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KRISLAI
“Kol nors vienas bus. . . ” 
Garbe tėvams ir vaikams 
Jau “suraudonėjo” ? 
Kai progresas “nelaimė” 
Biznieriai ir ČIA 
Kodėl ne į jų kišenę!

Rašo A. Bimba
A

Pietų Vietnamo Liaudies Iš
silaisvinimo Fronto vadovybė 
pasakė, kad kova nenutruks 
tol, kol nors vienas agresorius 

i mindžios vietnamiečių žemę, 
perspėjimas amerikie

čiams. Mūsų vyriausybė nega
li tikėtis, kad vietnamiečiai 
padės ginklus ir nurims, kol 
pusė milijono ginkluotų ameri
kiečių tremps jų žemę.

To tikėjosi Johnsonas, bet 
niekas neišėjo. Atrodo, kad 
panašia galvosena serga ir 
mūsų naujasis prezidentas. 
Kaip kitaip būtų galima iš
aiškinti mūsų delegacijos už
silaikymą Paryžiaus konferen
cijoje? Nė vieno naujo rim
to pasiūlymo. Nė mažiausio 
žingsnio link baigimo karo. O 
kraujas liejasi, o šimtais iš 
abiejų pusių krinta jaunos, 
brangios gyvybės!

Didžiausia garbė vaikams ir 
i jų tėveliams. Jie įrašė į Ame- 
* rikos demokratijos istoriją vie

ną šviesų lapą.
Tai buvo Idaho valstijos De 

Moines miesto viešojoje mo
kykloje.' Vieną gražią dieną 

į klasę atėjo trys moksleiviai 
su juodais rankraiščiais ant 
rankovių. Tai ! buvo jų .pro
testas prieš Vietnamo karą. 
Nepatiko mokyklos vadovy
bei. Jie buvo nubausti. Tė
vai nuėjo į teismą. Jų byla 
pasiekė Aukščiausiąjį Teismą.

Ir va teismo nuosprendis (7 
balsais prieš du) : vaikai nu
bausti neteisėtai. Mokyklos va
dovybė sulaužė jų konstituci
nes teises. Jie turėjo teisę to
kioje formoje protestuoti prieš 
Vietnamo karą.

Mūsų darbo unijų (Ameri
kos Darbo Federacijos—Indu- 

ustriniu Organiciįų Kongreso— 
*AFL-CIO) biurokratinė vado

vybė pabėgo iš taip vadinamų 
“Laisvųjų Darbo Unijų Fede
racijos”, kurią ji suorganiza
vo prieš daug metų ir iki šiol 
finansavo. Ji suradus, kad 
Federacijos vadovybė taip su- 
raudonėius, jog pradėjus flir
tuoti su komunistų vadovauja
momis darbo'unijomis socialis- 
tiniuose kraštuose.

1930 metais prie mūsų gele
žinkeliu dirbo 1.500.000 dar
bininku. Trimis dešimtimis 
metu vėliau, atseit 1960 me
tais, jau buvo iu belikę 793,- 
000. Per .pastaruosius šeše
rius metus dar buvo iš darbo 
išmesta 148,000 geležinkeli
ninkų.

Uniiu priešinimasis nieko 
nepagelbėjo, Laimėjo techni
ka. laimėle progresas. Dau
giau produkcijos su mažiau 
darbo jėgos!

Mūsų kapitalistinėje san
tvarkoje techninis progresas 
darbininkui nelaimė. Mašina 
atima iš jo ir darbą, ir duo
ną!

Amerikos Centrinė žvalgy- 
W^.os Agentūra viešai prisipa

žįsta, (kad ji šnipinėjimo tiks- 
Wląms ( plačiausiai panaudoja

(Tąsa 6-ame pusi.) -

Angliakasių apsaugos kiliai 
West Virginijos legislature j

Charleston, W. Va. — 
Daugiau kaip 30,000 West 
Virginijos angliakasių buvo 
išėję streikan. Jie reikala
vo, kad šios valstijos legis- 
latūra užgirtų sveikatos ir 
saugumo reformų bilių.

Dabar tas bilius ir kiti 
panašūs biliai legislatūroje 
svarstomi. Bet Anglies ba
ronai viską daro, kad tie 
biliai nebūtu priimti.

Suvyko daugiau kaip 3 
tūkstančiai mainierių. Jie 
demonstratyviai reikalauja, 
bilius priimti.

West Virginijos angliaka
siai nepatenkinti Jungtinės 
Mainierių Unijos vadovybe, 
kuri buvo priešinga šiam 
streikui, apšaukė jį “nele
galiu.”

Streikas uždarė svarbiau
sią W. Virginijos pramonę.

Freeport, N. Y.—Mrs. Ol
ga Ryan kaltinama bandy
mu nužudyti du savo vaiku
čius. Ji davusi jiems po di
deli kieki miegamųjų pilių. 
Vaikai ligoninėje kritiškoje 
padėtyje.

Gubernatorių konferencija remia 
Nixoną del studentų drausmes
Washingtonas. — Guber

natorių konferencijoje daug 
kalbėta, kaip sudrausti 
universitetuose ir kolegijose 
kovojančius studentus, ku
rie sudaro “studentų ma
žumą,”' kuomet dauguma 
norinti ramiai mpkytis.

Užgirtas prezi. Nixono pa
sisakymas už griežtą išlai
kymą ątdarų universitetų 
ir kolegijų, nors tam reik-

tų griežtu priemonių. Gu
bernatoriai nusitarė ieškoti 
federalinės paramos prieš 
kovojančius studentus.

Londonas.— Darbo Parti
jos ir Liberalų Partijos na
rių grupė parlamfente kriti
kavo V. Vokietijos valdžią 
už provokacinį nutarimą tu
rėti prezidento rin k i m u s 
Vakariniame Berlyne.

Profesorių streikas kovo 4 dieną 
galina mokslininkų pritarimą

.’ New Yorkas.—Gauta čia 
duomenų, kad profesorių 
streiką kovo 4 d. aptarė 
net 30 universitetų. Dau
gelis pasisakė už streiką ir 
kai kurie mano, kad strei
ką reikėtų tęsti visą kovo 
mėnesį.

Streikui pritaria daugelis 
kitų mokslininkų ir studen
tų. ’ Rei k a 1 a u j a m a, kad 
mokslo įstaigos nebūtų 
naudojamos militarin i a m s 
siekiams ir kad švietimo 
srityje būtų pravestos būti
nai reikalingos reformos.

Washingtonas. — Fede- 
raliniai mėsos inspekcijos 
viršininkai leidžia daugiau 
cheniikalų naudoti deš
roms, kumpiams ir kitiems 
panašiems mėsos produk
tams.

Bendro fronto valdžia 
Vakartį Bengalyje

New Delhi, Indija.—Va
karų Bengalo valstijoje su
daryta valdžia iš 32 kairių
jų bendro fronto narių. 
Federalinės valdžios prieš 
norą metų sudarytas kabi
netas dabar jau panaikin
tas.

Valstijos rinkimuose kai
riųjų organizacijų bendro 
fronto kandidatai gavo 
daugiausia balsų.

Roma. — Italijos valdžia 
nutarė užmegzti diplomati
nius ryšius su Kinijos Liau
dies respublika.

Washingtonas. — 1968 m. 
kasyklose užmušti 309 ang
liakasiai.

Prancūzija pasitraukė iš Vakaru 
Europos Sąjungos Tarybos

Londonas.—Vakarų Eu
ropos Sąjungos Taryba lai
kė antrą siisirinkima be 
Prancūzijos atstovo. Daly
vavo Anglijos, Vak. Vokie
tijos, Italijos, Belgijos, 
Olandijos ir Luksembergo 
atstovai.

Susirinkime daug kalbėta 
apie vieningą veiklą, bet 
Įausta, kad Prancūzija

inešė į Vak. Europos politi
ką nemažą krizę, kurią iš
gyvendinti nelengva, o gal 
ir nebebus galima.

Prancūzi jos prezide n t a s 
de Gaulle nurodo, kad Ang
lijos veržimasis j “Bendro
sios Rinkos” vadovybe ir 
pasidavimas Jungtinių Vals
tijų politikai ardo Vakarų 
Europos vienybę.

Than tas ragina Izraelį ir 
arabus eiti prie taikos

Čekoslovakijos prem. Černikas 
kviečia visus laikytis vienybės
Praga. — Čekoslovakijos 

premjeras Černikas vėl pri
minė, kad vyriausias Čeko
slovakijos pay o jus yra iš 
dešiniųjų ekstremistų pu
sės. Bet kartu priminė, 
kad ir senosios gvardijos 
kairieji sektantai kenkia 
progresui Šalyje.

Černikas kvietė darbinin
kus, studentus ir visus žmo-

nes bendrai kooperuoti su 
vyriausybės past angomis 
eiti progreso keliu.

Vientiane. — Tarybų Są
jungos ambasadorius V. I. 
Minime tarėsi su Laoso ka
ralium, kaip privesti prie 
pasitarimų tarp karaliaus 
šalininkų ir komunistų va
dovybės.

Jungtinės Tautos, N. Y.— 
Generalinis sekreto r i u s U 
Thant ir vėl ragina Izrae
li ir arabų valstybes daryti 
žygius prie taikos. Tokie 
žygiai gali sulaikyti arabų 
partizanų kovą prieš Izra
eli.

Savo pareiškime, kurį pri
davė Izraelio užsienio rei
kalų ministrui Ebanui, U 
Thant nurodo, kad pirmąjį 
žingsnį reikėtų daryti, pa
sisakant pildyti 1967 m. lap
kričio 22 d. priimtų Jung
tinių Tautų rezoliuciją.

Rezoliucijoje nusakyta, 
kad Izraelis privalo tuoj pa
sitraukti iš okupuotų ara
bų žemių. Rezoliuciją užr 
gyrė arabų valstybės, bet 
atsisakė užgirti Izraelis.

