
tijose. Dar nieko nes

Žinoma, dar sunk 
Partija kuriasi pašto v 
zidentiniams rinkimams.

Žinoma, ji nesitiki 
arba išrinkti prezidentą. Bet reikia žinoti, kad be pre
zidento ir viceprezidenf 
šininkų ir kongresma 
partija galėtų laimėti :

Dar galima pridu 
jog Taikos ir Laisvės 
Cai’thy kandidatūros, 
dar nėra pasakęs, jog 
agresija prieš Vietnan 
mūsų militarinės jėgos 
tokį kandidatą ji galėtų paremti, kuris tuo klausimu 
aiškiai išstotų prieš prezidento Johnsono vadovybę.

erspektyvos geros. Čia pažangių 
•ime ir darbo unijų, kurios nėra

nijoje jau gavo iš valdžios pripa- 
e rinkimuose turėti savo kandida-

unkiau. Jeigu Taikos ir Laisvės

sios partijos peticiją, nebus leng-

jajai partijai seksis kitose vals- 
igirdi.
u pasakyti, ar Taikos ir Laisvės 
įam gyvavimui, ar tik šiems pre-

visose valstijose patekti į balotą,

to bus renkama daugybė kitų vir
ių. Gerai pasidarbavus, naujoji 
nemažai žemesnių postų valdžioje, 
•ti, kad vėliausi pranešimai rodo, 
Partija neremia senatoriaus Mc- 
O neremia todėl, kad senatorius 

sis Vietnamo karas yra Amerikos 
o liaudį, ir nėra pareikalavęs, kad 
butų iš Vietnamo ištrauktos. Tik

Tik dar maž^s žingsnis pirmyn
PASIRODO, kad mūsų statybos darbininkai yra 

gana gerai susiorganizavę į aštuonioliką unijų. Jos pri
klauso AFL-CIO ir tu 4i savo departamentą, kuriam pir
mininkauja C. J. Haggerty. Daugelyje tų unijų ir šian
dien tebeveikia nepateisinama rasinė diskriminacija. Se
niai apie tai kalbama ii* 
tų vis dar nesimato.

žadama “pasitaisyti,” bet rezulta

•džiai bran- 
jiožus nese- 
riatyti ketu- 
Dailes mu- 
Penkiasde- 
dailininkų 

geriausias, 
areles. Ap- 
keturias sa- 
pasigrožėti 

i jos pakran- 
irinta Klai- 
Palanga ir 
Nida (dail. 
s, P. Poru- 

>, P. Staus
kas, L. Skerst maitė).

Reljefo įvairumu, drėg
nų miškų sodrumu, paslap
tinga senove kerėjo Žemai
tija (I. Budrys, L. Kati
nas, B. Motuz 
niauskaitė).

O kur dar 
muno krantai i 
vičius), spalvingi Aukštai
tijos kalneliai (J. Čeponis) 
ežerų sostinė 
Savickas), pad 
pintas Gilšės 
Kontrimas)!
mūsų Senoliai 
Trakai (N.\ 
Aleksandra vič: 
bonavičius)! 
• Šie* riuostab 
kampeliai akv 
jai atgyja, kie 
lininkas juos savaip atvaiz
duoja.

Iš pastarosios parodos 
matyti, kad akvarelė pui
ki priemonė perduoti švel
niam mūsų krašto kolori
tui, kuris nuostabiai kei
čiasi nuo ankstyvo ryto iki 
saulėlydžio, ] 
pavasario iki 
rudens.

Viena, ko įalima buvo 
pasigesti, — tai gerų, gau
sių portretų. Vis tik port
reto mėgėjams turėjo 
įstrigti į atmiptį K. Abra- 
mavič i a»u s “ 
sesuo,” V. Keihienės “Mer
gaitė.”

Tokia trumoa trečiosios 
akvarelės para 
f i ja, tematika.

Tačiau svarbiausia, ma
no nuomone, ;ai, kad ak
varelė vis populiarėja. Dar 
prieš keletą metų buvo ne
drąsi pamestinukė, prisi
glaudusi prie 
tapybos ekspdzicijų. Da
bar gi, susikūrus akvarelių

Reljefo įvai

a( G. Kari

mėlyno Ne- 
(K. Abrama-

f 

Zarasai (A. 
avimais api- 
ėžeras (Č. 
O kur dar 
Vilhiųs ir 

Petrulis, P.
u r į i ! 
ūs gimtinės 
arelėse nau- 
kvienas dai-

uo kuklaus 
triukšmingo

ailestingoji

dos geogra-

grafikos ar

Ateinat rin 
Darbo Departa 
prezidento 
Haggerty, 
diskrimi

KUR PARTIEČIAI, KUR 
KOMUNISTAI?

Lietuvos “Valstiečių laik
raštyje” (1967 m. gruodžio 
5 d.) skaitėme straipsniu
ką “Mokytis iš kaimynų”. 
Rašo J. Lengvenis. Rašo ši
taip :

Mažeikių rajono Kirovo ko
lūkio mechanizatoriai tebevai
kė dirvas, o A. Sidabras, ką 
tik baigęs Viekšnių mechani
zacijos mokyklą, jau pradėjo 
ruošti žiemai sėjamąsias. Vai
kinas mašinas švariai nuvalė, 
draugų padedamas užkėlė jas 
ant lentelių. Taip paruoštų 
sėjamųjų diskus ir kitas me
talines dalis kolūkio mechani
zatoriai nupurkščia bitumo- 
benzino mišiniu.

Kaimyniniame “Aušros” ko
lūkyje pirmininkas B. Igna- 
tjevas apie technikos priežiū
rą ir kalbėti nenori. Gėda 
žmogui pačiam technikos kie
me matyti prižėlusią naują 
sėjamąją arba prie kultivato
rių ištampytus ir sutraukytus 
plastmasinius vamzdelius. Sė
jamosios čia kažkada lyg ir 
buvo keltos ant lentų, deja, 
dabar tos lentos su visais ra
tais sųsmigusips į žemę. Akė
čios suverstose ant kultivato
rių, }<ombain^rųs nenuimti cl- 
ektros įrengimai.

Kirovo , irlĄušros.” kolūkiai 
—• ka.įm^naį. ^Todėl kjrovięčių 
pavyzdžiu turėtų pasekti , ir 
“Aušros” ’kolūkio mechaniza
toriai.

Patarimas sveikas, geras, 
gražus. Bet kodėl1 iš viso 
prie to daleidžiama?

Kolūkis yra didelė, svarbi 
įmonė, duonos, mėsos ir pie
no fabrikas. Jis apima šim
tus žemdirbių. Tai ne bu
vęs mažas individualus ūke
lis, kurį galima palikti “ra
mybėje” ir užmiršti.

Neabejojame, kad “Auš
ros” kolūkyje yra partiečių, 
komunistų. Kur jie? Kodėl 
jie tyli? Kodėl leidžiama 
Ignatjevui šitaip techniką 
naikinti?

Šiandieninė technika yra 
labai brangus padargas. Jį 
žaloti, jį naikinti yra arba 
turėtų būti didžiausia nuo
dėmė.

Mes žinome, kad šitoks 
apsileidimas, ar nepaisy
mas, ar tikslus žemės ūkio 
technikos žalojimas “Auš
ros” kolūkyje yra išimtis, 
tik retas atsitikimas. Nea
bejojame, kad didelėje dau
gumoje kolūkiai eina Kiro
vo kolūkio kėliu ir pavyz-

džiu. Bet kaip tik todėl to
kia padėtis komažiausia tu
ri pateisinimo. Ir valdžia, 
ir partinė organizacija, ir 
kolūkio komunistai turėtų 
tuoj atkreipti savo dėmesį 
ir ją pataisyti.

Veikiausia Tarybų Lietu
vos veikėjams yra žinoma, 
kad pas mus išeivijoje re
akcininkai savo spaudoje ir 
kalbose takias situacijas 
apibendrina ir savo pasekė
jus nuodija prieš visą tary
binę santvarką, prieš visą 
lietuvių tautą.

Žinoma, jeigu jie išgirsta, 
kad Lietuvoje tokie kolūkių 
arba pramonių įmonių bei 
įstaigų vadai pavaromi iš 
vietų, o dar “baisiau”, jei 
būna nubausti, tai rėkia 
kaip už liežuvių kariami, 
kad mūsų Lietuvoje esą 
žmonės varžomi, jiems ne
duodama laisvės elgtis, kaip 
jie nori ir jiems patinka.

Taigi, kas liečia reakci
ninkus ir lietuvių tautos 
atplaišas, “eisi—gausi muš
ti, neisi — gausi mušti”. 
Jiems niekaip neįtiksi. Nei
gi apsimoka jiems stengtis

KIŠA NOSĮ NE Į 
SAVO REIKALĄ

Pastebėjome, kad Massa
chusetts gube r n a t o r i u s 
Volpe ir Bostono miesto 
majoras White išleido 
smarkų ir piktą pareiškimą 
neva minėjimui “Lietuvos 
nepriklausomybės atstaty
mo 50 metų sukakties.” Ra
gina valstijos ir miesto 
padėti “veiksniams” liežu- 
liežuviais pakeikti Lietuvą 
ir jos santvarką.

Ponai gubernatorius ir 
majoras kalba apie 1940 
metais Lietuvos okupavimą. 
Nejaugi jie nežino, kad lie
tuvių tauta visuotinu ir 
laisvu balsavimu pasirinko 
tarybinį socialistinį kelią ir 
savo valia įstojo į Tarybų 
Sąjunga? žino, ale per akis 
mulkina los valstijos žmo
nes.

Matyt, White ir Volpe 
mano, kad jiems šitas lietu
vių tautos išniekinimas ap
simokės politiniai. Jie ma
no, kad grupė reakcinių lie-

tuvių jiems rinkimuose pa
bers daug balsų. Smarkiai 
apsirinka.

JAU PRAKEIKIMAIS 
ŠAUDO IR SENATORIŲ * 
ROBERTĄ KENNEDY

Už pasisakymą prieš Viet
namo karą “vargšas” sena
torius Robertas Kennedis 
gauna į kailį nuo lietuviškų 
klerikalų. Štai Chicagos ku
nigų organas, pasmerkęs jo 
kalbas ir pasisakymus, šau
kia:

Ar jam nėra žinoma, 
kad komunistai yra agre
soriai, kad jie ginklu eina 
prieš to krašto žmonių 
valią juos pavergti komu
nizmui, kad Amerika, vyk
dydama įsipareigojimus ir 
pasižadėjimus, eina užpul
tiems žmonėms į pagalbą 
Pagaliau reiktų jam ir ki
tiems panašaus nusistaty
mo politikams pastatyti ir < 
tokį klausimą: kurioje pu
sėje — priešų ar Jungtinių^ 
Valstijų—jie ir jo politi
kos rėmėjai stovi?

Mirštančiųjų atgaivinimas

Bet mums, kurie nuošir
džiausiai mylime Lietuvą ir 
linkime jai kogeriausios 
sėkmės ir kodaugiausia 
saulės, tikrai širdį skauda, 
skaitant apie tokius apsilei
dėlius, kokie, matyt, šian
dien vadovauja “Aušros” 
kolūkiui. . •

jbųvo

Kiekvienas žmogus turi ; 
žinoti, kaip gelbėti staiga 
mirusį.

Pulso išnykimas nustato- < 
maš, apčiuopiant arterijas. 
Jeigu dilbio ir kaklo arteri
jos nepulsuoja, galima tvir
tinti, kad pulso nėra. Šir
dies veiklos išnykimas nu
statomas, pridėjus ausį prie 
širdies. Kvėpavimo sustoji
mą galima pažinti, kai iš
nyksta krūtinės ląstos ju
desiai, įkvėpimo ir iškvėpi
mo garsai.

Pridėjus prie burnos ir iš
orinių nosies angų siūlą, jis 

i visiškai : nejuda.1 Sustojus 
kvėpavimui ir pulsui, jau po 
1 hiinutėš' išsiplėčiė, vyz-1 
džiai, oda pablykšta, nebe- 
kraujuoja žaizdos.

Kiekvienu staigios mir
ties atveju reikia mokėti 
suteikti pirmąją pagalbą. 
Jokiu būdu negalima palik
ti nukentėjusio vieno, o pa
čiam kviesti medicininę pa
galbą. Kiekviena prarasta 
minutė pagreitina smegenų 
ląstelių žuvimą ir kliniki
nės mirties perėjimą į bio
loginę. Reikia nedelsiant 
pačiam pradėti gaivinti nu- 
kentėjusį.

Dažniausiai atgaivinti pa
vyksta tik saigiais mirties 
atvejais, kai pagrindinės 
organizmo funkcijos nebu
vo iki tol ilgos ligos išse
kintos.

Geriausi rezultatai gau
nami, gaivinant sunkių su
žeidimų, uždusimo, pasken
dimo, sužalojimų elektros 
srove, įvairių apsinuodiji
mų, ūmaus širdies ir krau
jagyslių nepakankamumo 
bei širdies sustojimo atve
jais.

Nuo ko pradėti gelbėjimą? 
Nedelsdami turime pradėti 
dirbtinį kvėpavimą ir išori
nį širdies masažą.

Dirbtinis kvėpavimas. Li
gonis paguldomas ant že
mės ar grindų, galva kiek 
galima stipriau atlošiama 
atgal. Burna ir nosis išvalo
mi. Atlošus galvą, prapla
tėja kvėpavimo takai. Dėl 
to pagerėja oro patekimas 
į plaučius.