Tel Avivas. — Izraelio 
Kompartijos 16-asis suva
žiavimas pasisakė už Jung
tinių Tautų rezoliuciją, rei
kalaujančią Izraeliui pasi
traukti iš arabų žemių. Su
važiavime dalyvavo 376 žy
dai ir arabai delegatai.

Japonijos taikos kovotojų eisena 
prieš Jungtines Valstijas

Prez. Nixonas žada Tanzanija paleido JAV
visur “ginti laisvę” “taikos korpusą”

Maskva. — 1968 metais 
Tarybų Sąjungoje paga
minta 800.000 automobilių. 
Šiais metais manoma paga
minti gerokai daugiau.

Amerikos militariniai . . I
manevrai P. Korėjoje

Washingtonas. — Gyny
bos departamentas paskel
bė, kad Amerikos lakūnai 
ir paratrūperiai paruošti 
atvykti į P. Korėją ir ten 
turėti manevrus nuo kovo 9 
d. iki kovo 20 d.

Iš Jungtinių Valstijų vyks 
8,500 paratrūperių, kurie 
manevruose vaidins svar
biausią rolę.

Vakarų Berlyne kalbėda
mas, prez. Nixonas pasiža
dėjo. apginti /'Berlyno lais
vę,” ’kuomet tūkstančiai ber
lyniečiu, daugiausia studen
tų, reikalavo, kad Nixonas 
važiuotų namo ir baigti) 
karą Vietname.

Romoje tūkstančiai stu
dentų, komunistų ir kitų 
kovotojų už taiką sudarė, 
didžiulę demonstraciją, ku
ri patraukė link Amerikos 
ambasados. Policija puolė 
protestantus, reikalaujan
čius baigti karą Vietname, 
Muštynėse du protestantai 
užmušti', ’ kelios ’ deši'iiitys 
žmonių sužeista, daugiau 
kaip 300 areštuota. Prez. 
Nixonas ir italams žadėjo 
Taisvę apginti.”

Paryžiuje taikos kovoto
jai irgi demonstratyviai pa
sitiko prez. Nixoną. Jie 
taipgi reikalavo baigti karą 
Vietname. American Ex
press raštinė buvo uždegta, 
langai išdaužyti. Anti-ame-

Washingtonas . — Tanza
nija pranešęf kad Amerikos 
“taikos korpusas,” tūlą lai
ką veikęs Tanzanijoje, da
bar paleidžiamas ir jo pro
grama panaikinama.

Pradžioje buvo atvykę į 
Tanzaniją apie 400 ameri
kiečių, o dabar beliko 11, 
bet ir tie grįš namo. Afri
kiečiai nepasitenkinę “tai
kos korpusu,” kaip Ameri
kos propagandos įrankiu.

40,000 suknelių siuvėjų 
laimėjo 6 proc. algų

'New Yorkas.. — Interna
tional Ladies’ Garment 
Workers unija laimėjo dėl 
40,000 suknelių siuvėjų al
gų pakėlimą 6 proc.

Šioje pramonėje šiuo me- mas kaip tik priešingas tai- 
tu vidutinė darbininko alga kai.
siekia $3.10 į valandą. Anti-balistinių raketų sis-

Tokijas. — Keletas šimtų 
Japonijos taikos kovotojų,iš 
sostinės išžygiavo į 100 my
lių kelionę. Maršuotojai 
aplankys daugelį miestelių 
ir įtrauks daugiau žmonių 
į savo eiseną.

Eisenoje dalyvauja kele
tas Hirošimos ir Nagasakio 
atominės tragedijos aukų. 
Demonstracija įvyks Yaizu 
Mieste, kur nuo Jungtinių 
Valstijų branduolinės bom-

bos žuvo vienas žuvininkas.
Taikos kovotojai reika

lauja neįsileisti Jungtinu! 
Valstijų atominių laivų, lik
viduoti JAV militarines bo- 
zes, grąžinti Okinawa, baig
ti karą Vietname.

Tokijas. — Socialistų ir 
Komunistų partijos 'protes
tuoja prieš dviejų didžiulių 
Japonijos metalurgijos 
Kompanijų susivienijimą.

Automobilių unija reikalau j a 
naikint anti-balistinę sistemą

Detroitas.—Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
pasisakė prieš Pentagono 
anti-balistinių raketų siste
mą. Unija reikalauja, kad 
raketinė sistema būtų visai 
panaikinta, kaip priešinga 
taikos interesams.

Pareiškimas buvo pasiųs
tas prez. Nixonui, valstybės 
sekretoriui Rogers, gyny
bos sekretoriui Lairdui, se
natoriams ir kitiems. Pa
reiškime nurodoma, kad vi
sokių rūšių ginklų gamini-

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Senati

ms Užsienio Reikalų Komi
tetas vienbalsiai užgyrė 
branduolinių ginklų limita- 
cijos sutarti. Manoma, Se
natas ją užgirs.

Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų kariniai Phan- 
thom lėktuvai kovo mėn. 
pradžioje mjanevruoja Pie
tų Norvegijoje.

New Delhi, Indija.—Kon
greso Partija sudarė koali
cinę valdžią Bihar valstijo
je. Tai pirma koalicinė val
džia šioje valstijoje.

Montevideo. — Urugva
jaus valdžios delegacija iš
vyko Maskvon7 pasirašyti 
prekybos ir koopera c i j o s 
sutartį.

rikinis sentimentas visur 
jaučiamas. Prez. Nixonas 
tarėsi su ptez. de Gaulle.

30 savaitgaliu kalėjime 
už $108,000

New Yorkas. — Teisėjas 
Mishler nuteisė Walter C. 
Meadows išbūti kalėjime 30 
savaitgalių, o kitas dienas 
dirbtų kain ir pirmiau, prie 
namų statybos. . . -

W. C. Meadows surastas 
kaltu už sunaudojimą $108, 
000, kuomet jis dirbo ban
ke klerku.

Paryžiųs, —- Argentina 
pirkosi 24 naujausio mode
lio kanuoles ir kitokių gink
lų.

t Geneva, Šveicarija. — Čia 
mirė pasaulyje pagarsėjęs 
filosofė dt Kari Jaspers.

Maskva.— Tarybų Sąjunga praneša, kad Kinijos pa
truliai įsiveržė į Tarybų Sąjungos teritoriją, kur įvyko 
apsišaudymas, kuriame buvo iš abiejų pūsiu užmuštų ir 
sužeistų. TSRS vyriausybė pasiuntė Kinijai protestą. 
Kinija teigia, kad tarybiniai patruliai buvę įsiveržę j Ki
nijos teritoriją..

tema, plečiama prie tirštai 
apgyventų miestų, taipgi 
sudaro žmonių sveikatai ir 
gyvasčiai pavojų.

New Yorkas. — Sustrei
kavo 15,000 American Air
lines darbininkų. Reika
lauja 30 proc. pakelti algas. 
Kompanija paleido iš darbo 
dar 7,100 darbininkų. Ame
rican Airlines kasdien per
veža 45,000 keleivių.

Pažangus kovotojas 
minėjo 93 m. sukaktį

Spokane, Wash. — Ch. 
Strout kovo 1 d. minėjo 93 
metų sukaktį. Celebracija 
buvo surengta Free Press 
Club salėje.

Strout yra senas socia
listas, kartu veikęs su Eu
gene Debsu ir kitais dar
bo žmonių reikalų gynėjais. 
Jis yra “Daily World” rė
mėjas.

Washingtonas.— Sekmadienio vakare prez. Nixonas 
grįžo iš kelionės Vakarų Europoje. Paskiausias jo su
stojimas buvo Vatikane, kur pasimatė su popiežium Pau
liu. Abu pasižadėjo darbuotis taikai. Tuo metu įvyko 
taikos kovotojų demonstracijos, reikalaujančios baigti 
karą Vietname. Buvo su policija susikirtimų.

New Yorkas.— Keturi maži vaikai, motina ir močiu
tė užmušti prie Williamsburgo tilto, kuomet susidūrus 
trims automobiliams vienas užsidegė. Dviejuose auto-
mobiliuose buvo 17 žmonių.

Covington, Ga.— Lenktynių automobilis, bėgdamas 
180 mylių į valandą, iššoko iš kelio ir užmušė 11 žmonių, 
50 sužeidė.

■ —_____ . i

Saigonas.— Išsilaisvinimo Fronto jėgos apšaudė Sai- 
goną ir 20 miestų, užėmė du miestelius.

Cape Kennedy, Fla.—Ap- 
polo 9 trijų astronautų su
sirgimas slogomis kainavo 
pusę milijono dolerių, nes 
reikėjo atidėti kelionę ap
link žemę.

Dar es Salaam.—Tanza
nijos spauda rašo, kad 
amerikiečiai žodžiais neva 
padeda afrikiečiams, bet 
darbais padeda Afrikos re- 
akcionieriams ir naujie
siems kolonistams.

Kuala Lumpur. — Malai
zijoje rugsėjo mėn. Tarybų 
Sąjunga turės prekybos ir 
pramonės parodą.

i
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Del pelno ir propagandos
NE tik Kongrese, bet ir spaudoje plačiai vėl disku- 

suojamas gynybos reikalas. Diskusijose konkrečiai sta
tomas taip vadinamas “raketinės apsigynimo sistemos” 
arba “Sentinel antibalistines raketinės sistemos,” žymi
mos raidėmis “ABM,” klausimas. Planas jau seniai pa
ruoštas, belieka imtis darbo. O darbo imtis ne juokas, 
kai pačioje pradžioje reikia penkių ir pusės bilijono do
lerių, o pilnas sistemos išvystymas pareikalaus daugiau 
kaip 50 bilijonų dolerių!

Su tuo siejasi ir kitas didžiulės svarbos klausimas. 
Toksai žygis tuoj iššauktų padidintas ginklavimosi lenk
tynes. Tarybų Sąjunga juk negalėtų sėdėti susidėjusi 
rankas. Ji irgi turėtų apsaugai panašiai ginkluotis. 
Tai kur galas? Bilijonai dolerių iš vienos pusės, bilijo
nai rublių iš kitos pusės, o tuo tarpu abiejuose kraštuo
se, o dar labiau likusioje pasaulio dalyje tiek daug civili
nių poreikių, kuriems reikia lėšų! Kur protas pradėti 
tas lenktynes, kurioms paskui gali nebūti galo? Visai 
protingai blaivesnės galvos reikalauja, kad pirma, negu 
tą darbą pradėsime ir supilsime pusšešto bilijono dolerių, 
reikia pasitarti su Tarybų Sąjunga. Gal gi galima iš
vengti tokių beprotiškų lenktynių?!

Deja, apie tai nenori nė klausyti taip vadinami “va
nagai,” kurie atstovauja stambiajam monopolistiniam

Ginklavimosi lenktynių interesai vadovaujasi dvie- 
mis sumetimais. Pirmoje vietoje, žinoma, stovi pelno 
troškimas. Tie. bilijonai dolerių atsidurs kapitalistų'ki
šenėse formoje nesvietiškų pelnų. Iš valdžios riebiausius 
kontraktus laimiės stambiausios monopolistinės korpora
cijos. Niekas tuo neabejoja.

Be to yra dar ir kitas sumetimas. Kaip matome, rei
kalaudami griebtis antibalistines gynybos sistemos tie 
piktieji interesai kelia kraštui kiniško pavojaus baubą. 
Girdi, Kinija gali mus užpulti. Reikia apsirūpinti tinkama 
apsauga. Kad Amerikos žmonės priimtų peršamą ra
ketinę apsigynimo sistemą, reikia juos gerai išgąsdinti 
kinišku baubu. “Rusiško” baubo nebeužtenka. Kartais 
dar pastebima, kad mūsų tokia apsigynimo programa dar 
padėtų Tarybų Sąjungai apsiginti nuo Kinijos!, Tai, 
žinoma, nesvarbu, kad Tarybų Sąjunga niekados niekur 
tokios “paslaugos” iš ’mūsų pusės nėra prašiusi.

Atsimename, kaip prieš keletą metų buvo visa ša
lis užkrėsta “civilinio apsigynimo” liga. Buvo ir ragina
ma, ir reikalaujama, kad kiekvienas namas turėtų po 
specialiai įrengtą nuo atominės bombos slėptuvę. Iš to 
išsivystė kapitalistam^ labai pelningas raketas. Nie
kinami ir šmeižiami buvo tie, kurie nurodinėjo, kad tai 
apgavystė, kad tai raketas, kad nuo atominės bombos 
nėra jokios apsaugos. Kas iš to, kad pasislėpęs rūsyje 
gali išlikti'gyvas, kai bomba aut miesto nukris, jeigu iš 
jo išėjęs dar baisesnėse kančiose užtrokši tos bombos kri
tuliais, jeigu visoje apylinkėje nebus likusios jokios gy
vybės, jeigu visur viešpataus mirtis! Dabar visi žino, 
kad tie protingi balsai buvo teisingi. Apie slėptuves be
prisimenama tiktai pasijuokimui iš jų.

Panašia liga norima užkrėsti Ameriką nauja apgavys
te formoje “antibalistines apsigynimo sistemos,” kuo
met puikiai žinoma, kad tiktai lėšų, energijos ir laiko 
būtų eikvojimas. Tikras ir užtikrintas apsigynimas tė
ra vienas: karo išvengimas ir nusiginklavimas. Kodėl 
prie to neinama? ^JCodėl mūsų naujasis prezidentas to 
kelio nepasirenka?

Kas ką rašo ir sako
TIEMS, KURIŲ KRAUJO 
SPAUDIMAS PER 
AUKŠTAS

Visiems mums labai rūpi ‘ 
mūsų sveikatos reikalai. 
Bėdai ištikus griebiamės 
visokios pagalbos. Bet daug 
protingiau nuo bėdos apsi
saugoti, jos išvengti. Čia 
pamoka tiems, kurie skun
džiasi per aukštu kraujo 
spaudimu.

Mums į rankas pateko 19- 
68 metų gruodžio mėnesio 
žurnalas “Prevention”, ku
riame straipsnyje “Don’t 
Neglect Your Blood Press
ure” randasi daug, atrodo, 
protingų patarimų. Straips
nyje nurodoma, kad labai 
pavojinga turint nenormalų, 
per aukštą kraujo spaudi
mą numoti ranka, nesirū
pinti. Su aukštu kraujo 
spaudimu žmogus turi dvi
gubai daugiau “progų” 
gauti širdies smūgį arba 
“stroką”. Jau ta vieno ar
gumento užtenka susirūpi
nimui.

Reikia gydytis, reikia ieš
koti pagalbos. Reikia kreip
tis į gydytoją arba į klini
ką. Kartais kraujo numu- 
šimui prisieina panaudoti ir 
tam tikrus vaistus.

Bet, ir svarbiausia, gali
ma ir pačiam, ir be vaistų 
šį tą padaryti, pagal minė
to straipsnio išvedžiojimus. 
Pav., riebūs žmonės palin
kę prie aukšto kraujo spau
dimo. Tokiame atsitikime 
reikia sumažinti svorį, čia 
gi galima tikslą pasiekti be 
vaistų. Patarimas: daž
niau, bet po mažiau valgy
ti, daugiau pasikliauti vai
siais ir daržovėmis. Vengti 
riebių produktų. Reikia be
veik atsisveikinti su cuk
rum ir 1.1.

Įdomi viena pastaba. Rei
kia vengti ir druskos! Nu
rodoma, pavyzdžiui, į eski- 
mosus. Jie druskos beveik 
nenaudoja. Pas juos tarp 
senyvo amžiaus žmonių 
aukštas kraujo spaudimas 
beveik retenybė. Na, o nuo 
didelio druskos vartojimo 
nesunku atprasti...

Patarimas: Jei nori ilgai 
gyventi, laikyk savo kraujo 
spaudimą normalioje padė
tyje. Prie šių laikų moksli
nio žinojimo esą nesunku 
tą padaryti...

Senatorius pastebi raketi
nės apsigynimo sistemos ša
lininkų veidmainiavimą. Jis 
sako: Kai 1967 metais jie 
įpiršo Gynybos departa
mentui raketinę apsigyni
mo sistemą, jie sakė, kad ji 
reikalinga prieš Kiniją. Na, 
o dabar jie sako, kad jeigu 
Tarybų Sąjunga sutiks su 
ginklavimosi apribojimu, 
mes raketinės apsigynimo 
sistemos atsisakysime. Va
dinasi, jie Kiniją jau pa
miršta.

LIETUVOS DAILININ
KAS, SU KURIUO 
SUSIPAŽINOME

Dailininkas Antanas Gu
daitis buvo vienas iš turis
tų, kurie čia neseniai lankė
si. Daugeliui mūsų teko su 
juo asmeniškai susipažinti.

Dabar Vilniaus “Tiesoje” 
(vas. 22 d.) skaitome tokį 
pranešimą iš Maskvos:

Vakar TSRS Dailininkų są
jungos salėje buvo atidaryta 
LTSR liaudies dailininko, Res
publikinės premijos laureato, 
profesoriaus Antano Gudaičio 
kūrybos paroda.

IŠ LAIŠKŲ
Čia seka ištrauka iš laiš

ko, rašyto iš Kauno mū
sų skaitytojui J. Orlenui 
(Webster, N. Y.) jo gimi
naitės ar pažįstamos. Gry
nai asmeniški reikalai ap
leidžiami. Redakcija

Gerbiamas Antanai,
Šiandien gavau nuo jūsų 

žinią. Labai apsidžiaugiau, 
nes po tokios ilgos pertrau- 
oks gali žmogaus ir nesu
rasti ...

Pernai vasarą buvau iš
vykus į turistinę kelionę 
po Bulgariją.

Patiko gamta. Labai jau 
skiriasi nuo mūsų Lietuvoj. 
Mes nepratę prie tokių karš
čių, tai dauguma kankino
si. Buvo daug turistų iš 
įvairių šalių. Daugiausiai 
vokiečiai.

Ilsėjomės Varnoje, prie 
Juodosios jūros.

Dabar irgi traukia kur 
nors išvažiuoti, pamatyti 
žmones, jų gyvenimo būdą. 
Žinoma, mes atostogas turi
me vasarą kartu su moki
niais ir ilgiausias už visus 
dirbančiuosius — 48 darbo 
dienas. Bet kadangi moki-

Apžvalginėje ekspozicijoje niai vistiek nesimoko; tai 
— 70 tapybos drobių ir pieši- išeina beveik birželis, liepa 

Jie apima beveik ketu- įr rugpiūčio mėnesiai.

tų karų, konfliktų. 0 pa
saulis visą laiką verda, 
kunkuliuoja.

Ir taip kartojasi per visą 
žmonijos istoriją.

Baigdama linkiu sėkmės 
Jūsų darbe ir daug sveika
tos. Laukiu atsakymo į 
savo laišką ir Jūsų nuomo
nės.

Linkėjimai visai Jūsų 
šeimai.

Brone

pazan- 
reikia 

George

mų. < 
riasdešimt kūrybinio darbo 
metų, pradedant nuo anksty
vųjų 1930—1931 m. laikotar
pio paveikslų, žymi dalis kūri
nių atsiųsta iš LTSR Valstybi
nio dailės ir Kauno M. K. 
Čiurlionio dailės muziejų.

Į parodos atidarymą susirin
ko miesto visuomenės atstovai, 
Maskvos dailininkai 
tyrininkai, lietuviai, 
tys šalies sostinėje.