Teikiantis pagalbą asmuo 
—• reanimatorius klūpo li
goniui iš šono ir rankomis 
palaiko atloštą jo galvą bei 
apatinį žandikaulį. Dirbti
nis kvėpavimas daromas 
burna”' arba “burna prie 
nosies”. Pirmuoju atveju 
reanimatorius, giliai įkvė
pęs orą, hermetiškai pri
spaudžia savo lūpas prie li-

gonio lūpų-burnos ir atlie
ka gilų iškvėpimą. Antruo
ju būdu —oras ligoniui įpu
čiamas pro nosį. Abiem at
vejais higienos sumetimais 
ligonio lūpas arba nosį ga
lima pridengti nosine. Kai, 
pučiant pro burną, oras 
veržiasi atgal pro nosį, ją 
reikia užspausti skruostu 
arba pirštais (pučiant orą 
pro nosį, užspaudžiama bur
na). Kiekvieno tokio įpūti- 
mo metu išsipučia ligonio 
krūtinė. Po to reanimato
rius atsilošia ir pats atiteka 
gilų įkvėpimą. Ligonio krū
tinės apimtis sumažėja, ne$- 
tuo metu iš nukentėjusio 
platfčįų ‘pasišalina oras. Įpū- 
timai daromi 12—30’kartų 
per minutę.'

Išorinis širdies masažas. 
Išorinis širdies masažas da
romas kartu su dirbtiniu 
kvėpavimu. Tai daryti gali 
vienas reanimatorius, bet 
patogiau dviese. Antrasis 
asmuo atsistoja iš kairės li
gonio pusės, padeda ant 
krūtinkaulio savo plaštaką, 
per kurią kita ranka krūti
nė prispaudžiama ir atlei
džiama 60—80 kartų per 
minutę ritmu. Keturiems 
širdies suspaudimams turi 
atitekti vienas oro įpūtimas. 
Spausti reikia tokia jėga, 
kad krūtinkaulis per 3—4 
centimetrus priartėtų prie 
stuburo. Kai širdies masa
žas duoda rezultatus, gali
ma užčiuopti ant periferi-^ 
nių arterijų pulsą, rausvėja 
odos spalva, o neretai siau-*^ 
rėja ir vyzdžiai.

Jei reanimacija neduoda 
efekto (neatsiranda pulsas 
ir kvėpavimas, nesiaurėja 
vyzdžiai, nepraeina išblyš- 
kumas), gaivinimą dar rei
kia tęsti 30 minučių, o po to 
nutraukti, nes tolesni veik
smai nebeduos rezultatų.

Laiku pradėtas gaivini
mas gali išgelbėti nukentė
jusio gyvybę. Atskubėjusi į 
įvykio vietą medicininė pa
galba gali pavartoti sudė
tingesnius ir tobulesnius 
gaivinimo būdus. Atminki
me, kad visais atvejais at
gaivinimo sėkmė prikluaso 
nuo greitos ir kokybiškos 
pirmosios pagalbos. Visi iš
mokime daryti dirbtinį kvė
pavimą ir išorinį širdies 
masažą.

J. Vasaitis
Medicinos mokslų kandidatas

Į ■ . n>

TOKS JAU JŲ 
PIKTAS AMATAS 

• I . * ,

.. Lietuvos spaudoje 
atžymėta, kad Lietuvos jau
nimo grupė buvo nuvykusi 
pasižiūrėti į tolimą Sibirą, 
susipažinti su jo gamta, su 
žmonėmis, su pramoninė
mis įmonėmis, su kultūrinė
mis įstaigomis.

Kas čia, atrodo, baisaus, 
kad Lietuvos jaunimas 
stengiasi susipažinti su Ta
rybų Sąjungos kraštais. 
Atrodo, jog reikėtų jaunuo
lius už tai tik pasveikinti. 
Reikėtų pasveikinti ir Lie
tuvos vadovybę, kad suda
ro sąlygas jauniems žmo
nėms pavažinėti, praplėsti 
savo akyregį.

Bet ne taip mano lietu
vių tautos atplaišos už Lie
tuvos ribų. Jiems ir tas 
baisu. Viename jų laikraš
tyje giedama: “Arodo, kad 
nebe pagrindo plinta gan
dai, kad sovietai turi išdir
bę eksternai nacinį planą 
lietuvius, latvius ir estus 
perkeldinti į tolimą Sibirą, 
o jų tėvynes kolonizuoti ru
sais.” Ir tu žmogus sugal
vok tokį prasimanymą, tokį 
šmeižtą!

Pagal šitą “filosofiją,” 
Lietuvos žmonės, ypač jau-

Ii 

nė kojos neiškišti.
Žinoma, pagal šitą nesvei

ką samprotą, taip pat rei
kėtų traktuoti ir tuos Ame
rikos žmones, kurie taip 
dažnai iš New Yorko nu
važiuoja į Floridą, o dar 
blogiau—į tolimą Kaliforni
ją. Čia irgi gal yra baisus 
planas jų vietas kolonizuo
ti Alaskos eskimosais!

Tačiau jeigu Lietuvos 
jaunimas “veiksnių” klau-, 
sytų ir sėdėtų namie, tai 
jie triūbytų, kad jaunuoliai 
niekur neišleidžiami, arba 
neturi išteklių net po Tary- 

. bu Sąjungą pavažinėti. Vėl 
tie rusai gautų į kailį!

įmai. Reikia juodųjų žmonių balsų. Tai njmas> turėtų iš Lietuvos
hto sekretorius W. Willard Wirtz, 
no įsakytas, apie tai tarėsi su broliu 
priminė, kad namų statybos unijose 

“netoleruojama.”
įasitsĮijimo Haggerty išleido pareiškimą ir 

dėjimą pradėti jo vadovaujamose unijo-

cij

a

seHsu rasine diskriminacija susidoroti. Ant balto juodu 
išdėstė ir savo

Ant popiei
ar ne gėda, kad Haggerty ir kiti unijų vadai iki šiol to
leravo tą padėtį ir laukė iš valdžios pareigūno paragini
mo ką nors da: 
tik dabar prie 
vadai susirūpino?

Reikia nepamiršti, kad Haggerty ir kiti AFL-CIO 
vadai galvą g 
karą ir jo visą) 
jie “viską atsimena” ir yra pasiryžę “kalnus nuversti, 
ypač kai juodo 
teatsieina.

planus, kaip to bus siekiama.
iaus viskas atrodo labai gražiai. Betgi

•yti jos pašalinimui? Argi ne gėda, kad 
š . prezidento rinkimus tuo klausimu tie

ildo už prezidento Johnsono Vietnamo 
užsieninę politiką. Jo prestižui pakelti

" ‘ ............. “ ’ ’n

b raidės ant balto popieriaus labai pigiai
“Laisve” turi daug įvai

rių pasiskaitymui knygų! 
Įsigykite.



Antradienis, Vasario (February) 20, 1968 LAISVĖ 3 pusi.

KRISLAI IŠ LIETUVOS
DAN KURAIČIO 

MELAGYSTĖS
Prieš kiek laiko — s 

pabaigoje — krikščioi 
sis “Draugas” išgyrė ‘ 
mą keliautoją” Dan K 
tį, kuris Jaunimo centr 
šakojęs savo įspūdžius iš 
dviejų kelionių Lietuvon— 
1938 ir 1962 metais. “Drau
gas” vadina Dan Kuraičio 
paskaitą “įdomia ir 
paruošta.’’ žodžiu, Dar 
raitis kalbėjo taip, 
tamsos skleidėjams ir 
tautos įžeidėjams jo 
oatiko.

Iš tikro gi Dan Ku 
ir vienoje, ir kitoje 
nėję nieko tikro nemat 
spręsti pagal jo pasakojimo 
aprašymą “Drauge.” Esą, 
jis 1938 metais radęs Ipietu- 

yvą “žydinčią, aukštai 
lusią ekonomiškai ir kultū
riškai,” o 1962 metais radę 
ją “nualintą, nuskurdusią. 
Taip kalbėti reiškia tuščiai 
papliurpti ir apdumti 
nieko nežinančiam ir 
Lietuvą nieko nenusima
nančiam jaunimui, je 
kas prieš tuos igno 
teigimus nepaprieštaravo.

palio 
tiška- 
žino- 
urai- 
e pa-

gerai 
Ku- 
kad 

savo
<alba

•aitis
<elio- 
ė, jei

iški-

V

akis 
apie

nie- 
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Tik aklas ar girta 
damas galėjo Dan Ku 
nepastebėti, kad 1938 me
tais Lietuva ekonomiškai 
buvo nuskurdusi ir kultū-

• riškai nepaprastai atą: 
si.
kad dešimtys tūkst 
bedarbių stumdėsi ka 
se ir miestuose, o ki;i de
šimtys tūkstančių tra 
vo į Latviją, Estiją, Vokie
tiją, žodžiu, kur* tik galėjo, 
ieškodami darbo bernais
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*tų, apiplyšusių vai? 
bežemių ir trobelninkų bu
vo Lietuvos kaime? Nejau
gi nepastebėjo ilgiausių są
rašų už skolas išva: 
ūkių Nejaugi ne 
apie šimtus tūkstanč 
raščių, negirdėjo rašytojų 
ir žurnalistų nusiskundimų 
dėl menkų knygų įr 
dos tiražų? Žinoma, 
laiką leido girtuokl 
mas su tuometiniais Lietu
vos ponais, jis nieko 
Įėjo pastebėti.

O jei kalbėti apie 
metus, tai geriausias Dan 
Kuraičio apsikiaulinimas ir
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prieštaravimų liud i j i m a s 
yra jo paties pareiškimas, 
paskelbtas Lietuvos spaudo
je. Tame pareiškime, jis 
pripažino ir išgyrė Tarybų 
Lietuvos laikais pasiektus 
^imėjimus visose srityse. 
Gi dabar, priešingai savo 
naties rašytiems žodžiams, 
viską peikia ir šmeižia.

Reikia būti visiškai aklu 
ar galutinu kvailiu, kad ne
pamatyti milžiniško Lietu
vos pramonės pakilimo da
bartiniais laikais, nepaste
bėti, kain Lietuvos kaime 
išaugo tūkstančiai mūrinių 
namų kaip vietoje skur
džios žibalinės lempos i kai
mą atėjo elektra, kad de
šimteriopai išaugo viduri
nių mokyklų mokiniu skai
čius. o studentų skaičius pa
didėjo beveik 14 kartų.

Bet ginčytis su tokiais 
nonais Dan Kuraičiais ne
būtu prasmės, jei jie savo 
šmeižtų nuodais nenuodytų 
nekalto jaunimo sielų. Taip 
susikomprom i t a v ę s savo 
viešu pareiškimu Lietuvoje, 
Dan Kuraitis bent turėtų 
proto toliau savęs pajuokai 
nestatyti tokiomis obsku
rantiškomis “paskaitomis” 
ir panašia “liter a t ū r i n e 
veikla.”

Jurgis Bielinis— 
žymiausias knygnešys

Tarybų Lietuvos spaudo
je ir per Vilniaus radiją 
Domis dienomis buvo pa
minėtas, ryšium su mirties 
5(Lmečiu, žymiausias Lietu
vos knygnešys Jurgis Bieli
nis. Jis apie 30 metų dar
bavosi kaip knygnešys 
maudos draudimo laikais ir 
:čplatino daugybę lietuvišku 
leidinių, kurie buvo slaptai 
o-abenami iš Rvtprūsių. Kas 
akimirka rizikuodamas ne
tekti laisvės, o kartais ir 
gyvybės, ištisais mėnesiais 
nemat y d a m a s žmonos ir 
vaikų, tik vogčiomis lanky
damas namus, J. Bielinis 
važiuotas ir pėsčias išbrai
dė visus Lietuvos kelius ir 
takelius. Netgi už nakvy
nę ar paslaugas jis mėgda
vo atsilvginti knygomis 
vpač mėgdavo dovanoti Va
lančiaus “Palangos Juzę.”

Jurgiui Bieliniui rūpėda
vo! ne tiktai lietuviškas raš
tas. Jis buvo ir aštrus ko-

votojas už skriaudžiamųjų 
valstiečių reikalus. Atkak
liai kovojo jis su dvarinin
kais Karpiais ir Ropais dėl 
atimtos iš kaimiečių žemės, 
plūsdavo kunigus, kurie, 
prisikrovę turtus, šykštėjo 
pinigų bendriems pažangos 
reikalams.

J. Bielinis ragindavo vals
tiečius užrašinėti visas 
skriaudas, kurias jie kentė 
dėl dvarininkų ir kitų tur
tuolių gobšumo, nes ateis 
laikas kada didžiūnai turės 
atsakyti, sakė jis. Daug 
kartų J. Bielinis buvo atsi
dūręs pavojuose, bet vis 
sugebėdavo išsisukti. Susi
laukęs laikų, kada, buvo nu
imtas spaudos draudimas, 
J. Bielinis buvo uoliu spau
dos platintoju.

Jis mirė 1918 metų pra
džioje, vokiečių okupacijai 
siaučiant.

Sunkūs lietuvių 
spaudos keliai

Mes džiaugiamės, kad ta
rybinės santvarkos metais 
lietuvių spaudos ir knygų 
tiražai pasiekė nematytų 
kiekių. “Tiesa” išeina dau
giau kaip 200 tūkstančių 
egzempliorių tiražu, šimta
tūkstantinių tiražų pasiekė 
visa eilė kitų laikraščių ir 
žurnalų, dešimtimis tūks
tančių egzempliorių tiražais 
išeina prozos ir poezijos 
knygos.

[kalnio rajonai. Prasidės di
dieji darbai Lazdynuose.

Žirmūnų gatvės gyvento
jai, be abejo, apsidžiaugs vi
suomeniniu prekybos centru 
su 250 vietų valgykla, di
džiule parduotuve, buitinio 
aptarnavimo įstaigomis. Vi- 
suomeninis centras su 
100 vietų valgykla, parduo
tuvėmis, buitinio aptarnavi
mo įstaigomis bus atiduotas 
Raudonosios Armijos pro
spekte. Naujų parduotuvių 
korpusai iškils Žirmūnų 
o’atvės gale, Dvarčionyse, 
Giedraičių gatvėje. Prasi
dės didelio visuomeninio 
centro Lazdynuose ir par
duotuvės Čiurlionio gatvė
je statyba. Bus atiduotas 
naudotis baldų paviljonas 
Mindaugo gatvėje ir par
duotuvė su vaistine Naujo- 
ioie Vilnioje.