TSRS Dailininkų 
valdybos sekretorius 
čialskis pažymėjo, kad A. Gu
daičio kūryba žinoma ne tik 
Lietuvoje, bet ir visoje šalyje. 
Šis dailininkas daug prisidėjo 
prie Lietuvos meno, ypač ta
pybos suklestėjimo. Jis puikus 
portreto ir peizažo meistras. 
D. Močialskis palinkėjo daili
ninkui didelės kūrybinės sėk
mės darbe.

TSRS Mena Akademijos tik
rasis narys, TSRS liaudies 
dailininkas J. Romas pastebė
jo, jog kūriniuose įkūnyta Lie
tuvos gamtos nuostabumas ir 
šio krašto žmonių gyvenimas.

Apie A. Gudaičio kūrybos 
raidą papasakojo lietuvių dai
lininkas J. Švažai.

Mano kūrybinis kelias buvo 
nelengvas, — dėkodamas susi
rinkusiems, kalbėjo parodos 
autorius, — ir savo meninę 
veiklĄ. pilnai išvystyti galėjau 
tiktai tarybinės santvarkos 
metais.

ir me no
gyve nan-

sąjungos
D. Mo

Kraštutinė beprotybė
SPAUDOJE pilna duomenų apie viešpataujantį alkį 

ir net badą kai kuriuose šios šalies kampuose. O maisto 
šalyje netrūksta. Maisto dar “per daug.” Kad suma
žinti maisto produkcijją, federalinė valdžia kasmet iš
moka farm'eriams milžiniškas sumas. Mokama už near
tus ir napsėtus akrus. Vietoje už tuos pinigus supirkti 
farmų produktus ir jais maitinti baduolius, valdžia mo
ka farmeriams, kad jie neartų žemės ir neaugintų ku
kurūzų, kviečių, bulvių, daržovių, vaisių ir t .t. Juk tai 
kraštutiniausia beprotybė! Atrodo, kad Washingtone 
sėdėtų išprotėję ir morališkai išsigimę sutvėrimai ir 
tvarkytų mūsų žemės ūkį.

Jau tokia nuoga ir aiški beprotybė, jog prieš tai 
pradeda protestuoti ir kai kuri komercinė spauda. An
tai stambusis kapitalistinis dienraštis “The N. Y. Times” 
(vas. 24 d.) vedamajame tokią politiką griežtai pasmer
kia. Girdi, įsivaizduokite, valdžia išmoka farmeriams 
už negaminimą maisto apie $4,500,000,000 į metus, o tuo 
tarpu baduolių šelpimui maistu teišleidžia $564,000,000.

Kai kas gali pamanyti, kad tomis subsidijomis, tais 
puspenkto bilijono dolerių pasinaudoja darbo farmeriai, 
taip vadinamų vienos šeimos ūkių savininkai. Nebus 
tų baikų. To paties “N. Y. Times” vedamojo autorius 
nurodo, kad ta milžiniška suma iš federalinio iždo nu
eina į kišenę visokioms korporacijoms. Antai 1967 me
tais The J. G, Boswell kompanija, kuri valdo didžiulius 
žemės plotus • Californijos valstijoje, gavo iš valdžios 
$4,000,000. The Ranco San Antonio kompanija, kuri sa-

SENATORIAUS LOGIKA 
IR ARGUMENTAI

Šiuo laiku bene 
giausiu senatoriumi 
laikyti senatorių
McGovern iš South Dako
tas. Jis už likvidavimą Viet
namo karo, jis kovoja prieš 
taip vadinamą “raketinės 
gynybos sistemą”.

Savo laiške “The N. Y. 
Timesui” (vas. 26 d.) sen. 
McGovern labai tvirtai ar
gumentuoja prieš tuos, ku
rie nori, kad Kongresas tą 
gynybos sistemą užgirtų ir 
išleistų tik jos pradžiai pus
šešto bilijono dolerių. Sen. 
McGovern nurodo, kad ne
išlaiko kritikos argumen
tas, jog ėmimasis raketinės 
sistemos padėtų mums ap
siginti derybose su Tarybų 
Sąjunga. Kaip tik priešin
gai. Girdi, Tarybų Sąjunga 
kaip tik linkėtų, kad Ame
rika kuo daugiau jėgų ir 
lėšiį išeikvotų gynybai, kti- 
ri yra bevertė.

BALSAVIMAS PRIEŠ 
DEMOKRATIJĄ IR 
ŽMONIŠKUMĄ

Neseniai Great Necke bu
vo referendumas, kuriame 
buvo atsiklausta gyventojų 
nuomonės apie pasiūlymą 
keletą desėtkų negrų vaikų 
busais. atvežti į to miestelio 
viešąsias mokyklas. Daugu
ma balsų pasisakė prieš pa
siūlymą.

Pažangus anglų kalba lai
kraštis “Daily World” tuos 
balsuotojus aštriai kriti
kuoja. Jie balsavo prieš de
mokratiją ir žmoniškumą. 
Jie yra paveikti rasinės ide
ologijos,

Laikraštis užgiria Great' 
Necko Apšvietos Tarybą, 
kad ji laikosi savo sumany
mo ir jį vykdys gyvenimam 
O rasinės integracijos šali-

Per Naujus metus ilsi
mės irgi 10 dienų, o kovo 
mėn. gale paleidžia 8 die
nom. Tai tos atostogos ir 
išperka pedagoginio darbo 
sunkumą.

Visos įstaigos, įmonės 
perėjo į 5 dienų per savai
tę darbo. Poilsis šeštadie
niais ir sekmadieniais. Mo
kyklose dirbam visą savai
tę. Žmonės patenkinti, nes 
gali daugiau pailsėti.

Gerbiamas Antanai, ar 
nekyla Jums kada noras 
aplankyti Lietuvą? Juk iš 
Amerikos atvažiuoja turis
tų į gimtą kraštą. Aš la
bai norėčiau, kad Jūs atva
žiuotumėte su žmona ar 
vienas. Pavežiotume Jus 
po visą Lietuvą, jei norė
tumėte ir toliau galėtumėte 
pavažiuoti. Gerai pagalvo
kite ir žinokite, kad Jūs 
mums būtumėte brangiau
sias svečias.

Tik nežinia, ar Jums iš 
Amerikos būtų patogu iš
važiuoti. Bet juk čia joks 
nusikaltimas. Tiek žmonių 
važinėja. Juk žmogus va
žiuoji ne agituoti, bet ap
lankyti savo kraštą. Dabar, 
turbūt, padėtis ramesnė, 
negu anksčiau.

Kaip būtų gera, kad vi
si žemįės rutulio žmonės 
gyventų draugiškai. Nebū-

Gerbiamieji Laisviečiai,..
Kuo geriausi sveikinimai 

iš senosios Lietuvos sosti
nės Vilniaus.

Mūsų muziejaus kolekty
vas pr^šo Jūsų gerbiamą 
redakcij ' 1969 metais siun
tinėti “Laisvę.” Norime 
komplektuoti, o numerius 
su ateistine medžiaga kaup
ti kaip eksponatus, kaip 
periodiką fondams ir biblio
tekai.

Be to, gal kartais redak
cija turi ir vieną-kitą 
“Laisvės” pirmųjų nume
rių, kuriuose tilpo mūsų 
muziejaus specifiką atitin
kanti medžiaga. Gal Jūsų 
fonduose yra Amerikoje 
leistų knygų ir kt.

Būtume dėkingi, jei gau
tume R. Mizaros rankraš
čių antireligine tematika.

Su geriausiais linkėjimais
A. Martinionis

LTSR Ateizmo muziejaus 
direktoriaus pavaduotojas

Nuo Redakcijos: “Lais
vę” muziejui siuntinėsime, 
bet gaila, kad neturime jė
gų padėti jums rinkti ate
istinę medžiagą. Gal kuris 
nors mūsų skaitytojas susi
domės ir. į jūsų prašymą 
atsilieps. Būtų labai gra
žu.

Alytus—naujas 
pramonės centras

Pradėjo tiekti produkci^ 
ją pirmoji Alytaus medvil
nės kombinato eilė. Ši di
džiausia Lietuvoje tekstilės 
įmonė užima dešimties hek
tarų plotą., Joje dirbs dau
giau kaip ' 130 tūkstančių 
verpsčių ir apie keturis 
tūkstančius audimo stak
lių. Šiemet numatoma už
baigti statyti kombinatą. 
Pradėjęs veikti pilnu pajė
gumu, jis kasmet išaus 60 
milijonų metrų audinių — 
beveik tiek,-Liek šiuo metu 
jų pagamina visa Lietuvos 
tekstilės pramonė.

‘ Alytus tampa nauju Lie
tuvos pramonės centru, 
mieste vystoma mašinų, 
prietaisų gamyba, lengvoji, 
maisto ir kitos pramonės 
šakos. Netoli medvilnės 
kombinato statomas di
džiausias Pabaltijyje mėsos 
kombinatas, kurio projekfei- 
nis pajėgumas — 100 tajjų 
skerdienos ir 20 tonų deš
rų per pamainą.

Čia taip pat auga viena 
didžiausių Tarybų Sąjungo
je buitinių šaldytuvų ga
mykla. Kasmet ji pateiks 
gyventojams 300 tūkstančių 
“šalčio kombainų.”

Į šiaurės-vakarus nuo se
nojo Alytaus projektuoja
ma pastatyti naują miesto 
centrą. Jame iškils admi
nistracinės, prekybos, kul
tūrinės ir buitinės įstaigos.

50,000 “taurų”
Šiaulių televizorių gamyk

la jau pagamino 50,000 te
levizorių “Tauras.” Šie uni-dt 
fikuoti aparatai masiškai 
pradėti gaminti praėjusiais 
metais. Dabar nuo surinki
mo konvejerių maždaug ka^L 
dvi su puse minutes nuke^ 
liauja naujas televizorius.

ninkus ragina gerai padir
bėti įtikinimui gyventojų 
daugumos, kad jų nusista
tymas yra klaidingas.

Ignalina, 1969-11-17
Gerbiamas drauge 
Redaktoriau!