Tai buvo kalbėta tik apie 
tas statvbas, kurias vykdys 
Miesto Vykdomasis komite
tas. Daugelis kitų statybų 
bus statoma valstybiniu 
mastu. Tai statomieji Ope
ros ir baleto teatro rūmai, 
didžiulis turistinis viešbu
tis, valstybinių įstaigų ir kt. 
rūmai.

J. Paliukonis
1968.II.7

Trumpai apie Varšuvos 
lietuvių veiklą

MI AMI, FL A.

PIETUS - KONCERTAS
RENGIA AIDO CHORAS

1 Ketv., Vasario-February 22
Lietuvių Socialiu Klubo Salėje

2610 N. W. 119th Street, Miami
Pietūs duodami 12:30 vai. dieną. Koncertas bus 2:30 

Kviečiame miamiečius ir iš apylinkės dalyvauti 
šiame parengime.

Programa:

AIDO CHORAS
vadovaujamas

Broniaus Nakrošos

Choro Solistai:
MAE GABRĖNIENĖ 

ELENA M1KITIENĖ ir 
STASYS VAINEIKIS

v Taipgi vakaro viešnia:
BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

- Prašome 
nesivėluoti!

■

— Rengimo Komisija

Ta proga verta prisimin
ti sunkią lietuvių spaudos 
būklę spaudos draudimo lai
kais, kai ji bpvo spausdi
nama daugiausia Rytprū
siuose ir su c Įdėliais var
gais slaptai gabenama į 
Lietuvą. Jono Basanavi
čiaus pradėtoji leisti “Auš
ra” teturėjo apie 1.000 eg
zempliorių tiraža. Tiek nat 
išleisdavo “Darbininku Bal
so” ir “Ūkininko.” 
išeidavo nuo 5 
“Tėvynės Bal 
egzempliorių, 
snauda nerseki 
earo valdžia, b 
i a. Kunigai 
Hk tuos, kas si; 
ninku Baisa” 
bet ir “Aušrą” 
vo “pragaro 
^en tebūdavo krisleliai pa
žangumo. J. Šliupo ar J. 
Mačio-Kėkšto 
žangesnių veikėjų rašiniuo-

“Varnn” 
00 iki 1.50° 
so” — 2.00^ 

Pažangesne 
oda,vo ne ti1z 
et ir kunigi- 
keikdavo r»e 
mite “Darbi- 
ar “Varpa.” 
jie vadinda- 

balsu.’’ nors

bei kitu pa-

Kairiarankiškumas--- 
mislė

Kalbos centras, kurį pa
žeidus žmogus negali kal
bėti, paprastai yra kairėje 
smegenų pusėje. Tačiau kai
riarankiams tas negalioja. 
Tai nustatė Montrealio ne
urologijos instituto moksli
ninkai. Tik 69% kairiaran
kių turi savo kalbos1 cent
rą kairėje pusėje, 18% — 
dešinėje, o 13%abiejose pu
sėse. Šio keikto atradimo 
mokslininkai kol kas nega- 
i paaiškinti.

Kas antras akmens am
žiaus laikų žmogus buvo 
Nairiarankis. Šią įdomią iš- 

Tadą padarė antropologai, 
' vrinėdami tų laikų įrankių 
•ormas. Žalvario amžiuje 

’’airiarankių skaičius su
mažėjo iki ketvirtadalio, o 

G’andien tik kas dvidešim
ts žmogus yra kairiaran

kis. Kodėl žmogaus kūno 
Gena pusė žymiai geriau 
•šlavėjusi ir kodėl būtent 
dešinioji, kol kas fiziolo
gams tebėra mįslė.

Vilniaus statybų 
reikalai

Štai ka par asakoio 
^alo “Kalba Vilnius” kores
pondentui Vilniaus miesto 
Vykdomojo komiteto plano 
komisijos pirmininkas Vin
cas Galkontas:

zur-

—Daug naujo ir gražaus 
atneš Vilniaus gyventojams 
tretieji penkmečio metai. 
Vien tik statyboms, tiesiog
pavaldžioms Vykdoma j a m
komitetui, skirta daugiau 
kaip 30 milijonų rublių. 
Pagrindinė šių lėšų dalis
atiteks gyvenamiesiems na
mams statyki. Vilniečiai
gaus apie 5,)00 butų, ne
skaičiuojant bendrabu č i ų .
Tačiau aprūpinimas butais
dar tebėra opi problema, 
nes gyventojų skaičius

Žmogus su 4 inkstais
56 metus išgyveno siras 

Vbdulajus ai Hasanas, ne- 
natirdamas jokių fiziologi
nių sunkumų ir nežinoda
mas, jog jis turi 4 inkstus 
ir 3 šlapimo kanalus. Fizio- 
^ginė retenybė, atrasta 
1967 metų pavasarį vienoje 
Damasko ligoninėje. Žmo
nis buvo atgabentas į ją, 
na jutęs pūslės skausmus, 
nors iki šiol jis niekada nie
kuo nesirgo.

Rentgeno nuotrauka pa
rodė, kad žmogus papildo
mai turi 2 inkstus, ir 2 šla
pimo kanalus. Chirurgų 
teigimu iki tol jie veikė vi
siškai normaliai. Dabar 
juos reikėjo pašalinti. Paci
entas pasveiko.

auga.
Daugiausia 

namai bus statomi Giedrai
čių gatvės rajone. Stambių 
statybų pastoliai iškils Da
riaus ir Girėno gatvių ra
jone (aerouosto kryptimi), 
išaugs ištisi Naujosios Vil
nios kvartalai, bus baigiami 
užstatyti Žirmūnų ir Anta-

gyvenamieji

Reikalauja pakelti 
mėsos kainas

Des Moines, Iowa.—Na 
cionalinė farmerių organi 
zacija, kuri paskelbė boiko 
tą javų marketui prieš mė 
nesį laiko, dabar sako pa 
skelbs boikotą ir pardavi 
mui gyvulių. Jie reikalau 
ja iki šešių centų ant sva 
ro daugiau už mėsą.

(Specialiai “Laisvei”)
Varšuvą, be abejo, gali

ma priskaityti prie tų di
desnių miestų, kur gyvena 
gana graži tautiečių grupė. 
Prieš Antrąjį pasaulinį ka
rą čia irgi buvo vidutinio 
dydžio lietuvių kolonija, bet 
ji žymiai padidėjo paskuti
niais metais. Atvažiavo čia 
daug po liaudinės Lenkijos 
susikūrimo.

Po karo nebuvo vedama 
jokia suorganizuota veikla. 
Nebuvo tinkamų aplinky
bių jos inspiravimui. Bend
ra padėtis buvo nesubren
dusi tautinio darbo vedi
mui.

Bet 1966 metais Lenkijoje 
įvyksta žymios permainos. 
To pasekmėje pasireiškia 
naujos kryptys. Jos pasiro
do naudingos dėl tautinių 
mažumų, gyvenančių Lenki- 
jojev Įvedama tautiniai 
principai į konkrečias len
kiškas aplinkybes. Susida
ro palanki padėtis tauti
nėms organizacijoms kur
tis. Valstybiniai pastūmi
mai siekia sutverti galimai 
teigiamą situaciją ekspona
vimui dvasinių ir medžiagi
nių verčių. Nepraslinkus 
metams nuo permainų, susi
kuria baltarusių, ukrainų 
ir kt. draugijos.

Lietuviai nepasilieka pa
čiame šio judėjimo gale. 
Pradžioje 1957 m. įsisteigia 
Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugija Seinų ap
skrityje. Kiek vėliau susi
tveria tokia pat organiza
cija Varšuvoje.

Draugija užsimoja didelį 
darbą. Tarp viso ko, ugdyti 
lietuvių , kultūrą, inspiruoti 
lietuvių meninę veiklą, rū
pintis lietuvių kultūros pa
minklais ir pąn. .

Bendrą veiklos charakterį 
formuoja aplinkybės, arba, 
geriau sakant, realus gyve
nimas.

1958 metais susidaro pil
ni galimumai veiklai vesti. 
Draugija turi klubą. Tarpe 
narių yra ganą daug jauni
mo, atvažiavusių. į Varšu
vą. iš taip vadinamo “tri
kampio.” Atsirado norinčių 
šokti ir dainuoti. Sutveria
mas kuklūs ansamblis. Aidi 
dainos, šokami šokiai...

Lietuvių klubas Varšuvo- 
ja darosi jaukus. Čia ran
da pramogą ir poilsį tautie
čiai ir lietuvių simpatikai. 
Po kiek laiko susidaro gru
pė norinčių mokytis lietu
viškai arba pagilinti lietu
vių kalbą. Draugija orga
nizuoja jiems kursus.

Tarpe viso ko, veiklą paį
vairina lietuviški filmai, 
gaunami iš Vilniaus. Yra 
progų susipažinti su jauna 
T. Lietuvos kinematografi
ja ir t. t.

Draugijos plane netrūks
ta paskaitų. Jos dažniau
siai skiriamos istorijos ir 
kultūros temoms. Minimi 
įžymiausi tautos kultūros 
kūrėjai. Dėka prelekcijų, 
ypač jaunimas turi progą 
susipažinti su Lietuvos pra
eitimi ir jai nusipelniusio
mis asmenybėmis.

Varšuvos lietuvių klube 
yra “Aušros” redak c i j a. 
Laikraštis redaguojamas su 
mintimi, kad dauguma skai
tytojų gyvena Punsko ir 
Seinų rajonuose. Žinoma, 
iš to krašto renkama pa
grindinė medžiaga “Auš
rai.”

Draugija inspiruoja bend
radarbiavimą su panašio
mis organizacijomis balta

rusių, ukrainų ir kt. Ypač 
su baltarusiais palaikomi 
glaudūs santykiai.

Didelę paramą veiklai su
teikia Tarybų Sąjungos 
Kultūros Namai Varšuvoje. 
Čia daromi žymesni Drau
gijos susirinkimai, leidžia
mi filmai ir t. t.

Būtų toli gražu nepilnas 
vaizdas apie lietuvių orga
nizaciją Lenkijos sostinėje, 
jeigu nepriminčiau tankius 
ir simpatiškus svečius iš T. 
Lietuvos. Nėra mėnesio ir 
vasaros metu savaitės, kad 
nepakliūtų į klubą tautiečiai 
iš tėvynės.

Tai labai bendra mūsų 
Lietuvių Visuomeninės Kul
tūros Draugijos Varšuvoje 
veiklos santrauka, iš kurios 
sunku padaryti pilną vaiz
dą apie jos darbą.

O kokios arčiausios per
spektyvos veikloje? Balan
džio mėnesį įvyks iškilmin
gas atidengimas M. K. Čiur
lionio biusto Varšuvoje. Tuo 
pat laiku Draugija švęs sa
vo mažą jubiliejų — savo 
egzistavimo 10-metį. Darbo 
daug. Laiko ne per dau
giausia.

Zigmas Baltrušaitis

ROPUTĖ
Prie upelio prieš saulutę 
Pasodinome roputę. 
Pasodinom — aš ir tu, 
Ir visi visi kartu.
Mes pasikvietėm lietutį 
Ir palaistėme roputę.
Mes palaistėm—aš ir tu, 
Ir visi visi kartu.
Kai roputė paūgėjo, 
Piktžoles mes nuravėjom.

' Nuravėjom — aš ir tu, 
Ir visi visi kartu.
Mes dainuodami atėjom 
Ir roputę raut pradėjom. 
Rovėm, rovėm — aš ir tu, 
Ir visi visi kartu.
Tai stora roputė buvo, 
Ją beraudami išgriuvom.
Mes išgriuvom — aš ir tu, 
Ir visi visi kartu.

P. Gaulė
Iš “Lietuvos Pionieriaus”

Darbas, kuriam 
prireiks dešimtmečių
Ateities mokslu tarpe vie

na svarbiausiu vietų užims 
modernioii geografija. 1967 
metu Lietuvos geografų 
darbai dar kartą patvirtino 
šios mokslo šakos reikšmę 
liaudies ūkiui. Apie tai bu
vo kalbama neseniai įvvku- 
siame Lietuvos geografijos 
draugijos narių visuotinia
me susirinkime. Draugijos 
’larių metinės veiklos ata
skaitą padarė Zoologijos ir 
parazitologijos instituto fi
zinės geografiios sekto
riaus vadovas V. Gudelis.

—Tiesą sakant, modernio
sios geografijos era dar tik 
prasideda, — pasakė V. Gu
delis. — Jos uždavinys — 
sukurti toki kraštovaizdį, 
kuris labiausiai atitiktų 
ekonominius, kultūrin i u s, 
estetinius žmogaus porei
kius, sudarytų palankiau
sias sąlygas gyvūnijai, o 
stichinės gamtos jėgos pa- 
’iktų jame kuo mažiausius 
pėdsakus. Tai įųianoma pa
daryti, tik atlikus komplek
sinę landšafto rekonstruk
ciją. Lietuvos geograf ai šie
met ir pradėjo šį atsakingą 
darbą, kuriam prireiks dau
gelio dešimtmečių. Pagrin
dinė darbo kryptis — kova 
su dirvožemio erozija. Dau
gelyje Lietuvos vietų jau 
padaryti tyrimai ir pateik
tos rekomendacijos kovai 
su ardomuoju vėjo darbu, 
kuris, kaip žinia, ypač daug 
nuostolių padarė šį rudenį.

Susirinkimas numatė pla
čią darbų programą atei
čiai.

Triukšmą slopina putos
Siekiant apsisaugoti nuo 

pramoninio triukšmo, iš
bandyta daugybė priemo
nių. Mašinos apdengiamos 
specialiais gaubtais, darbi
ninkai nešioja ausines ir t. 
t. Tačiau naudojamos prie
monės dažnai reikiamų re
zultatų neduoda. Ypač sun
ku apsaugoti nuo sklei
džiamo triukšmo didelius 
ir sudėtingų konfigūracijų 
; rengimus.