Nuo seno domiuosi Ame
rikos lietuvių gyvenimu, jų 
buitimi, kultūrine veikla. 
Žinodamas, kad geriausias 
gyvenimo veidrodis yra 
spauda, labai norėčiu užsi
prenumeruoti Jūsų reda
guojamą laikraštį “Laisvę.” 
Bet laikraščio prenumerata 
Lietuvoje neprieinama ir 
užsiprenumeruoti pats ne
galiu. Todėl nuoširdžiai 
prašau Jus, gerb. Redakto
riau, jeigu yra tokia gali
mybė, užprenumeruoti man 
šiemis metamš “Laisvę.”

O gal tą padarytų Jums 
tarpininkaujant kas nors iš 
redakcijai artimų draugų 
lietuvių. Aš iš savo pusės 
galėčiau jų vardu užprenu
meruoti pageidaujamą laik-

1968 metais Amerikos 
farmerių įsiskolinimas pa
didėjo 5 bilijonais dolerių 
ir pasiekė 55,400,000,000 su
mą.

raštį arba žurnalą, leidžia
mų Lietuvoje.

Mano adresas:
Lithuania, USSR
Ignalinos miestas
M. Melnikaitės g., 29, b.4
Gudukas Juozas
Tikiuosi, kad išklausysit 

mano prašymą, ir dėkoj* 
iš anksto.

Nuo Redakcijos: Redak
torius, aišku, neturi tokių 
išteklių visiems Lietuvoje 
norintiems mūsų laikraštį 
skaityti užprenumeruoti. 
Bet jeigu kas iš mūsų skai
tytojų galėtų šiam tautie
čiui “Laisvę” užprenume
ruoti, atliktų gražų darbą. >4

vo Į biznį taip pat operuoja Californijoje, laimėjo apie 
$3;000J)00. Senatoriaus Eastlando plantacijai Mississip
pi valstijoje valdžia sumokėjo $100,00,0!

Ir kas pikčiausia, tai kad neatrodo, jog mūsų nau
jasis prezidęntas ruoštųsi šitai beprotybei padaryti galą! o.l e.ai įaus nuotra
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SPALVOTU VELNIU ŠEŠĖLIAI
(Tąsa) <

—Ar tu manęs nepamesi?
-Niekada! Per amžius būsime drau- 
‘—išypškinu.

Jau-

tą mus sugrūdo į vienutes po du, o ki
tus net po tris. Kažkam prisireikė laisvi! 
kamerų. O po pietų, pridėję ausis prie 
durų, girdėjome neįprastus žingsnius, 
kamgųu durų trankymą ir, savo ausimis 
netikėjome, vokišką kalbą... Ką tai ga

bai iškilmingo ir labai svarbaus.
—Nori, nuperku pačius brangiausius 

bilietus i kiną?
Berta švyti tartum saulė Kuršių pa

viršiuje.
—Noriu! Labai noriu! Kada?

ruosos

Bet rytdienos vakaro nebebuvo. Iš pat 
ryto pas mus užgriuvo slaptoji policija. 
O varge! Ir kam aš tas proklamacijas 
slėpiau po lova? Kiek karti! man aiški
no, kad gavus reikia perskaityti ii- tuo
jau pat duoti kitiems. O aš — re. “Par
sinešiu namo — vėliau suspėsiu”.

metu, prižiūrėtojas 
Šmulis, atėjusiam ji pakeisti prižiūrėto
jui rudaplaukiu! Laurinaičiui aiškino, 
kad šiandien pribuvo Klaipėdos vokie
čiu grupė. Jie neklausė Kauno valdžios 
vietininkai parėdymu ir patys vieni sku
bėjo prijungti Klaipėda prie Vokietijos. 
Kalino '-eldžia lyg ir įsižeidė ir keletą

p-i, J r devintinės. Tai kaip čia išeina: fa
šistas fašistą i kalėjimą sodina? Negali 
būH. tai kažkokie akių monai.

Eidamas iš tualetinės ruošos tikėjausi

sidžiatigė, surašė protokolą ii’ mane iuriu. . . stovi Hansas ir pirštu rodyda
mas ■ mane Juokiasi.

metu atrodė tėvas ir kaip verkė motina.
Visi tėvai savo vaikų gaili. Bet štai an- merą! Mes čia neilgam, nesi- 

t tu tikrai supūsi!
mane

pamojuoti neišdri-tarnautojai, 
sau — visa 
m a s. O a m 
metes koja, šaipėsi Hansas ir iš pasi- 
tenkinimo trvnė rankas. Jis pastovėjo, 
pastovėjo, palvdėjo mane akimis, paskui 
apsisuko ir nubėgo. “Kur tu skubi, Han
sai?” —1 pagalvojau. “Ar pranešti savo 
sėbrams ir pasidžiaugti, kad dar vienas

Aš tiesiog pasimečiau. Netoliese ma
tau Berta kurios naila, ir tėvams nepa
togu žiūrėti į akis, o dar tas Hansas. 
Tikrai sako, kad bėda viena neateina, 
“Kas dabar bus?” — pagalvojau, žval
gybininkas niūkstdėjo man kumščiu į 
nugara ii1 liepė eiti nesižvalgant. ’

Revoliucijos dainius
75-sioms proletarinio lietuvių poeto Arturo Regračio 

gimimo metinėms
Liepsnos bedugnės, skraidančios ugnys, 
Braižančios dangų nakčia, — 
Meskite kibirkštį čia.
Mes raudonspalviai viesulo kalviai,
Žemę apgaubsiu! skara — 
Ryto rausvąja žara.

■n ?. .«

.:»F

Į literatūrą atėjęs kaip 
savamokslis, pradžioje A. 
Regratis, daugiausia, anot 
jo paties, sekęs labai po
puliariu, visų m ė g st a m u 
Jovaru. Vėliau plėtėsi jo 
eilėraščių tematika, stiprė
jo revoliucinės gaidos, la
biau ryškėjo individualus 
kūrėjo braižas. Artojėlio ir 
darbininko tema vis labiau 
siejosi su revoliucionieriaus, 
kovotojo dėl žmogaus teisių 
tema, ryškėjo revoliucinės 
kovos ir pergalės vaizdai, 
naujo, naujai kuriamo gy
venimo motyvai. Nelengvo, 
bet šviesaus, su giedru ry
tojumi, su,, gražiomis vilti
mis, su darbo žmogaus ver
tės pajautimu:

Pavasaris. Darbymetis.
Mes. po kovų ir badmečių, 
Pečiai dar tebeskauda

nuo šautuvo, 
O jau purenam dirvą, 

sėjam, triūsiam.
. Nėra kada ilsėtis:

Mes patys — valdžja!
Mes patys — 

juodadarbiai!
Šiandien visiems matyti, 

jog poetas neapsiriko^ visų 
pirma pabrėždamas darbo 
žmogaus optimizmą, žmo
gaus, nugalinčio laikinus 
sunkumus, žingsnis po žings
nio atkakliai kalančio savo 
laimę. Gal kaip tik todėl 
ir šiandien mus jaudina pa
prasti, be didelių įmantry
bių jo posmai.

Vilius Baltrūnas

Kultūros veidrodis
Ačiū Kultūrinių ryšių su 

užsienio lietuviais komite
tui Vilniuje, ir ačiū leidyk
lai “Mintis” už prisiųstą 
1969 metų kalendorių, ku
ris yra taip puikiai paruoš
tas'— iliustruotas piešiniais, 
nuo traukomis, žymintis 
kiekvieno mėnesio dienas ir 
kas ir kur tomis dienomis 
pasaulyje yra įvykę.

Užpildyta ir antroji lapo 
pusė, kiekvienas kampelis, 
kad iš jo būtų vis daugiau 
naudos. Įpinta daug isto
rinių raštų, kas šį kalen
dorių padaro ne tik kalen
dorium, bet ir istorijos šal
tiniu; jis, metams pasibai
gus, neprivalo būti numes
tas į šalį, o padėtas į bibli
oteką ir, reikalui esant, vėl 
paimtas į rankas. Jis ne
gulės ant lentynos, jis visa
da bus arti rašomojo...-.

Gavau ir praeitų metų . 
(1968) kalendorių, išleistą 
leidyklos “Mintis”, Vilniuje, 
kuris nors ir skirtingo for
mato, bet taip pat puikiai 
iliustruotas, kaip ir šių me
tų; užpildytos abi lapo pu
sės iliustracijomis, infor
macijomis, istoriniais įvy
kiais. Jame matai žmogus 
pasauli, gali pasverti jo 
nuoveikius ir jo gilią sielą. 
Tai veidrodis žmogaus išsi- 
kultūrinimo, žmogaus lygio, 
jo žmogiškumo.

Dzūkelis

Deja, Tarybų valdžia Lie
tuvoje neilgai tegalėjo iš
silaikyti. Pasitraukęs į Ta-

sveikino revoliuciją ir jos 
nešamas permainas Artu
ras Regratis (Kazys Šlai
tas), bene ryškiausias Ju
liaus Janonio revoliucinės 
poezijos tradicijų tęsėjas. 
Jis, kai]) ir daugelis audrin
gosios d vi dešimtoj o am
žiaus pradžios šviesulių, vi
są savo gyvenimą ir kūrybą 
pašventė kovai dėl švieses
nės ateities.

Kas ir kada jį paskatino 
pasirinkti nelengvą kovoto
jo kelią, kas jo širdyje įskė
lė kūrybos kibirkštį? Atsa
kymas tegalėtų būti vie
nas — patsai gyvenimas!

Arturas Regratis gimė 
1894 m. kovo 4 d. Žemait
kiemyje (netoli Ukmergės), 
grytelninko šeimoje. Kokia

gyveno Maskvoje, dirbo vi
suomeninį darbą, buvo Lie
tuvių proletarinių poetų są
jungos sekretoriumi. Kiek 
tik turėdamas laiko ir jėgd 
(deja, vis stiprėjo įsisenė
jusi džiova), skyrė poezi
jai, savo kūrinius spausdino 
tenykščiuose lietuvių laik
raščiuose, o taip pat pažan
giuosiuose Jungtinių Ame
rikos Valstijų lietuvįų lei
diniuose. Mirė 1924 m. spa
lio 7 d.