Institute atlikti bandy
mai parodė, kad putų dan
ga labai puikiai slopina gar
są, ypač patį įkyriausią — 
aukšto dažnumo. Naudo
jant muilo putas, mašinų 
skleidžiamas triukšmas su
mažėja nuo dviejų iki tryli
kos kartų!

NAUJI METAI—MIŠKE
Originaliai sutiko Nau

juosius metus Panevėžio I- 
os aštuonmetės mokyklos 
moksleiviai. N u v a žiavę į 
Žaliąją girią, jie papuošė 
augančią eglę, čia pat, po 
žiemos dangumi, ir surengė 
programą.

O Senis Šaltis su dideliu 
dovanų maišu ant pečių at
ėjo iš paties tankiausio eg
lyno. Kai dovanos buvo iš
dalintos, miške užsidegė 
laužai. Senis Šaltis — se
nieji metai — iškeliavo.

Prekybininkų mokykla
Prie Naujosios Vilnios 

restorano atidaryta mokyk
la. Dvidešimt penki vaiki
nai ir merginos čia studi
juos kulinarijos, maisto 
nrekių mokslo, sanitarijos 
ir higienos pagrindus, mo
kysis aptarnauti klientus, 
lankys užsienio kalbų, este
tinio auklėjimo ir fizinio la
vinimo pamokas.

Tai antroji Lietuvoje, to
kia mokykla. Iš viso res- 
nublikos prkeybininkai tu- 
n 37 praktines mokyklas, 
kuriose ruošiami dar ir par
davėjai, kulinarai, kondito- 
riai ir kepėjai. Pernai į 
narduotuves, valgyklas, ka
vines bei restoranus atėjo 
beveik tūkstantis praktinių 
mokvklų auklėtinių.

Šiais metais numatyta 
atidaryti naują pardavėjų 
mokyklą Šakiuose ir kulina
rų—Utenoje.

Premjera Telšiuose
Brandūs buvo praėję me

tai Telšių Žemaitės liaudies 
teatrui. Respublikinėje ap
žiūroje telšiečiai laimėjo 
pirmąją vietą ir parsivežė 
teatrų draugijos pereina
mąjį gintarinį prizą.

Dabar liaudies teatro ko
lektyvas ruošia naują pa
statymą—dviejų dalių dra
mą pagal Vlastimino Šuber
to kūrinį “Valanda iki vi
durnakčio.” Pagrind i n e s 
roles atlieka inžinierė B. 
Sčesniūtė, Skaičiavimo ma
šinų gamyklos surinkėja G. 
Monkauskaitė, šaltkalvis A. 
Meškauskas, gydytojas A. 
Daukintis.

—Sausio pabaigoje skel
bimai pakvietė telšiečius į 
spektaklio premjerą, — sa
ko režisierius Egidijus Ka
džius.

Remdami “Laisvę” pa- 
remsite judėjimą už taiką.

i
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NAUJOS KNYGOS

Viskas ateina ir kyla
is mūšy

Geroką laiką mano 
ir laukė žodelio Lietuvoje išleistas po
ezijos rinkinėlis “Iš
Deja, tik dabar suradau laiko su jo turi
niu susipažinti.

Rinkinio autorius y 
ir mylimas poetas Vytautas Bložė, ku
rio ne vieną eilėraštį 
išvertęs velionis Pran

Rinkinio eilėrašči 
apibūdintą viršelio Įv 
ma: Ši poeto knyga, 
tais Bložės leidiniais, 
lesniu balsu, sušvyti r 
mis, grafišku gamtos 
vaizduotės gaivumu, 
pa, dvasinės būsenos 
kurie dažnai įprasmi 
etinio vaizdo deforjnavimu, nelauktu 
minties vingiu.”

Kai kurie poeto eile 
bai lengvai ir skamba 
ties kaikurių filosofių 
pagalvoti. Nesakau,

žemes
rankose išgulėjo

tylinčios žemės.”

ra plačiai žinomas

į anglų kalbą yra 
as Jakštys.
i pobūdį randame 
elkale. Ten sako- 
lyginant ją su ki- 
“suskamba subti- 

yškesnėmis spalvo- 
; piešiniu, poetinės 
Čia ir vidinė įtam- 

prieštaringumai, 
narni netikėtu po-

raščiai skaitosi la- 
. labai gražiai, bet 
a tenka sustoti ir 
kad aš, ir pagal

vojęs, poetą pilnutinei suprantu, ką jis 
jais nori pasakyti.

Maloniai man širdį 
lutės, kaip:

“kada audra išta 
tavo plaukų rugius 
ateik aš sušukuosiu

; kada liūdesio lie 
plaks tavo veidu 
ateik aš nušluos 
nuo tavo veido sielvartą 
kada sueigos ato 
gels tavo baltas : 
ateik aš virpančiom lūpom 
tirpinsiu skausmą nuo pirštų 
iš mano eilėraščių 
mes susikursim laužą 
kuris neges 
ligi tolimo tolime 

Bet, iš kitos pusės.
sigaudau, ką reiškia:

“medis nukirstas 
paukštis nušauta 
tebėoroia sudužę 
aš tebegirdžiu s 
kuriu neparašiau 
kurios liko įrėžtos peiliu 
ant didelio liepos šešėlio 
sunkioje mėnesienoje 
ir ant lūpų virš 
kažkieno pirštai 
po šaltą klaviati

Panašių sunkiai b 
mų eilėraščių šiame

kutena tokios ei-

rsys

lūs 
s 
tysiu

dūsiai
’aukas

ryto.” 
jokiu būdu nesu-

lieka stovėti 
s tebeskrenda
plokštelės

avyje eiles

i kurių
blaškės
irą”

ięnt man beįkanda-
rinkinyje yra ne

Kai sutviska vakaro 
žiburiai

(Fotoreportazaq)
Šimtai elektros švi 

mirga Šiaulių rajono 
donosios vėliavos” ko 
kai jo laukus apgau 
karo skraistė. Centrinėje— 
Meškuičių gyvenvi 
gražiai išsilygiavi nauji 
daugiaaukščiai namai, ku
riuose — vandentiekis, ka
nalizacija, dujos... 
liais šviesos k v a d r; 
tvieskią moderni ur 
line parduotuvė, va 
svetainė “Žibutė,”

esu su- 
“Rau- 

lūkyje, 
bia va-

e t ė j e

Dide-

iversa- 
gykla - 

vaikų

Kaltinu tik save
Gudresniam skaitytojui gal iš tik

rųjų nuklystas medis tebelieka stovėti, 
o nušautas paukštis tebeskrajoja...

Gražiai skamba eilėraštis 
čią žemę, eilėraščiai apie se 
apie negyvą upę, apie susi 
t. t., o eilėraštis kritusiems 
mą—tikraš šedevras. IŠtai ti 
posmelis: i

“Mes kas dieną prisiekia
Kas dieną vykdome priesaiką: 
saugot gyvenimo prasmę: 
tą, už kurią jūs atidavei;
savo akių melsvumą, 
kada kritote 
kaip grūdai į žemę, 
kad sudygtumėt 
miestais ir žiburiais.”

Gal netinka šias keliąs pastabas 
baigti nusiskundimu, bet 
Jau jeigu, mielasis poete, b 
naujovių, 
ženklelių ir didžiųjų raidž 
jau ir reikėjo laikytis iki g 
vienas eilėraštis su viskuo, kaip pripras
ta ir rašoma, o kitas be nieko, 
nervinti skaitytoją?

Beje, kadaise mes turėjome amerikietę 
rašytoją, kuri irgi buvo pradėjus ra- 

' šyti be jokių ženklelių, be didžiųjų rai
džių, be paragrafų. Deja, niekas nesu
sižavėjo jos ta sugalvota :

Dar neteko pastebėti kit 
tuvos poetą ar rašytoją rašant be ženk
lelių. Abejoju, ar šis talentingojo “Iš ty
linčios žemės” autoriaus išradimas pri-

vienas. 
mą.

už atsiliki-

apie tylin- 
nąjį Vilnių, 
mąstymą ir 
už socializ- 
k vienas jo

pradėjote rašyt;

; uz- 
neiškenčiau. 
eieškodamas 

be jokių 
:.ų, tai bent 
alo. Dabar,

Kam

didžiųjų rai-

naujove.
;ą kurį Lie-

linčios žemės” autoriaus iš 
gys. O gal aš klystu...

Draugas

Nuotraukoje: Masčio ežerb pakrantėse 
ties Telšiais.

darželis, kolūkio lėšomis ir 
Vilniaus Valstybinio V. 
Kapsuko universiteto stu
dentų rankomis pastatyta 
50 lovų ligoninė. Kyla nau
ji kultūros rūmai, kurių 
daug kas galės pavydėti.

Vakaro tyloje nuvilnija 
pažįstama melodija. Tai 
kolūkio liaudies dainų ir šo
kių ansamblio kolektyvinės 
kūrybos daina “Atvažiuokit 
į Meškuičius.” Ji šiandien 
žinoma ne tik Lietuvoje. 
“Rau d o n o s i o s vėliavos” 
ansambliečiai su koncertais 
lankėsi Maskvoje, Latvijos, 
Estijos, Baltarusijos mies
tuose ir kaimuose. Apie 
šį meno saviveiklos kolek
tyvą Lietuvos kino studija

amet r a ž i n į 
lydi darbą.” 

bar ruošia

sukūrė trump 
filmą “Daina 
Ansamblis da 
naują progrJ 
kultūros rūj 
iškilmėms. Repetuoja ir dū
dų orkestras, moterų an
samblis, kaim

Tarną naujųjų 
mų atidarymo

o kapela...

Kernave seniau ir dalia

V. Maižiaus tekstas, A. Dilio nuotrauka ( ’ 
Nuotraukoje4 jaunimo vakaronė “Žibutėje.”

TAReSI mokytojai
Kokia turi būti piešinio 

pamoka, Kai]) padaryti ją 
įdomesne, giliau lavinančią 
mokinių estetinį skonį, 
svarstė Akmenės rajono 
mokyklų vadovai. Refera
tus apie tai skaitė Akme
nės vidurinės mokyklos di
rektoriaus pavaduotoja Bi
rutė Kochienė, Ventos vi
durinės mokyklos direktorė 
Julija Timinskienė, švietimo 
skyriaus inspektorė Ange
lė Šervienė.

Akmeniečiai keliauja
Iš kelionės po Gruziją, 

Armėniją, Azerba i d ž a n ą 
sugrįžo Akmenės melioraci
jos valdybos darbuotojos E. 
Karpavičiūtė ir I. Krislaus- 
kienė. Tos pačios valdybos 
darbuotojai A. Jusevičius ir 
A. Šmuskis neseniai aplan
kė Lenkiją ir Bulgariją. 
Kiti ruošiasi turistinei ke
lionei po didžiuosius Tarybų 
Sąjungos miestus — Mask
vą ir Leningradą.

Iš metinio LLD kuopos 
susirinkimo

Šį LLD kuopos metinį su
sirinkimą praleidom gerai 
ir padaryta keletas reikalin
gų tarimų kuopos ir abelnai 
labdarybės reikalu. Išau- 
kota visuomeniniams reika
lams $600. Pateikti geri 
kuopos valdybos raportai. 
Nutarta turėti A. Taraškos 
iš Lietuvos filmus ir L. Dir- 
žinskaitės įrekorduotą pra
kalbą.

Nesmagu pažymėti, kad į 
metinį kuopos susirinkimą 
narių nedidelis skaičius at
silankė. Vieni skundžiasi 
nesveikata ir kiti dalykai 
trukdė.

' Kuopos pirmininkės M. 
Alvinienės raportas nusakė, 
kad kuopa turėjo 6 susirin
kimus per metus, du dide
lius parengimus ir du pa- 
žmonius stuboje draugų pa
gerbimui. Per jos pasidar
bavimą surinkta kolektų dėl 
mirusių šeimoms užuojau
toms ir “Vilnies” pikniko 
bilietų, viso už $96.80.

Fin. sekr. raportas nusa
kė, kad praeitais metais kp. 
turėjo 32 narius, dabartinis 
kuopos finansinis turtas — 
$3,374.77.

Taipgi fin. sekr. veikė, 
kaip vajininkas “Vilnies”, 
“Laisvės” ir “Liaudies Bal
so”; surinkta $269.00. Kuo
pos reikalais veikė kiek tik 
jam laikas pavėlino.

Iždininko raportas nusa
kė, kad per praeitus 1967 
metus kuopą turėjo du skir
tingus iždus: vienas — kuo
pos iždininkas turi pinigus 
ant rAnkų, kitas yra, ką iš- 
mokam banko čekiais. Iš 

i kuopos iždų išmokėta kuo
pos narių duoklėmis $124.50, 
banko čekiais išmokėta $2,- 
129.02, viso sykiu $2,253.52. 
Pažymėjo, kad per ištisus 
metus neturėjo jokių kliūčių 
su finansų 4sekr. ir revizi
jos komisija peržiūrėjo kp. 
knygas ir bilas, darbą atliko 
labai atidžiai ir sumaniai.

Komisijos raportas rodė, 
kad sulig fin. sekr. ir iždi
ninko raporto, viskas sutin
ka pilnai ir dabar ant ran
kų pas iždininką yra $50.25, 
banke ant čekių yra $1,- 
263.92; savings-sutaupų $2,- 
000 ir nuošimčių už 19 6 7 
metus gauta $60.60. Viso 
sykiu kp. turtas $3,374.77. 
Komisijon įėjo G. Darnusis, 
B. Damušienė ir M. Padie
nė.- Visi užyrė, kad viskas 
sutinka su finansų knygo
mis. Visos valdybos ir ko
misijos raportai priimti už 
1967 metus.

Gauta nuoširdi padėka— 
laiškais nuo daugelio įstai
gų. Aukota gruodžio mėn. 
1967 m. Podraug buvo pa
dėkos laiškas nuo LLD 
Centro sekr. Evutės Miza- 
rienės už gražų priėmimą 
ir dovanas laike jos vizito 
gruodžio mėn. Yucaipoje ir 
Uitose kolonijose. Gaila, kad 
ji sugrįžo iš Hollywoodo į 
New Yorką sirgdama.

Skaitytas laiškas nuo d. 
Taraškos. Jis patarė Yu- 
caipos kuopai surengti ko
kią pramogėlę salėje, o jis 
atvyks su savo prožektorių 
ir įrekorduotą drg. L. Dir- 
žinskaitės kalba.

Po apkalbėjimo, nutarta 
kviesti d. Tarašką parody
ti filmus ir užgirsti Leoka
dijos Diržinskaitės kalbą. 
Teko sužinoti, kad minėta 
pramoga įvyks kovo 2 d. su 
pietumis.

Fin. sekr. pranešė, kad 
pirmesnes knygas “Tėvų ir 
Brolių Takais” nariams piL

nai išdalino, dabar baigia 
išdalinti nariams knygą ; 
“Klesti Nemuno Kraštas.” 
Kurie nariai dar negavote, 
kreipkitės pas fin. sekr.

Iš kuopos šiam susirinki
me išaukota “Laisvei” $100, 
Mildos namui $100, “Vil
nies” bazar. $50, Kovai prieš 
karą — Women Strike for 
Peace $100, Apgynai Civi
lių Teisių $100. “Liaudies 
Balsui” $25, “Peoples 
World” $50, LLD Centrui į 
knygų fondą $50 ir Ameri
can Heart Association $25, 
viso tam syk $600.

Kuopos užrašų raštinin
kas J. Dementis priešmeti- 
niam susirinkime nepalaikė 
kandidatūros, bet šiam su
sirinkime pasižadėjo pasi
tarnauti kuopoj per šiuos 
1968 metus. Liko vienbal
siai išrinktas kp. raštinin
ku.

Kuopos susirinkimas tu
rėtų įvykti balandžio 14 d., 
bet dėl velykų šventės, ma
nom, kad narių dauguma 
svečiuosis, todėl susirinki
mas įvyks balandžio-April 
28 d., Parko salėje, ant 7 
gatvės, 1 v. popiet.

Džiugu pažymėti, kad tik 
keli nariai liko nemokėję 
duokles už 1968 metus. Ti
kiuosi, kad ir šiemet Yu- 
caipos kuopa bus įrašyta į 
garbės sąrašą.

Nepamirškit įdomios 
pramogos

Kaip žinote, LLD 78 kuo
pos susirinkimas nutarė 
kviesti d. A. Tarašką iš San 
Leandro, Calif., taipgi tą 
pačią dieną bus pagaminti 
skanūs pietūs, o d. Taraš- 
ka parodys įdomių spalvo
tų filmų ir galėsim girdėti 
rekorduotą d. L, Diržinskai
tės kalbą. Todėl iš arti ir 
tolesnių kolonijų lietuvius 
kviečiam atsilankyti į Yu- 
kaipiečių parengimą. Pra
moga įvyks šeštadienį, kovo 
2 d., pradžia nuo 12 valan
dos, Community Club Hali, 
ant Bryant ir Avė. H, Yu
caipa, Calif.

I

Galėsite gauti skanius 
pietus, įdomius spalvotus 
filmus matyti ir d. Diržins
kaitės kalbą tik už $1.50. 
Nepamirškit kovo 2 d. šeš
tadienį popiet.

Ligoniai
Juozas Russ po sunkios 

ligos jau sveiksta Laguna 
Beach, Cal.

Nina Sedgwick-Segevicie- 
nė, Riverside, Calif., ran
dasi ligoninėje ant 14 — ir 
Magnolia St. Girdėjau, bus 
perkelta į sanatoriją. Kam 
galima, aplankykim ją. In
formacijas galima gauti jos 
namuose, 2655 Main St., Ri
verside, Calif.

Alvinas

Daug, labai daug Lietuvo- i 
je nuostabių vietų, bet ; 
Kernavės panerys, čia pa
sistiepę keturi piliakalniai 
ir romantiškas Pajautos 
slėnis keri kiekvieną.

Kernavė... Artima ir 
brangi ji lietuvio širdžiai. 
Juk čia buvo pirmoji žino
ma Lietuvos sostinė.

Daug srauniosios Neries 
vandens amžiai į Nemuną 
nuginė! Ir garsioji Kerna
vė suseno, sumenko, susi
gūžė. Tik ant aukšto šlai
to viršūnės kažkas pasta
tė didelį akmeninį kryžių, 
tarsi liudininką, kad čia dar 
Vytauto statybos bažnyčios 
būta. Netoli šio kryžiaus 
iškilo nauja bažnyčia, pa
biro gryčiukės. Bažnytkai
mis. (Eilinis bažnytkaimis 
su viena pradžios mokykla. 
Netgi muziejėlio jokio, ku
ris garbingą senovę primin
tų. Taip atrodė Kernavė 
prieš karą.

Dabar Kernavė atjaunė
jusi, sumodernėjusi. O da
bar labiau — išgarsėjusi, 
daugelio žmonių lankoma, 
gerbiama. Čia keletą kartų 
per dieną atrieda autobu
sai, atveždami turistų bū
rius. Atvažiuoja jaunimas 
nusilenkti senajai bočių sos
tinei, pasigėrėti panerio

grožiu. Atvažiuoja žmonės 
iš Vilniaus, Kauno, 
dos, Šiaulių, 
Alytaus, Zarasų, iš kolūkių 
ir tarybinių ūkių, iš pra
monės įmonių ir įstaigų, iš 
mokyklų ir mokslinių insti
tutų. Neretai čia pamatai 
ekskursantus, kalba n č i u s 
latviškai, estiškai, rusiškai, 
ukrainietiškai, lenki š k a i, 
vokiškai.

Kernavės istoriniai pa
minklai, jos aplinkos grožis 
dabar globojamas valsty
bės. Tarybų valdžios metais 
čia įsteigtas istorijos-etno
grafijos muziejus: jame 
plačiai supažindinama su 
Kernavės istorija, piliakal
niais ir kitais paminklais.

Kernavėje yra aštuonme
tė mokykla, biblioteka, kul
tūros namai. Vakarais, kai 
platų Pajautos slėnį apgau-r 
bia sutemos, miestelis sužė-į 
ri šimtais elektros žiburių.

.. .Keleivinis autobusas, 
tolydžio didindamas greitį, 
šokteli į kalniuką, skuba 
Musninkų-Širvintų link. Su
die, senoji Kernave! Sū
puok tarp savo naujų dailių 
gryčių senovės šešėlius, ža
vėk kiekvieną savo gamtos 
grožybe ir praeities roman
tika!

Juozas Jurevičius

laipė- 
Panbvėžio^.

Dėkoju
Nuoširdžiai dėkoju Ger- 

dašų kaimo Lipliūnų aš
tuonmetės mokyklos moky
tojams ir moksleiviams už 
naujametinius linkėjimus ir 
už atsiųstą man brangią do
vaną
ji Tarybinė Enciklopedija.” 

Dar kartą ačiū visam 
mokyklos pedagogų kolek
tyvui.

Politas Kuliackas 
Gardner, Mass.

■ “Mažoji Lietuviško-

60 milijonų Indonezijai
Jakarta.—Indonezija 1968 

m. gaus iš Jungtinių Vals
tijų 60 milijonų dolerių, kad 
paremtų militarinę diktatū
rą.

Tinkle povandeninis 
laivas

Įdomaus įvykio liudinin
kais buvo Šiaurės jūroje 
žvejojančio Lietuvos trale
rio jūreiviai.

Šis laivas gaudo žuvį ap
gaubiamaisiais tinklais. Jie 
metami į jūrą tik tada, kai 
žvalgai suranda didelius žu- 
vieš telkinius. Taip buvo ir 
šįkart. Laivo akustikas 
pranešė kapitonui, kad už 
penkių šimtų metrų aptik
ta daug žuvies. Kapitonas 
liepė užmesti tinklą. Žuvys 
buvo 40-50 metrų gylyje. 
Pasigirsta komanda:

—Lėtai pirmyn! Aplenk
ti dešiniuoju bortu.

Laivas supo telkinį. Štai 
jis ir tinkle, štai ir įsitem
pė lynas, sugirgždėjo gervė. 
Žvejai džiau g ė s i būsimu 
laimikiu.

Kas čia? Ne traleris 
traukia tinklą, o tinklas lai
vą. Akustikas išgirdo 
triukšmą. Vadinasi tinklas 
apgaubė povandeninį laivą. 
Šis, norėdamas ištrūkti iš 
nelaisvės, pradėjo vilkti tra
lerį. Ką daryti? Juk jė
gos nelygios. Povandeninis 
laivas gali apversti ir nu
skandinti tralerį. Kapito
nas duoda įsakymą perkirs
ti lyną.

Povandeninis laivas pa
spruko. Traleris ištraukė 
sudraskytą tinklą.

Kauniečiai Kuboje
Į Kauno Vandens ūkio 

projektavimo institutą daž
nai atkeliauja laiškai iš 
Kubos. Rašo kauniečiai- 
projektuotojai, nuvykę į to
limą salą padėti tenykš
čiams žemdirbiams. Tai— 
K. Kavoliūnas, V. Jančiū- 
nas, J. Lisauskas, F. Bučafc, 
A. Domantas, A. Ūsas, R. 
Grigaliūnas, J. Šustickas įy 
Z. Mankevičius.

“Esame užbaigę vieną 
projektą 3,100 hektarų že
mės apsaugojimui nuo pot
vynio vandens... Dabar 
pradėjome projektuoti ba
nanų plantaciją... .Numa
tome dvigubai reguliuoti 
vandenį (įrengti sausinimą 
ir drėkinimą) 1,500 hektarų 
lote”...

Tai — eilutės iš neseniai 
atsiųsto kauniečių laiško.

SUIRO VEDYBOS
London, Anglija.—Marion 

Tilbrook, 29 metų amž., rei
kalavo (ir gavo) perskirą 
(divorsą) nuo vyro Antho
ny, 34 metų amžiaus, u ž 
tai, kad jis netaip šnypštu 
nosį, kaip ji, ir kad jos rei
kalavo, kad ji taip išmoję 
tų šnypšti kaip jis. Divor- 
sas pagrįstas “žiaurumu.”

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

Miami, Florida
LIETUVIŲ SOCIALIS KLUBAS

2610 N. W. 119th St., Miami, Fla. 33167

Telefonas — 688-4161

Lietuviai, kurie atostogoms ar kitais reikalais at
važiuojate į Miami, Fla., neužmirškite atsilankyti į 
Lietuvių Socialį Klubą. Čia kiekvieną sekmadienį 
1 valandą dieną yra duodami pietūs už žemą kainą.

Po pietų šokiai, susitikimai ir svečiavimasis.
Kuriems reikalingos informacijos gavimui kam

barių, vietiniai klubo nariai patars jums kaip ir kur 
juos gauti.

Kviečia į svečius visus lietuvius
LIETUVIŲ SOCIALIO KLUBO VALDYBA
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enė (arlingtonietė) prisiuntė pobethietis) ir F. Šimki 

naują prenumeratą.
S. Rainard, So. Bostono vajininkas, prisiuntė naują 

prenumeratą ir atnaujinimų.
A. Račkauskienė i

naujas prenumeratas ir atnaujinimų.
J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė dvi nau

jas prenumeratas ir a
Philadelphijai pasidarbavo R. Merkis ir P. Walan- 

tienė, prisiųsdami atna
Naują prenumerat;

davinis, Norwood, Mass.
Šie vajininkai prisiuntė atnaujinimų: Ig. Klevins- 

Andrulis, Chicago, Ill.; Geo. Žeb- 
K. Naravas, Shenandoah, Pa.

M. Kazlauskienė, prisiuntė dvi

naujinimų.

ujinimų.
ų ir atnaujinimų prisiuntė M. Už-

kas, Scranton, Pa.; V 
rys, Cleveland, Ohio;

DĄ GAUTA SEKAMAI:
, Fla., prisiuntė $43. Aukojo:
..................   $10.00
.............................................. 10.00
.............................................. 5.00

................................  5.00
....................   5.00
...............................................  5.00

AUKŲ Į FON
V. Bovinas, Miam
Al Valilionis ......
V. Bovinas ..........
S. Jurevičius ....
J. Koch ,.............
J. Balčiūnas .......
H. Mikitienė.......
Po $1: Paulina Uroonaitė, Geo. Danis, J. W. Thom- 

sonas.

J. Jaskevičius, Wo 
kojo:

Frank Kazeliūnas
J. Raulušaitis -..
F. Petkūnas ....
V. Pačesas .........

?cester, Mass., prisiuntė $32. Au-

$11.00
10.00
10.00

. 1.00

A. Račkauskienė-M. KazJ.auskienė, Haverhill, Mass 
prisiuntė $30.20. Aukcjo:

M. P. Maksvičiai ....
A.. V. Večkiai .........
A. Navickas .............
Teofilius Tartoms ..
Juzė Šleivienė .........
Rožė Čiuladienė ....
J. A. Šupetriai .........
S. Penkauskienė ....
A. Žusin ..................
J. Jurgelevičius .......

. $5.00 
,. 5.00 
.. 5.00 
... 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
... 1.20 
... 1.00

Worcester, Mass.
Iš LLD 11 kp. metinio 

susirinkimo
Jis įvyko sausio 12. Oras 

pasitaikė palankus, tai ir 
narių gražus būrelis atsi
lankė.

Kuopos valdyba išdavė 
plačius raportus, kas buvo 
nuveikta pereitais metais. 
Iš raportų pasirodė, kad 
buvo veikta gerai: turėti 
keturi pare n g i m a i davė 
gražaus pelno pažangiajam 
judėjimui. Buvo surengti 
du senų daiktų išpardavi
mai, kurie davė pelno' $181. 
Buvo surengti pietūs ir 
“Laisvės” naudai piknikas, 
kuris pavyko. Per šiuos 
keturis parengimus pelno 
gauta $731.