Teišgyvenęs trejetą de
šimtmečių, ir iš tų pačių 
daug laiko atidavęs kdvai 
ii’ visuomeninei veiklai, A. 
Regratis vis dėlto paliko 
gana/ didoką literatūrinį pa
likimą. Nemažą jo dalį dar 
1927 ^-m. išleido Amerikos 
lietuvių proletarinio meno 
sąjunga, rinkinį pavadinusi 
“Arturas Regratis ir jo raš
tai.” Tarybų Lietuvoje 1949 
m. išleista jo “Rinktinė,” o 
1962 m. — “Raštai.”

Iprin nnsbo’rnis!
P’a'^ii" retoias Šniolis kad užsimos rak

iais, kad maktels man į veidą! Vos spė
kų1. rankomis užsiimti burna, būtu dan- 
!-’s iB'a.rstęs. Šiek tiek išsigandau, bet 
tuoiau i)at supratau: Hansui galima kal
bėti ha tik nori, man nevalia nei prasi
žioti,..

— šnusnuki! — įšokdamas savo kame- 
ron šučiau suš’ikti Hansui. O pi’ižiūrė- 
tukis tain tvenkė' durimis i mano kulnis, 
kad medinis puspadis iškilo.

Niel ac nesuprato mano pykčio ii’ nie
kas nežinojo, kad aš ta naktį nemiego
jau. Jau ko ko, o tokio susitikimo su 
Hansu nesitikėjau.

Tris dienas galvojau apie tai, kas'man 
buvo neaišku. Matyt fašistai sugalvojo 
apdumti žmonėms akis ii’ dabai1, vaiz
duodami save įstatymų saugotojais, vai
dina Lietuvos patriotus. Greitai turi pa
aiškėti tikrieji jų kėslai. Laikas bėga, 
pamatysim. O gal man, pataikius progą, 
atsiskaityti su Hansu už visas skriau- ’i/ (

nvstė, nesunku atpasakoti 
' adaise jo paties parašy-

“Pradėjau tarnauti nuo 
8 metu. Iki 14 metu... 
piemenavau. Vieną žie
mą, užuot mokęsis, dir
bau — dienomis ir nakti
mis — riestainių kepyklo
je, Ukmergėje. O, kiek 
ten mano jėgų prarasta! 
Iki 17 metų tarnavau 
pusberniu, vėliau stojau 
pas sodžiaus siuvėją ama
to mokytis. Dirbau vien 
už pilvą apie 2 metus... 
ii1 jaučiau tam amatui jo
kio patraukimo neturįs, 
aš, buvau linkęs prie 
mokslo ir literatūros.”
Štai koksai gyvenimas. 

Beje, būdingas visai anuo
metinei Lietuvai, kentusiai 
socialinę ir nacionalinę 
priespaudą. Nenuos tabu, 
kad, šitokio gyvenimo die
na po dienos mokomas, A. 
Regratis savo eilėraščiuose 
rašė apie kumečių, bernų, 
piemenų dalią, apie jų var
ganą likimą ir kovą dėl 
žmoniškesnio rytojaus. 
Tuos eilėraščius nuo 1912 
metų A. Regratis siun
tinėjo “Rygos naujienoms,” 
o po poros metų ir pats at
keliavo į Rygą — ieškoda
mas sotesnes duonos, o dar 
labiau — trokšdamas švie
sos, mokslo, j Versdamasis 
atsitiktiniais 'sunkiais dar
bais, jis atkakliai siekė 
savo tikslo — lankė vaka
rinius ku rsus, dalyvavo 
“Giedros” darbininkų drau
gijoje, lavinosi ir toliau ra
šė eilėraščius. Rygoje ir 
buvo išspausdintas pirmasis 
jo poezijos rinkinys—“Jau
nuomenės žiedai.”

Pirmojo pasaulinio karo 
metais poetas pateko į 
karo felčerių kursus, 
paskui dirbo karo ligoni
nėse, beje, tuo pat metu 
privačiai lavinosi toliau: 
išėjo keturių klasių kur
są. Revo 1 i u c i j o s.. dieno
mis A. Regratis dalyvavo 
kareivių judėjime, rėmė 
bolševikus, paskui kovojo 
prieš tarptautinius jaunos 
Tarybų valdžios priešus — 
ir Rusijoje, ir gimtojo j e 
Lietuvoje. Džiaugėsi 
vės ryto spinduliais.

“Kuriasi Tarybų 
tuva. Dirbu tarybų 
bą, vėliau — karinį, 
nauju karo įstaigose iki 
21 metų. Viskas pasikei
tė.”

Pavasaris ir paukščiai
93 moksleives sužeidė Iz

raelio okupacinė kariuome
nė, apšaudydama taikią de
monstraciją Gazoje.

ilsėti. O čia juos pavargu
sių^ pūola, muša, konser
vuoja į skardines, dar vė
liau parduoda jų mėsą val
gyklose. Viešbučiuose dvi
gubą kaina' už paukštienos 
porciją.' • ’• ' 1 ■

PHeš kėlioliką metų paukš
čių apsaugos organizacija 
bandė skelbti-tuzinus boiko
tų Italijai; kol ji nesustos 
gaudžius ir žudžius paukš
čius. Po tuo protestiniu 
listu nepasirašė tik ’ viena 
Prancūzija, nes pietinė 
Prancūzija taip pat užsiima 
gaudymu ir žudymu visokių 
valgomųjų paukščių.

Kaip dabar yra .su paukš
čių gaudymu ir jų žudy
mu, — vėlesnių patvarky
mu nežinau.

Taipgi prieš daug metų 
išlekiančias kregždes per 
Alpių kalnus užpuolė aud
ringas sniegas; jos visos 
sugrįžo į Austrijos sostinę 
Viena ir sukrito miesto gat
vėse. Daugelį ių sutrynė ve- 
zžįmų ratai. Ta apsaugos 
organizacija surinko jas. 
kurios buvo sveikos, sudėjo 
orlaiviuose ir išneše ant kal
no paleido. Bet jos buvo su- 
mišusios, baimingos ir vėl 
sugrįžo miestan. Kai antrą 
kartą išnešę ant kalno pa
leido. tai jau jos nulėkė sa
vu kelių, i

Tai toks paukščių gyveni
mas. J. N.

Paukščiai yra daugiausia 
krintantys j akis girių su
tvėrimai pavasarį, kuomet 
jie pradeda giedoti me
džiuose. Jų’ smarkios gies
mės nėra atbundančių metų 
džiaugsmo himnai, kaip kad 
poetai sakydavo, bet ženk
las muštynių laike tuokimo- 
si ir veišimosi.

Kaip greit patinai sugrįž
ta į girias, jie pradeda ko
voti už teritorijas. Atrodo, 
kad kiekvienas paukštis ži
no, kokio dydžio teritorija 
reikalinga išmaitinti šeimą 
su paukščiukais. Kartą pa
rinkta teritorija yra vyriš
kai apginama nuo tos pa
čios rūšies paukščių įsiver
žėlių. Šitie savi ūkiai yra 
garsinami nuolatiniu daina
vimu, kad jie bus apginami.

Įvairumas giesmių yra 
įspūdingas. Kardinolai gali 
duoti 2Š skirtingus tonus ir 
884 dainų variacijas, pripa
žintas žvirblių dainose arba 
čirškėjimuose.

Nedainininkai paukščiai 
turi kitokius būdus apreikš
ti teritorijų rubežius. Ge
nys daužo savo snapu miru
sias šakas.

Geniai yra skirtingi: 
plaukuoti, pūkuoti ir rau- 
donsnapiai. Bet jie gali gy
venti tuose pačiuose me
džiuose, nes jie yra kiekvie
nas ekspertas rinkime kir
minų iš medžiu šakų, ir 
iiems nėra užvydo. Kiti me
džiu paukščiai čiulbininkai. 
mušiu, drugiu, gaudyto
jai, iiernis neužkenkia ir 
jų nekliudo. Ir jie visi gy
vena kaip viename lizde au-

Rawalpindi. — Pakistane 
lankysis Tarybų Sąjungos 
gynybos ministras Grečko 
kovo mėn.

* Po teismo mane advežė i Raseinių ka
lėjimą. Pradžioie labai jau viskas buvo 
įdomu, viskas stebino. Pirma kartą pa
mačiau kiaurai permatoma triių aukštų 

ynarna, nes lubos buvo pakraščiuose, o
per viduri ėjo laiptai. Todėl ir užteko- 
vieno prižiūrėtojo visiems stebėti.

Aplink vienutės. Jei tik gali — laiko 
po vieną. Yra kada pagalvoti apie Ber
tą, apie tėvus, apie Klaipėdą. O kalėji
mo modelis, sako, atvežtas iš Vokietijos. : 
Hitleris kaip beišmanydamas rūpinosi 
tautos gerove ir tokius kalėjimus stato 
vokiečių jaunimui.

štai kada* ii’ man tiesioginiai atsiliepė 
didžiosios Vokietijos dvasia. Kaip žiū
riu, be Vokietijos negaliu žeųgti nei 
žingsnio. Tai juokiasi dabar iš manės 
Hansas! Nugalėjo! Be reikalo tada aš 
nesugadinau jam to hitlerinio portreto, 
nors, kaip man aiškino draugai komjau
nuoliai — individualus teroras ne mark- 

ugistų, o fašistų metodas.
■ Tegul bus ir taip, bet labai jau man 
knietėjo nusikalsti revoliucinei instruk-. 
cijai. Hansas dabai’, nėra ko ir abeioti, 
kasdien tyčiojasi iš Bertos, ir nėra kam 
jos apginti. Tokia tyki ii’ graži, blondinė, 
kad' net kraujas užverda ilgiau su ja pa
buvus. Sakau tai visai atvirai, nes teisy
bės nereikia gėdytis. Labai jau knieti pa
rašyti jai keletą žodžių... Bet ne, nega- 

_ Įima. Gaus mergina laišką iš kalėjimo 
..Ar ir... baigta. Didesnės .kompromitacijos 

nereikia. “Ir tu tokia pat raudona.. .”— 
pasakys šnipai ir dar ko gero gali paso
dinti. Nereikia be rimtos priežasties 
žmogaus klampinti bėdon.