Per metus išaukota $675 
pažangiajai spaudai ir gy
nimui sveturgimių nuo de
portacijos ir nupilietinimo. 
Šiame susirinkime išaukota 
šimtas dolerių.

Apkalbėta “Laisvės” da
lininkų suvažiavimas. Nu
tarta suvažiavimui pasiųsti 
“Laisvės” vajininką Jaske- 
vičių su sveikinimu $50.

“Vilnies” bazarui paau
kota $25 ir Sukackienė pa
sidarbuos ką nors daugiau 
bazarui pasiųsti. Pereitais 
metais V. Andrulio buvo 
rašyta apie sunkią Urug
vajaus “Darbo” padėtį. Nu
tarta jį paremti su $25 ir 
Jaskevičius pasidarbuos pa
rinkti aukų. Ant vietos jam 
gauta trys penkinės, kiti 

irgi duoti po

apsieiti, mes jiems turime 
pirkėjų.

Worcesteryj veikimas su
silpnėjo iš priežasties par
davimo mieste svetainės, 
kurioje visas pažangaus ju
dėjimo ratas sukosi. Dabar 
visi laukiame kada saulutė 
sutirpins sniegą, kad vėl 
galėtume vasarą Olympia 
Parke šviežiu oru pakvė
puoti.

Sūnų ir Dukterų drau
gija, parko savininkė, ruo
šiasi parką šiemet pagra
žinti. Numatome šiemet 
parke turėti daug svečių iš 
plačios Amerikos. Jie su
važiuos į 18-tą LDS Sei
mą kaip delegatai ir svečiai.

Praeitame LDS 57 kuopos 
susirinkime diskusuota apie 
seimą, kaip geriau būtų 
prisiruošti prie jo. Numa
toma turėti banketą su dai
nų programa, kurią atliks 
LDS delegatai.

Ateinantis LDS 57 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 14 
d. Visus narius kviečiame 
dalyvauti. Jūsų pagalba- 
oatarimas yra reikalingas, 
kad seimas būtų pasekmin
gas. Šis didelis darbas pri
klauso mums visiems.

Jaskevičius

* Geo. Shimaitis, Bi 
kojo:
k, K. Ustupas ....

K. Kalvelienė ....
F. Kaulakis .......
W. Vindzulis ....
J. Krist ...............
Po $1: M. Gutaus kienė, K. Čereškienė, Charles Bi- 

ront, F. Markevičienė, J. Masteika, M. Valantukevičienė.

ockton, Mass., prisiuntė $29. Au-

$6.00 
5.00 
5.00 
4.00 
2.00

pasižadėjo 
penkinę.

Šiemet 
laikosi pereitų metų lygio. 
Gauta keletas naujų skaity
tojų į Lietuvą, i Senų skai
tytojų eilės mažėja iš prie
žasties mirties. Per šiuos 
mano gyvenimo Worceste
ryj e 25 metus 
pusė senų “La
tytojų ilsisi svetimos 
žemelėje.

“Laisvės” vajus

jau beveik 
isvės” skai- 

šalies

drau-
Nuo kitų gauta sekamai:

Z. Ramanausko palikimas (per S. Masytę), 
Detroit, Mich

V. ir S. Kuzmick
Antanas Navikau
William Goodis, Earlville, N. Y...........
E. Drobiai, Stevensville, Mich................
P. Černiauskas, Brooklyn, N. Y...........
J. K. Vaičekauskai, Binghamton, N. Y
S. Družas, Norwood, Mass....................
Uršulė Paich, Br:
Laisvės Mylėtoja,
Marie Gilvickienė
J. Karpavich, Brooklyn, N. Y
M. Kraujalis, Pat 

k K. Naravas, Shei
John Pocosky, Lost Creek, Pa 

? M. Steinys, Gulfport, Fla. ..
K. Grygalonis, N.
Frances Pakai, Chicago, Ill
F. Preibis, Walpole, Mass.
Po $1: J. BalčiūnĮas, J. Navašinskas, Rėmėjai, Mia

mi, Fla.; S. G. Urban 
lehem, Pa.; A. Lauriinž Phila.; P. Kunz, P. Zeikus, J 
Zayan, J. Mačiuta, M 
ga, Thomaston, Conn.
Ig. Liužinas, P. Mikėlajūnas, Binghamton, N. Y.

............... ............................... $50.00 
:ai, Cleveland, Ohio ........... 16.00
skas, W. Hemstead, N. Y. 11.00 

. 10.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 

. 3.00 
.. 3.00 
.. 3.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
.. 2.00 
... 2.00 
... 2.00

Šiame susiri 
ges moterys ps 
rengti senų dai 
vimą, kuris įvyks gegužės 
mėnesį. Kaip pirmiau, taip 

joms reikalinga 
turite televi- 
aikrodžių ir 
daiktų, ,taip-

tikime 
sižadėjo su
ktų išparda-

RANKENA VIETOJ 
VAIRO

Automobilių tech n i k o s 
inžinierių suvažiavime Oha
jo universiteto atstovas dr. 
Robertas Fentonas demons
travo vairą pakeičiančią au
tomobilio valdymo rankeną. 
Stumiant ją pirmyn, auto
mobilis važiuoja greičiau, 
traukiant atgal — greitis 
mažėja. Sukiojant rankeną 
į šonus, automobilis suka į 
kairę arba į dešinę. Šofe
ris sparčiau reaguoja į prie
šais važiuojančio transpor
to greičio kitimą, ypač 
stabdymą. Bandymai paro
dė, kad vairuotojo reakcija 
yra iki 85% trumpesnė, ne
gu vairuojant automobilį 
įprastiv vairu.

Walpoole, Mass.
Iš laiškų

Čia paduodamas laiškas, 
vienas iš daugelio panašių, 
yra tipiškas vaizdas žmo
nių gyvenimo šiandieninėje 
Amerikoje. Kaip žmogus 
besistengtų, jį lydi širdgėlos 
ir skriaudos. Laiške rašo:

Mano viena duktė yra iš
ėjusi už kitataučio vyro, 
kuris progresy v i a m s ne
pritaria. Kokį laiką buvo 
geras, paskiau pasiskandi
no alkoholy. Dabar sveika
tos nebeturi, tai dukrai su 
juo gyvenimas yra sunkus. 
Prie to dar turi keturis 
vaikus, tris sūnus ir duk
terį. Sūnūs labai geri vai
kinai. Vyriausias išėjo dvi 
kolegijas, jau yra vedęs su 
gera mergina. Jaunesnie
ji buvo West Point milita- 
rinėje akademijoje, vienas 
jau buvo ir Vietname.

Jaunesnysis buvo Korėjo
je, bet ir tas dabar namie. 
Štai kaip jam atsitiko: Kai 
buvo West Point buvo įsi
gijęs gražią Pontiac maši
ną. Dabar, iš namų ta ma
šina nuvažiavo į Bostoną, 
ten mašiną pasistatė park
ing lote. Už kokių 20 mi
nučių ateina, jo Pontiaco 
nebėra. Davė žinią polici
jai, ji už valandos mašiną 
rado, bet jau ne visą: iš
imtas radiatorius, motoras, 
transmission, tape rekord- 
er. Ir dar turėjo pasisam
dęs skiis. Ratų padangos 
tebebuvo nenuimtos, turbūt 
nespėjo nuimti.

Dabar Bostonas, kaip ir 
kai kurie kiti miestai, pil
nas vagių ir razbaininkų.

A. Waitkevicius

Help Wanted Female Help Wanted Male

dgeville, Pa. ..
Newark, N. J.

Pittston, Pa.

andoah, Pa.

Attleboro, Mass.

Salem, Mass.; J. Stasavich, Beth-

. Peikus, Brooklyn, N. Y.; J. Mai- 
; M. Racila, Dover Foxcroft, Me.;

Į fondą šį sykį 
$10,682.20. Viso gaulta $10,971.40.

gauta $289.20. Anksčiau įplaukė

PASTABA. Prašome įsitėmyti, kad čia ne paskuti
nieji rezultatai. Vajus oficialiai užsibaigė vasario 15 d. 
Kai tik viskas bus sutvarkyta, bus pranešti paskutiniai 
rezultatai.

Norime tarti didelį ačiū mūsų nenuilstantiems va- 
jininkams už jų grąžą pasidarbavimą. Mes žinome, kad 
nelengva važinėti pas žmones, bandyti atnaujinti senas 
prenumeratas arba gauti naujų skaitytojų, nes nevisuo- 
met randasi namuos j. Prisieina keletą sykių nuvykti 
pas tą patį asmenį. 'Garbingas jūsų darbas, ir jį įvertina

Ačiuojame ir tiems, kurie taip duosniai aukojo į 
fondą ir sukėlė virš nustatytos dešimties tūkstančių 
kvotos. Po vasario .5 d. nebus vajinio kreditavimo.

“Laisvės” Administracija

s oficialiai užsibaigė vasario 15 d

mūsų visuomenė. 
’ Aninniamo { 
fondą ir sukėlė virš

ir dabar, 
parama. • Kas 
zorių, radijų, 
kitų auksinių 
gi rūbų (pavasaris jau at
eina, o su juom i ateina nau
jų madų drabužiai ir kita 
apranga), be kurių' galite

V. Mykolaičio-Putino 
atminimui

Literatūros vakaras-mi- 
n ė j i m a s buvo surengtas 
Kačerginėje, kur vasaro
mis; mėgo gyventi poetas. 
Savo kūrybą skaitė poetai 
V? Šulcaitė, A. Drilinga, A. 
Mikuta, jaunieji literatai 
P. žemkauskas ir V. Žvirb
lis. ’ ■

<
Reiškiam 

Eugene ir 
ir draugam

SHORT HILLS; N. J.
Mirus

Inai Šiandienei
Vasario 2 d., 1968

i užuojautą jos vyrui Juozui, sūnui 
jo šeimai, broliui, seserims, giminėms 
s. Ilsėkis ramiai, Onyte!

Jurgis ir Sofija Stasiukaičiai.
Fairview, N. J.»■ •

SHORT HILLS, N. J. 
Mirus

Onai Šiandienei
e nuoširdžią užuojautą vyrui Juozui,Reiškiam

' sūnui Eugenijui, marčiai Eugenijai, anūkams, se
serims, broliui, artimiesiems giminėms ir drau
gams.

A. K. Mugianiai
Josephine Anscott
A. V. Taraškai/
J. K. Karosai

King įTelda
— San Francisco

Marie Baltuliony te 
F. D. Machuliai 
V. U. Burdai 
Valė Sutkienė 
Anna Davis

(ir apyl.), Calif.-—

SECRETARY 
RECEPTIONIST

General receptionist and secretar
ial duties. Applicant must have 
shorthand and typing ability. Will 
meet and greet customers. Excellent 
salary and company paid benefits. 
Call (609) 461-2200, ask for Mr. De 
Luca. KAISER GYPSUM CO., De- 
lanco, N. J. An equal opportunity 
employer.

MAN
From Northeast Phila. to drive 

school bus.
Temp. Refs. & exp. in driving bus req.
Call JE 3-5368 bet. 9 AM&3 PM 

PI 3-1292 aft. 6 PM
(11-16)

(11-14)

TYPIST
Excellent opportunity 

girl with ability to type 
shorthand 
voice necessary, 
required.

(14-15)

typewriter. Lite 
pleasant speaking 
Exp. des., but not

Call PO 5-1777.

for bright 
on electric 

and

ELECTRONIC TECHNICIANS, ex
perienced P. A. Tel. and Intercom. 
To join aggressive Sound Co. Will 
become union member. Company be
nefits. Must have car and tools. 
Permanent position. Call GENERAL 
SOUND for appointment BA 8-4133.

(11-16)

ADVANCE WITH AETNA. If you 
are over 18 yrs. of age, have a HS 
education, can type and want a car
eer—not just a job, we have it for 
you. Everything you need to know 
about office management, we teach 
you. You can look forward to gua
ranteed promotions and salary in
creases every 6 mos. while you are 
learning cashiering, credit invest
igation and bookkeeping duties. Our 
standards are high, but we offer real 
careers, Please contact Mr. J. A. 
Pinocci, 2047 Oregon Av. HO 7-3500.

MECHANICS experienced and 
trainees to fill expanding service 
shop positions. Top wages and all 
fringe benefits. Call —

CH 8-1900 or write
STOKES EQUIPMENT COMPANY 
11 West Mt. Airy Ave., Phila., Pa.

19119 (11-15)

MALE or FEMALE

WELDER-TRUCK MECHANIC
Must be proficient 
in gas and electric 

welding
Apply 210 So. 30th St. 
equal opportunity employer.

(11-17)
Ail

LAB TECHNICIANS

Lab Technicians positions are curr
ently available in our Chemical Re
search Laboratories in Montgomery 
County. Individuals pursuing degrees 
in chemistry and who have 1-3 years 
college chemistry and mathematics 
or equivalent industrial experience 
are urged to apply. Excellent start
ing salary and company benefits in
cluding tuition aid plan and Blue 
Cross and Blue Shield insurance. 
Please write to the PERSONNEL 
DEPT.

ROHM AND HAAS CO.
Norristown & McKean Rds.
Spring House, Pa., 19477 

.......or call CH 2-0400 or MI 3-0200. 
Ext. 463. An equal opportunity emp
loyer. (13-14)

FLOOR Boy, Monday to Friday, 
daytime hours. No experience ne
cessary. Apply to manager, HORN 
& HARD ART. Lawrence Park Shop
ping Center, Sproul & Lawrence Rd., 
EL 6-4441. (11-15)

TOOL MAKER

Excellent opportunity. All fringe 
benefits. Group insurance, hospita
lization. Pension, vacation, holidays 
and etc. Apply in person.
GENERAL MACHINE COMPANY
4th and Furnace Sts., Emmaus, Pa. 
An Equal Opportunity Employer 

(13-19)

Kur saugoma atmintis?
Šis bandymas buvo atlik

tas TSRS mokslų akademi
jos Biofizikos mokslinio ty
rimo institute į nesudėtin
gą labirintą buvo įleista 
šilkvabalio lerva ir išmo
kytą judėti tik į kairę pu
sę. Priešingai judant, jai 
kelias buvo užtveriamas 
mechaniniais dirgikl i a i s. 
Pagaliau lerva pavirto va
baliuku. Ir “naujagimis”, 
negavęs jokių pamokų, pra
dėjo judėti tik į kairę! Ko
dėl? Juk nervinės sistemos 
lervos ir vabaliuko toli gra
žu ne tokios pačios, vienas 
organizmas pasikeitė ir at
sirado kitas. Kaip išliko ja
me atmintis apie gautą 
“kažkieno” patyrimą? Gal 
būt, ji buvo “įrašyta”, “už
konservuota” kažkokiuose 
pastoviuose organizmo ele
mentuose ?

ŠUNYS-POLIGLOTAI
Trisdešimt šunų greitai, 

tvirtai ir ilgam įsisavino 3 
pagrindines komandas — 
“sėdėti,” “gulėti,” “stovė
ti”—šešiomis kalbomis: ru
sų, vokiečių, anglų, prancū
zų, vengrų bei japonų.

Šis bandymas, kurį Mask
voje atliko biologijos moks
lų kandidatas V. Puškars- 
kis, parodė, kad šunys gali 
skirti, įsiminti ir teisingai 
vykdyti komandas įvairio
mis kalbomis.

DRIVER-SALESMEN. We need 6 
men for estab, route. Applicants 
must be over 21 and married. 5 day 
week. Guar, sal., plus comm. Will 
train. Vacation, hospitalization. An 
equal opportunity employer. Apply: 
GENERAL BAKING CO., Ferry & 
Cypress Aves., Camden, N. J.

(13-14)

MECHANICS
Truck & Diesel exp. Must have tools. 
Permanent position. Scope of work 

and pay to match your ability.
Call Tim

HO 7-9700 (11-17)

ŠAŠLIKINĖ
Šašlikas—vienas iš 

tamiausių patiekalų, 
kas jį norėtų kepti 
sąlygomis. Maskvos

mėgs- 
Daug 
namų 
fabri

kas pagamino šašlikinę ply
telę, kurioje galima iškep
ti šašliką keturių vietų du
ji n ė s viryklos orkaitėje. 
Šašlikas kepamas ant stip
rios ugnies 15-20 min., kas 
2-3 min. jį apverčiant.

Šašliką galima kepti ir 
lauko sąlygomis, pastačius 
šašlikinę ant degančių (be 
liepsnos) žarijų.

WANTED
Mechanic for heavy į 

construction equipment./
Local firm. All fringe benefits 
provided. Call for Interview 

717 737-6731 
Lemoyne, Pa.

(13-15)

OPERACIJA 
ŠIMTAMETEI SENUTEI

Karlštato (Švedija) 101 
metų gyventojai Marijai 
Nordval buvo atlikta apen
dicito operacija. Senutė po 
kelių dienų galėjo atsikel
ti, o po savaitės išvyko į 
namus., Tai pirmas žinomas 
atvejis chirurgijos istorijo
je, jog pacientui, turinčiam 
daugiau kaip 100 metų, bū
tų daroma apendicito ope
racija.

HARTFORD, CONN.
Mirus

Onai J. Lapatai-Veiverienei
š. m. Vasario 5 d., So. Windsor, Conn.

Reiškiame gilią užuojautą jos dukrai Aldonai ir 
jos vyrui Matthew Saczawa, sūnui Vedo Vance, 
anūkams Matthew ir Donna, giminėms ir artimie
siems draugams. Palaidota Cedar Hill kapinėse.

Mary Raulinaitis 
Helen Wiezalis 
Agatha Dagilis 
Lucy Žemaitis 
Louise Butkevich 
Mr.ir Mrs. Naktenis 
Mrs. J. Baltronis 
Mrs. Giraitis 
B/ Karvelis 
Felix Roman 
Mrs. A. Plaga 
A. Latwin

J. Vasil
J. Yuška
C. Miller
Mrs. Bernot 
Mrs. Kazlow 
Mrs. Lukštienė 
Ona Visockis 
Mrs. A. Kenyon 
M. Roman
J. Vanty 
Mrs. V. Lopatta

PIRMASIS MARGARINAS
Per prancūzų-prūsų karą 

(1870 m.) visoje Europoje ir 
ypač Prancūzijoje smarkiai 
trūko sviesto. Prancūzijos 
vyriausybė paskyrė premi
ją tam, kas “greičiau pasiū
lys būdą gauti produktą, 
kuris pakeistų sviestą...”

Pirmąją premiją konkur
se laimėjo prancūzų chemi
kas M. Mūras. Pritaikęs 
lėtos kristalizacijos būdą 
galvijų lajui perdirbti, jis 
atskyrė oleomargariną, ku
rį sumaišęs su nugriebtu 
pienu, gavo grietinę prime
nančią emulsiją. Paskui mi
šinys buvo “sukamas,” ir 
šitaip gautas produktas sa
vo skoniu priminė sviestą. 
Taip buvo pagamintas pir
masis margarinas.
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Jau plaukia “Laisvės” bendrovės! Narkotikai plinta tarp i Tarptautinės Moters
dalininkų suvažiavimui 

sveikinimai
Amrikos kareivių

Washingtonas. — Penta
gonas pripažįsta, kad ma-

surengti vakarą sveikatos 
klausimu.

Sekantis kuopos susirin
kimas įvyks kovo 12 d. Na- 

Artinasi kovo aštuntoji, riai prašomi dalyvauti.
Tarptautinės Moters dienos j _

dienos šventė
Beje, po susirinkimo mus

Parengimy kalendorius
I

Vasario 25 d.
Filmų rodymas 3-čią vai. 

po pietų, White Horse Ta1 
vern, 86-16 Jamaica Ave., 

i Woodhavene.
Kovo 10 d.

Iš laiškų
Comanjilla, Mexico 
1968 m. vasario 12

MIELOJI DRAUGUTE 
MARYTE THOMAS!

(Flushing, N. Y.)
sėkmės jūsų rijuana cigaretės ir kiti įšventė, kurią pirmiausia pavaišino M. Sukaitienė ii 
dėl žmonijos į narkotikai plinta tarp Ame-! moterys pradėjo švęsti mu
late $10 Vi-!cikos kareiviu Vietname. sų krašte—New Yorke.

sveikatos ir <
'nutarimuose U
labo. Čia randate $10. Vi-irikos kareivių Vietname.

;godojantis. An-I Per 6 pirmuosius 1967 m. 
tanas ir žmona Orlen, Webs-mėnesius buvo padaryta 3,- 

391 investigacija ir surasta, 
kad daugelis kareivių nau
doja narkotikus.

“Laisvės”
suvažiavi-

Prašome
suomet jus godojantis. An-Į

Venckūniene kava, pyra
gais ir kroliais. Ačiū joms!

štai pirmieji 
B-vės dalininkų 
mui sveikinimai, 
pasiskaityti:

Brangūs draugai ir drau
gės—Šio suvažiavimo daly-;iei* 1‘___
viai! Iš tolimos ir saulėtos’
Meksikos sveikinu jumis vi-1 Nuo pavienių: 
sus. Nors mane skiria tūks-' Anastazija ir Joans Ran
tančių myliii atstumą nuo; 
jūsų, bet savo mintimis esu 
drauge su jumis. Linkiu ge- j Petruškevičius, 
riaušių pasekmių jums, Į Haverhill, Mass, 
mieli draugai, pravesti nau- yj Alikonis, 
dingų tarimų dėl tolesnio ■ So. Boston, Mass 
gyvavimo musų brangaus1 
laikraščio “Laisvės”. Su ge-, 
iriausiais linkėsimais ir de-i Dėkojame 
šimts dolerių čekiu — važiavimui

Motiejus Klimas, ir daugiau.
Leon, Gto., Mexico. ivyks kovo 17 d.. 10 vai. iy-, 
o. ...... ___ ................ :• to. “Laisvės saleje. ;

Tuomet, 1908 metais ko
vo 8-tą dieną, įvyko masi
nės demonstracijos Rutgers

linkėdamas visiems

Kodėl jis kovoja ir

liniai, Huntington Sta.. j Prancūzijoje daugėja
N. Y.......................$10.00 j * * * • i «v«

bedarbių skaičius
Paryžius. — Prancūzijos 

3.00 Socialiniu reikalų ministe
rijos paskelbtais duomeni
mis šalvie vasario 1 d. bu- (

.* už dovanas su-,vo 271,800 bedarbių, sausio
i, tikimės, kad bus' mėnesi bedarbių skaičius Į 

Suvažiavimas padidėjo 30,000 žmonių. Į 
’ - * ' Agentūra nurodo, kad iš

salėje. 'tikrųjų šiuo metu yra dau- 
_ „ , .. oiau kaip 515 000 bedarbių,wes Ad-cija. iš ku).ių tiR 97>000 gauna 

---------------- bedarbiams mokamas pašal
pas.

5.00

NEGRAI STUDENTAI
? DEMONSTRUOJA

Nemaloni žinutė pasiekė' XT. . . . .
mane čia tolimoje Mexikoje, Niujorko Lietuvių Mote- 
kad jūs esate kankinama P°bUV1S M?TER-S 
skaudžios ligos. ;DIENOS proga Laisves

,salėje, 2 vai. po pietų. Bus
Aš iš savo patyrimo ži-'meninė programa, užkan- 

nau, ką sergantis asmuo tu-!džių ir kitokių įvairumų, 
ri iškentėti, kuomet jį spaiU 
džia skausmai, o jokios; 
jiems palengvinti pagalbos 
nėra. ;

Sergančiam suteikia daug 
malonumo ir jėgų perken-'

vykių darbininkų laimėtą 
streiką ir pareikšti kovą už 
moterų lygias teises. Ten 
susirinko įvairių tautų mo
terys, daugiausia imigran
tės, reikalauti tinkamesnių 
darbo sąlygų, reikalauti 
balsavimo teisių.

Nuo to laiko moterys jau 
labai daug iškovojo. Jos 
šiandien turi teisę balsuo
ki—pareikšti savo nuomonę 
už renkamus vyriausybi- 
•ninkus. Jos išsikovojo pa
gerinimus dirbtuvėse. Dau
gelis išsimokslino ir užima 
atsakingas pareigas įvairio
se įstaigose.

Šiandien moterims rūpi 
Ine tik savo vaikus užau
ginti, bet ir pasaulinė padė
tis: kad nebūtų karų, kad 
'nebūtų jų sūnūs pasiųsti į 
Ikaro lauką.

Tarptautinės Moters die-

c

Praėjusi penktadienį, va- kaip 20,000,000 egzemplio- _ ---------- ’ - - -- >- - / .
šorio 16 d., jau vėlai naktilriu! Girdi, šia dr. Spockoj^M negrų studentų suruošė' . 
televizijos Canal o dave< knygą savo tiražu yra pra-.oemonsuaciją pi oiesLjji,^ t j 

labai nepaprastą programą. | lenkusios t 
Sunku pasakyti, kiek ame- gos, būtent, 
rikiečių ja stebėjo. Progra- spyro raštai!
ma prasidėjo
tos ir baigėsi

foot-

Johnny Unitas 
(Jonaitis)

Famous American
ball star Johnny Unitas is 
of Lithuanian parentage. 
His father was a coal mi
ner and died when Johnny 
was still very young.

The family was poverty 
stricken. His mother tried 
to earn income doing work 
whatever she could get — 
office c 1 a. n i n g , factory 
work and et cetera, to sup
port the family, 
hard,

Kovo 17
?s” B-vės dalinin

kų suvažiavimas ir banke
tas savoje salėje.

Kovo 31 d.
tėti skausmus, kuomet jo; LLD 1-oji kuopa rengia 
draugai atjaučia jam, atlan-1 filmų popietę 2:30 vai. ]io-
kydami jį, paguosdami as-jpiet., “Laisvės” salėje.
meniškai ar laiškais. Tuo-; Balandžio 91 
met prisimeni geriausius! ]J)S j k ' ietfls 
draugus, kad tu esu drau-;v£>s„ sa]£,;c 
ge su jais, nevien tik kai! ' *It was a 

unhappy childhood 
for Johnny. Must have been 
that European heritage 
what has made America 
great, what kept Johnny 
going.

In the beginning of his 
ball-playing career he was 
going from one league to 
another. He was a guy no
body wanted. But Johnny 
didn’t give up. It was in 
him to become a player and 
he did. He became the best 
football player in United 
States. For years now he 
has thrilled the crowds of 
football fans playing in Bal
timore Colts. Johnny Uni
tas has made the game of 
football more exiting than 

lit has been ever before.
~At “The First Annual 

Academy of Professional 
Awards” presentation, Feb
ruary 14, this year, honor- 

enipjp ing the top performers as 
J ’.'selected by their fellow

esi sveikas, stiprus, daly
vauji kartu su jais visuo
meniniame darbe, bet ir! 
drauge su jais, kai tu esi > 
paliestas skaudžios nelai-į

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

Labai svarbus Lietuvių
mes. Namo Bendrovės direktorių

Bet jeigu tu esi s a v o susirinkimas įvyks trečia- 
draugų p a m i r š t a s, tie dieni, vasario 21, savame 
skausmai pasidaro tau ne- name. Bus patiektas pilnas 
pakenčiami; jautiesi, kad 1967 metų raportas. Pra- 
tu esi sergantis ir jiems ne- džia 2 vai. popiet, 
reikalingas; jie yra tavo J. G. (13-14)
draugai tik kai esi sveikas. -------------

Kaip būtų malonu, mieloji. Moterų Klubo narėms 
draugute, aplankyti tave'
sergančią, bet, deja, esu at- „ Trečiadieni, \asario 21 d., 
skirtas tūkstančių mylių vai. vakare, ivyks Niujor- 
atstumos ir to padaryti ne- Lietuvių Moterų klubo 
galiu, tad malonėk priimti susirinkimas, Laisvės sale- 
nuoširdžius mano linkėji-še
rnus greitai ligą nugalėti ir1 Dalyvaukime \ isos. Turi- 
vėl būti sveika ir tvirta. me svai'bių reikalų, \ ienas 

~ . .... 'iš kuriu tai prisirengimas
Su diaugiskars 'Moters Dienos minėjimui. 
Imkėjimms, . | Valdvha

Motiejus Klimas '

tik dvi kitos kny-h)rie* triju negru užmušimą1 Yorko Moterų Klubas, ku- 
ngeburg, S. C. Policija ris Įvyks kovo 10 dieną, 

Susi-1 Laisvės” salėje. Klubietės 
.! kviečia visus atsilankyti.