O ką daryti? Parašysiu tėvams ir pa
baigoj paprašysiu perduoti linkėjimus 
kamynams ir kaimynėms. Tėvukas ne 

- ■ pėsčias — iš karto supras kas tai per 
kaimynė, o žvalgyba tegu išgrauža. Ar 
mažai yra visokių kaimynų — visų ne- 
susodinsit!

Laiškas iš tėvų atėjo negreit, bet jį 
perskaitęs aš netikėjau savo akimis.

. Apie Bertą, aišku, nė žodžio. Bet va 
juodu ant balto parašyta: suimtas Han- 

’ sas. Taip ir parašyta: Hansas suimtas 
ir greitai bus teismas. Ko ko, o io tai 
jau nesitikėjau. Negi Hansas komjau
nuolis? Argi jis taip gudriai buvo užsi
maskavęs, kad ne tik mane, bet ir mano 
tėvą sugebėjo „apvynioti apie pirštą?

učia kažkas ne taip. Bet kodėl tėvas ne
galėjo plačiau parašyti? Man būtų su-

kJ
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kalinių kolektyvui ir neatsiklausęs ne
gabu nieko veikti.

P. Stunžėnas
PRISIMINIMAI S. NeRIES 

SODYBOJE

Kojas plovė rasos.
Čia balnojai tu pegasą, 
Skrendant į Parnasą.

Čia supratai pirmą žodį, 
Tartą švelniai, “myliu.” 
Čia pa lutai pirmą kartą

Pirmas eiles čia rašei, 
Kėlus anksti rytą.
Pėdos smėly—šioj sodyboj 
Ir šiandien matyti.

O kai Jėsios krantus dengė

Širdis alpo nuo žiedų
Tą gegužės naktį.

Metai slinko—gyvenai, 
Kūrei ir mylėjai.
O sodyboj prie Alvito 
Diemedžiu žydėjai.

Kaip surasti tiesų kelią,
Puoselėjai viltį,
Kad negrįžt eitu keliu— 
Sudeginai tiltus.

Ir nuėjai pakeliui 
Su', vėjais keturiais.
Bėgai per lūžtantį ledą 
Palaidais plaukais.

Vėjai pūtė, audros šėlo, 
Baugino tamsa.
Tu nuėjai-keliu tiesiu,
Kur aušo aušra.

Tavo užmojuos plačiuos 
Buvo daug sumanymų. 
Ir lakštingalos balsu 
Dainavo širdis gyvenimą.

Kai naktis tėviškę gaubė,
Jr tada tikėjai—
Po šalnų žydės alyvos—
Lakštingala čiulbėjai.

Gimta pirkia tau tarnavo 
Darbui, įkvėpimui.
Visus žavi' visada 
Tavo daiųų rimai.

i ' t ;

Į festivalį Indijoje
Aukštojo ir specialiojo 

vidurinio mokslo ministras 
Henrikas Zabulis vadovaus 
respublikos delegacijai, ku
ri išvyks į lietuvių kultūros 
festivalį Indijoje. Festiva
lis kovo pradžioje rengia
mas Orisos valstijoje,—ry
tinėje Indijos dalyje, viena
me iš tankiausiai apgyven
tų šios didžiulės šalies ra
jonų.

Delegacijos sudėtyje iš
vyks taip pat Vilniaus uni
versiteto docentas Ričar
das Mironas, — vienas ge
riausių Tarybų Sąjungoje 
sanskrito specialistų.

Festivalio dienomis Ori
sos miestuose koncertuos 
respublikos nusipelnęs ar- 
tistas Valentinas Adamke- 
vičius, “Lietuvos” ansamb
lio artistai birbynininkas 
Kazys Budrius ir kanklinin
kė Bronė Simonaitienė.

lais-

Lie- 
dar- 
Tar-

4įrprantamiau. >
Viskas išaiškėjo labai greit. Vieną ry-lį

V

Akras girios išlaikys tris 
noras lizduojančių paukš
čiu. •'

Kaip žinoma, snarnuočiai 
nagai sezonus keičia vieto
ves. Jie skrenda nesuskai
toma daugybe: jų daug ke- 
lionėie žūsta nuo nuovargio, 
audringų vejų. Jie perskri
dę Viduržemio, Adrijano 
jūras puola ant smėlių pa-

DAKTARATO TEMA— 
MAIRONIO KŪRYBA
Valstybiniame V. Kapsu

ko universiteto filologijos 
mokslų daktaro disertaciją 
apgynė mokslų akademijos 
istorijos instituto vyr. 
mokslinė bendradarbė Van
da Zaborškaitė. Gynimui 
buvo pateikta monografija 
“Maironis,” kurią praėju
siais metais išleido ‘Va
gos” leidykla.

Knyga apie Maironį — 20 
metų darbas. Joje autorė 
plačiai ' nušvietė įžymaus 
lietuvių literatūros klasiko 
kūrybą.

Jurgis Brėdikis—TSRS 
Medicinos Mokslų Akade

mijos narys korespondentas
TSRS medicinos mokšlų 

nariu korespondentu iš
rinktas Kauno Medicinos 
instituto Hospitalinės chi
rurgijos katedros vedėjas, 
medicinos mokslų daktaras, 
urofesorius Jurgis Brėdi
kis.

Kauno klinikinėje ligoni
nėje, vadovaujant profeso
riui, atlikta dešimltys sudė
tingų širdies operacijų. J.' 
Brėdikis yra paskelbęs apie 
140 mokslinių straipsnių, 
išleidęs dvi monografijas.

Per dešimtmetį — nuo 
1957 iki 1967 metų—Vaka- 
rų monopolijos išvežė iš In
dijos pelnų, dividendų ir .' ’ 
kitų išmokėjimų pavidalu 
5,774 milijonus rupijų.
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MISLINČIUS

INKVIZICIJA ITALIJOJE
Politinė ir ekonominė 

padėtis
Prancūzijos stambieji fe

odalai nenorėjo, kad ten 
įsigalėtų monarchija. Jie 
stengėsi išlaikyti turimą sa
varankumą bei tradicijas, 
todėl tūlais atvejais rėmė 
tariamą “ereziją”: savo pi
lyse slėpė bei protegavo ka
tarus, valdiečius ir kitus di
sidentus (sektantus). Itali
joje sąlygos buvo suvis ki
tokios, jos buvo labjau kom
plikuotos. Ten antipopieži- 
nis sentimentas buvo daug 
stipresnis, kova prieš kuni
giją atkaklesnė. Ten vadi
namoji “erezija” buvo taip 
susipynusi su politiniu sen
timentu, kad juos buvo sun
ku atskirti. Kas buvo reli
ginis disidentas, o kas eili
nis popiežiaus priešas, ne 
visuomet buvo ryškiai nu
statoma. Kunigai savo poli
tinius oponentus vadindavo 
religiniais “eretikais.”

Per šimtmečius tariamai 
normalus Italijos politinis 
gyvenimas buvo neką bėgęs 
nuo anarchijos. Pastangos 
apvienyti nepriklau somas 
krašto sritis visuomet su
sidurdavo su popiežiaus 
machinacijom išplėsti savo 
hegemoniją visame pusia
salyje. Savarankiose res- 
publikėlėse ar kunigaikštys
tėse popiežininkams buvo 
lengviau išlaikyti ne tik 
savo įtaką, bet ir nekontes- 
tuojamą galią. Tiesa, kar
tais tos kunigaikštystės, kai 
kildavo rimtas šaliai pavo
jus, susijungdavo į veikian
tį sąryšį. Tuo supratimu 
buvo sudaryta Lombardijos 
Lyga, kuri 1177 m. Legno- 
no kovoje nugalėjo Fridri
chą I (R aud on barz dį).-Ta
čiau tokie susiartinimai vi
suomet būdavo tik laikinio 
pobūdžio — išrišimui speci
finio klausimo.

“Erezijos” pradžia
Tokiose sąlygose buvo la

bai patogu plisti visokiai 
‘erezijai,” nes bažnyčia rū
pinosi daugiausia tik pa
saulietiškaisiais reik a 1 a i s. 
Popiežius Aleksandras III 
turėjo be perstojo kovoti su 
kitais keturiais popiežiais— 

, Viktoru, Paskaliu, Kalikstu 
ir Inocentu, kuriuos paei
liui statė Vokietijos impe
ratorius Fridrichas I. Kai 
tik Romos bažnyčia kiek 
susitvarkė, pop. Lucijus III 
1194 m. išleido griežtus in
kvizicijos reikalu potvar
kius, kuriuos 1215 m. pa
tvirtino Laterano (Romos) 
bažnytinis susirinkimas. Jį 
rėmė Vokietijos karalius 
Henrikas IV 1194 m. ir Oto 
(Othos) IV 1210 m.