, du policistai apmušti. į Drauge visi atšvęsime šią 
demon s t r a c i j o s! reikšmingą dieną. Bus įdo

mi programa, o po to —

puolė demonstrantus. Susi- 
po vienuolik- . . . kirtime daug langų išdau-
po dvyliktos' Dr. Spock simpatizuoja žvta.

treciosios partijos, laikos Tokios <
voj6i„_ t Laisvės partijos kūrimui. vy];sta daugelyje miestų.
veaejas ar jjs tos partijos *'  'pasivaišinimas.Programos

C raine turėjo interviu (pa-! į^didatu
sikalbėjimą) su garsiuoju 
dr. Benjamin Spock. Kaip 
žinia, dr. Spock su kitais 
keturiais visuomenininkais 
yra kaltinamas kaip Viet
namo karo priešas, ir gali 
susilaukti penkerių 
kalėjimo bausmės.

Jis buvo klaustas, kodėl 
jis taip energingai kovojai 
prieš Vietnamo karą. Na,! 
ir jis išdėstė savo nuomo-i

Saigono klika Piety
Vietnamo neatstovauja

Centras rūpinsis plačios i 
propagandos dalykais: lei-; 
dimu laikraščių, atsišauki-;

[ “laisvų uni
versitetų” ir t. t.

aiškiai nepasisakė.

metų,mu, steigimu

44 negrai areštuoti
Social Circle, Ga.—Negrai 

nę: šis karas yra nepatei-'studentai, susėdę prieš mo- 
sinamas, nelegalus, barba-(kyklos autobusus, sulaikė 
riškas, ir turi būti nutrauk-Jtrafika. Policija areštavo 
tas! 144 studentus. Jie reikalau-

Kodėl jis, gerai pasitu-!1^ pagerinti mokyklos sąly-< 
rintis, garsus žmogus, jau | Tas. 
senas žmogus, taip ryžtasi 
ir aukojasi? Argi jis nesi
bijo eiti į kalėjimą?

Dr. Spock atsakė: Kai! 
kas mėnuo nužudoma po 
tūkstanti ir sužeidžiama po 
kelis tūk s t a n č i u s mūsų 
jaunų amerikiečių, jau ne
kalbant apie vietnamiečių 
mirtį ir kančias, ką reiškia 
metu kitu kalėjimas mūsų,; 
kurie norime šitą skerdynę'Tarvbu šalies skaity- 
sulaikyti? •

Matvt, kad ir Less Craine 
yra šio garo priešas. Jis 
labai simpatingai dr. Spock 
pristatė ir klausinėjo.

Dr. Spock labai išgarsė
jo su savo knyga apie kū
dikių priežiūrą ir auklėji
mą. Craine sakė, kad var
giai yra Amerikoje šeima, 
kuri tos knygos neturėtų. 
Knygos išplatinta daugiau

New Delhi. — Socialisti- 
Iniu šalių ir Alžyro atsto
jai apleido Jungtinių Tau- 
;tų prekybos konferenciją, 
j kuomet buvo pakviestas P. 
Vietnamo valdžios atstovas 
kalbėti.

Tarybų Sąjungos atstovas 
pareiškė, kad Saigono kli
kos atstovas nėra Pietų 
Vietnamo liaudies atstovas, 
kad tikrasis Pietų Vietna
mo atstovas yra Nacionali
nis Išsilaisvinimo Frontas.

Helsinkis. — Dr. Urbo 
^ekkonen ir vėl tano iš
rinktas Suomijos preziden
tu.

Tarybų šalies skaitytojui
Maskvoje išeinantis žur

nalas “Znamia” pirmajame 
!?Ju motu numeryje sunažin-

I tojus su lietuvių poetų ei
lėraščiais. Čia spausdinami 
Vinco Mykolaičio - Putino, 
Kazio Borutos, Antano 
Venclovos, Eduardo Mieže
laičio, Justino Marcinkevi
čiaus, Alfonso Maldonio, 
Juditos Vaičiūnaitės...— 
net keturiolikos mūsų poetų 
kūriniai. Žurnale spausdi
namas ir A. Venclovos ap
sakymas “Svečias iš Vil
niaus.”

Kalba apie atominių 
ginklų naudojimą

Washingtonas. — Penta
gone ir prez. Johnsono ka
binete jau kalbama, ar tik 
nerėikės panaudoti taktiki- 
mu atominiu ginklu Viet
name, ypač ginant Khesanh 
tvirtove, kurią partizanai 
^markiai puola.

Karinės vadovybės štabo 
nirm i n i n k a s gen. E. G. 
Wheeler, tačiau, mano, kad 
amerikiečiai ir be atominių 
ginklų gali apginti Khe- 
sanha.

Filmai iš Tarybų Lietuvos
BROLIAI LIETUVIAI!

Ar jūs norite savo akimis pamatyti Lietuvą? 
Jei taip, tai atvykite

Sekmad., Vasario (Feb.) 25 d.
WHITE HORSE TAVERN

86-16 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y.
Pradžia 3 vai. dieną. Įėjimas kaip auka $1.

FILMAS DEMONSTRUOS JONAS GRYBAS
RENGĖJAI —LLD 2 APSKRITIS ...

Lazdos vietoj duonos
Buenos Aires. — Argen

tinos Tukumano provincijo
le įvyko darbininkų ir poli
cijos susirėmimas. Darbi
ninkai su žmonomis ir vai
kais surengė demonstraci
ją ir pareikalavo iš įmoni- 
ninkų išmokėti algą, kuri 
buvo sulaikyta už penkis
mėnesius, taip pat nebeat-
leidinėti iš darbo.

Policija laidomis išvaikė 
demonstrantus.

44 civiliniai—amerikiečių 
bombų aukos

Saigonas.—Amerikos lėk
tuvai paleido bombas Saigo
no priemiestyje, ne ten, kur 
buvo taikyta. Bombos už
mušė 44 civilinius ir 57 su
žeidė.

Iš LLD 185 kuopos 
susirinkimo

Susirinkimas laikytas va
sario 13 d. “Laisvės” : 
Ozone Parke.

Susirinkimą atidarė kuo
pos organizatorius V. Venc- 
kūnas 2 vai. popiet. Jis ta
po išrinktas ir susirinki
mo vedėju.

Iš valdybos raportų pa
aiškėjo, kad kuopa yra ge
rame stovyje nariais ir fi
nansais. Gauta 4 nauji na
riai.

Visa valdyba šiems me
tams išrinkta ta pati, tik 
užrašų sekretorius C. Brea- 
dy rezignavo, tai į jo vietą 
išrinktas J. Grybas.

Buvo pakritikuotas kuo
pos organizatorius V. Venc- 
kūnas už pakeitimą pereitų 
metų lapkričio mėnesio 
susirinkimo nutarimo 
surengti pietus gruodžio 12 
d. 12 vai. dieną. V. Venc
kumis prisipažino, kad jis 
yra kaltas, ir paaiškino 
priežastį: būtent tik prieš 
kelias dienas prieš kuopos 
narengima suži n o j o , kad 
Moterų Klubas rengia pa
rengimą tą pačią dieną, 6 
vai. vakare,—įžymiai Lietu
vos diplomatei išleistuves į 
Lietuvą. Tokiu būdu pasi
darė per mažai laiko su
šaukti visų narių specialų 
susirinkimą ir ėmė pats at
sakomybę ir per “Laisvę” 
kuopos rengiamus pietus 
atšaukė. Nariai, išklausę 
oasiaiškinima nusiramino.

athletes* Johnny Unitas 
was given an award as the 
most outstanding star 
football.

Hse

uz

in

Ir vėl apdovanojo
Sekamas laiškutis kalba 
save:

Gerbiami Draugai,
Surinkau iš pakampių 

metalo likučius ir suklija
vau šituos laiškams pasidė
ti laikyklius. Jei visų ne
keikia raštinei, galite kam 
mrs atiduoti.

Šią dovana siunčiu ne dėl 
^o, kad tikėčiausi kokiu nors 
pagyrų, arba kad būčiau 
pakviestas į kokį nors ba
kų, bet dėl to, kad čia yra 
nano

Ne 
teko, 
nėšių
142 gabalus įvairioms or
ganizacijoms ir asmenims, 
nukentėjusiems už demas
kavimą darbininkų mulkini
mo, intrigų, provokacijų, 
užmaskuoto ir viešo teroro.

Draugiškai,
A. Juška..
Brooklyn, N. Y.

Redakcijos: Širdin-

Šį sekmadienį filmai 
iš Tarybų Lietuvos
Vieta: White Horse Ta

vern, 86-16 Jamaica Ave., 
Woodhavene. Pradžia 3 v. 
dieną.

Traukiniu reikia važiuoti 
Jamaica linija ir išlipti Fo
rest Parkway stotyje, tik 
vienas kvartalas iki White 
Horse Tavern.

Fašistiniai gaivalai skel
bia, kad jie Lietuvos fil
mus piketuos. Bet į jų pe- 
ketą nereikia kreipti dėme
sio. Ir jokių ginčų su jais 
nereikia vesti.

Kviečiame visus padorius 
lietuvius atsilankyti.

Lietuvių Literatūros 
Draugijos II Apskr.

Kuopa paskyrė $25 “Lais-

amatai.
vien Jums, drauguti, 

Iš viso per 14 mė- 
esu veltui pasiuntęs

Nuo
gai ačiū už dovanėles. Jos 
labai patogios Redakcijoje
ir Administrac i j o j e laiš-

vės” Bendrovės metiniam kams pasidėti.
suvažiavimui pasveikinti ir 
$25 anglų kalba leidžiamam 
!aikrasciui paremti.

Išrinkta parengimų ko
misija iš 4 asmenų: J. Gry
bas, M. Šukaitienė, V. Venc
kūnienė ir J. Zajankauskas. 
Komisija įgaliota, kad kai 
tik pasitaikys gera parengi
mui proga, tai gali rengti. 
Daugiausia pageidaujama

Giriasi atominiais ginklais
Washingtonas. — Gyny

bos departamentas skelbia, 
kad Amerikos atom i n i a i 
ginklai ir įvairios raketos 
yra neprastesni, kaip Tary
bų Sąjungos, kuri tuo klau
simu daug pažangos pada
rė.

S E R G A
Sekmadienio susirinkime 

paaiškėjo, kad laisv ietis 
Juozas Zajan vėl turi at
sigulti į ligoninę ir pergy
venti gana sunkią operaci
ją nosyje. Kiek tų opera
cijų mūsų draugas yra tu
rėjęs, gal nė pats nebegali 
suskaičiuoti. Na, o išvaiz
doje jis atrodo sveikiausias 
žmogus iš mūsų visų.

Operacija turi būti pada
ryta antradienį, vasario 19 
d., iš ryto.

Juozas guli King’s Coun
ty ligoninėje., Brooklyne, 
Ward A-ll. Linkime jam 

:greitai ir pilnai susveikti.
Rep.

Prieškarine konferencija•
Apie 350 delegatų daly

vavo prieškarinėje konfe- 
irencijoje vasario 3 d. Svars- 
jte rinkimu klausima, taikos 
|mobilizaciją balandžio 27 d. 
ir pasisakė prieš verstiną 
jaunuolių militarinėn tar
nybon ėmimą ir Vietnaman 
siuntimą.

Konferencija s u š a u k ė 
Fifth Avenue Peace Parade 
komitetas. Nuodugniai bu
vo aptarti svarbieji klausi
mai ir nusitarta smarkiai 
ruoštis taikos mobilizacijai 
balandžio 27 d.

Wm. Epton kalėjime
Wm Epton pereitą savai

tę buvo uždarvtas kalė
jime. Jis apkaltintas už 
vadovavimą riaušių Harle
me 1964 metais. Nuteis
tas pasiremiant “kriminalT- 
nio anarchizmo ir riaušių” 
įstatymu.

Epton yra Progresyvių 
Darbininkų judėjimo pirmi
ninkas. Jis nurodo, kad 1964 
metais Harleme “riaušes 
sukėlė” policininkai, užpul
dami protestuojančius prieš 
sunkią negrų padėtį, prieš 
rasinę diskriminaciją ir t. t.

Streikieriai neklauso 
majoro

Memphis. — Streikuojan
tieji šio miesto atmatų ko
lektoriai atsisako klausyti 
majoro Loeb ultimatumo 
grįžti darban. Jie reika
lauja daugiau algos.

PARDAVIMAI
Savininkas parduoda 4 

lotus, kuriuos pirkęs prieš 
daugelį metų; parduoda už 
tą pačią kainą, kiek mokė
jo pirkdamas. Sąlygos bus 
lengvos. Pardavimo prie
žastis — senatvė. Randa
si — Zepyrhills, Fla. 33599. 
14 mylių nuo Busch Gar
dens, geras kelias 301, 
North. Norintieji daugiau 
informacijų prašomi kreip
tis pas savininką: Antanas 
J. Orlen, 1080 Glen EdifTi 
Drive, Webster, N. Y. 
14580. (12-16)