Bet tie potvarkiai hetero
geninėje Italijos valstybėje 

• mažą ką reiškė, kai kiek
vienas miestas kovojo prieš 
savo kaimyną. Kai pop. 
Honorijus III ir Grigalius 
IX (palaikomas Fridricho 
II) formulavo aštrias prie- 
ihones kovai su “erezija,” 
Italijos feodalai.-dvarinin
kai ir kiti didikai pasijuto 
esą įtraukti į “eretikų” 
tinklą, jie pajuto ore beka
bantį popiežiaus anatemos 
(prakeikimo) tvaiką. Mila
nas buvo laikomas viso 
krašto “erezijos” centru, 
kuriamJe, sakoma, buvo net 
17 įvairių tikybinių sektų, 
kurias pagrindiniai buvo 

į galima suvesti į katarus ir 
valdiečius. Katarai Lom- 
bardijoje (šiaurinėje^ Itali
joje) pasirodė XI amž. pra
džioje; tai buvo Prancūzi

jos albigiečių broliai. Pop. 
Inocentas III 1212 m. gra
sino milaniečius Languedo- 
ko likimu, t. y — visišku su
naikinimu. Katalikų vys
kupai prašė Vokietijos ka
raliaus Oto IV pagalbos 
iries “eretikus.”

Tariamieji “eretikai” šiau
rės Italijoje tuo metu į)uvo 
gana stipri jėga. Savoj įta
kos dėka jie 1204 m. sukurs
tė Piacenzos vyskupą prieš 
vyriausybę, kuri jį ir visus 
jo kunigus išvarė iš miesto. 
Šie nuvyko į Cremoną, bet 
po metų ir iš ten juos išvi
jo. Tuomet jie pabėgo į 
Šasteli Arquato ir tik 1207 
m. popiežius juos šiaip taip 
sutaikino su Piacenzos gy
ventojais. Šie per trejus 
metus gyveno be jokios 
bažnytinės globos ir, atro
do, — visai jos nepasigedo! 
Popiežius prižadėjo ištvir
kusius kunigus, demorali
zuojančius jų moteris, su
valdyti.

žiaurumų pradžia
1220 m. pop. Honorijus 

III išgavo iš karaliaus Frid
richo II aštrų ediktą, lei: 
džiantį “eretikus” deginti 
arba išpjauti jiems liežu
vius. Tuo pasinaudodamas, 
nopiežius 1224 m. paskyrė 
Brešios ir Modenos vysku
pus specialiais komisarais, 
kurių užduotis buvo—“ere
zijos” naikinimas. Jie su
griovė kelis katarų namus 
ir pradėjo visaip persekio
ti tikybinius dįsidentus. 
Tuo pasipiktinę žmonės su
kilo, sudegino kelias baž- 
čias ir pajuokė popiežiaus 
anatemas. Tik po ilgo ląiko 
ir aštraus konflikto katali
kų bažnyčia paėmė viršų.

1227 m. popiežium išrink
tas Grigalius IX, kuris puo
lė “eretikus” dar smarkiau. 
Jis sutaikino Lombardijos 
Lygą su Fridrichu II, pa
sižadėjusiu popiežiui padė
ti naikinti “ereziją,” kuri 
net pačioje Romoje visuose 
vartuose žydėjo. Popiežius 
organizavo inkvizicijos apa
ratą ir priėjo išvados, jog 
budelių darbui geriausiai 
tinka vienuoliai domininko
nai. Episkopato (kunigijos) 
savarankumas, kuris Itali
joje XI amž. buvo palauž
tas, todėl juo pasitikėti po- 
niežius nebegalėjo.

Pirmuoju Italijos inkvizi
torium pop. Grigalius pa
skyrė 1232 m. vienuolį Al- 
berico, pradėjusį savo kru
viną darbą Bergamo mies
te. Tačiau ten gyventojai 
sukilo ir jo suimtuosius ka
linius paleido. Popiežius 
uždėjo miestui interdiktą 
(jį izoliavo) ir tik tuo būdu 
privertė žmones jam paklus
ti. . Sekamais metais po
piežius importavo iš Lan- 
guedoko (Prancūzijos), kur 
tik ką jų kraujuose popie
žininkų buvo paskandinti 
albigiečiai, vienuolį Rolan
do da Cremoną. Jis tuoj 
nuole Piacenzos gyventojus, 
kurie prieš 25 metus buvo 
išviję savo vyskupą ir ku
nigus. Ne geriau ir jam se
kėsi: sukilę žmonės vieną 
budelį visai užmušė, o jį pa
ti taip primušė, kad domi
ninkonai vos pusgyvį iš mie
sto išsinešė. Popiežius tuoj 
uždėjo miestui interdiktą ir 
teroro priemonėmis sukilė
lius nugalėjo.

Naujas inkvizitorius
t

Šiuo metu iškilo naujas 
inkvizitorius, kitas domi
ninkonas— Džiovahis Schio 
da Vincenza. Jam popiežius

davė neribotą galią ir jis ja 
pilnai naudojosi. Jis tram
dė sukilimus, degino “ere
tikus” ir kalino juos globo
jančius dvarininkus. Iš sa
vo “švento darbo” jis tiek 
praturtėjo, jog tapo savi
ninku daugelio dvarų bei 
pilių. Kai Fridrichas II 
pop. Grigaliui priminė Dži- 
ovanį Schio ir kitus sava
naudžius, kurie tikėjimo 
vardu krovėsi sau turtus, 
popiežius jam atrėžė, jog 
jis neatsako už Džiovanio 
ir jo sėbrų plėšikavimus. 
Gi pop. Inocentas IV 1246 
m. jį vėl paskyrė vyriausiu 
Lombardijos inkvizitorium, 
kuriam turėjo paklusti net 
domininkonų generolas.

Vienu spalvingiausių šio 
periodo fanatikų Italijoje 
buvo vienuolis Piero da Ve
rona, geriau žinomas šv. 
Petro Kankinio vardu. Jis 
gimęs “eretikų” šeimoje ir 
būdamas dar visai jaunas 
stojo į domininkonų ordiną. 
1233 m. popiežius jį išsiuntė 
į Milaną “erezijos” malšin
ti. Jo pastangomis buvo su
deginti keli “eretikai.” Ten 
jis įkūrė inkvizitorių glo
bojimo draugystę, kuri po 
dešimties metų pasižymė
jo savo barbariškais dar 
bais Florencijoje. 1242 m. 
prieš Piero terorą sukilo 
Milano gyventojai ir popie
žius turėjo gana daug dar
bo, kol sukilimą likvidavo.

Popiežius džiūgavo
1250 metų pabaigoje mirė 

Vokietijos imperatorius 
Fridrichas II, kuris su po
piežium nesutiko. Pop. Ino
centas IV pajuto “žemę po 
kojom,” nes minėtas kara
lius buvo vienintelė rakštis 
jo akyje, jo vienintelis prie
šas, neleidęs jam supopie- 
žinti Italijos. Jaunas Frid
richo sūnus Konradas IV 
negalėjo tėvą atstoti. Ino
centas tai žinojo ir todėl
1251 m. jis grįžo iš Lijono 
(Prancūzijos) į Genoą (Ita
liją). Ten jis konferavo su 
inkvizitorium Piero da Ve
rona ir kitais savo rėmė
jais Buvo nutarta visais 
garais smarkinti inkvizici
jos darbą, o jei pasaulietiš
koji vyriausybė tai kliu
dys — kovoti su ja anate
ma, ekskomunika, interdik
tu ir kitais “krikščioniš
kais” ginklais. O jei ir tai 
nepadės, tuomet šaukti vi
są “krikščioniškąjį pasau
lį” į kryžiaus žygį ir sunai
kinti “bedieviškus valdo
vus” !

Popiežiaus bulės (encikli
kos) vijosi viena kitą, kol
1252 m. gegužės 15 d. jis 
išleido visų bjauriausiąją, 
pavadintą “Ad extirpanda,” 
kuria jis teigė, jog valsty
bė turi bažnyčios klausyti, 
jog inkvizicija yra įsteigta 
bažnyčios valiai vykdyti ir 
jog valdovai privalo pildyti 
inkvizitorių potvarkius.

Inkvizitorius Piero da Ve
rona buvo dešinioji popie
žiaus ranka. Jis degino 
“eretikus” be a t o d a i r oš. 
Žmonės jo bijojo ir nekentė, 
kaip pasiutusio vilko. Ne- 
pakęšdami jo budeliškų dar
bų, jie nutarė jį nugalabin
ti, atsimokėti biblinio mo
kymo būdu: akis už akį, 
dantis už dantį! Kai Piero 
keliavo velykų šventei iŠ 
Milano į Rėmoš vienuolyną, 
kuriame jis buvo prioru, 
suokalbininkai pastojo jam 
kelią ir jį, kartu su jo sar
gu-vienuoliu, — nusiuntė 
jį pas jų kūrėją! Kerštas 
gimdo kerštą. • Už jo kru
vinus darbus pop. Inocentas 
1258 m. tą žmogėdrą pakė
lė į “šventuosius,” o pop. 
Sikstas V 1586 m. paskelbė

New Jersey naujienos
Dideli nesutikimai 
politikierių tarpe

New Jersey veikimas eina 
visais frontais. Kadangi 
valstija pagarsėjusi dide
lėmis knminalystemis ir 
suktybėmis, tai atsiranda 
įstaigos, kurios bando tuos 
negerumus prašalinti.

Ką tik dabar pasibaigė 
nesusipratimas tarp NJ le
gislatures narių. Tūlame 
apskrityje įvyko nešvarus 
biznis, kuris labai išėjo aikš
tėn. Valstijos prokurorui 
pasirodė jau perdaug ne
gražus ir aiškus, 'lai jis 
savo pagalbininkui įsakė su
daryti komitetą tam daly
kui ištirti. Pasekmės to ty
rinėjimo buvo tokios, kad 
jis įtarė tris seimelio na
rius kaip simpatizuojančius 
Mafijai.

Tai, suprantama, buvo 
kaip metimas bombos į šir
šių lizdą. Aukštesnis butas 
pareikalavo juos įvardinti, 
kas ir buvo padaryta. Sei
melis išrinko komisiją ir ta 
komisija rado vieną narį 
kaip ir kaltą. O tas buvo 
ne paprastas seimelio na
rys, bet narys senato komi
teto, kuris prižiūri kitus 
senato narius, kad prisilai
kytų valstijos įstatymų tei
singumo ir senato tvarkos 
palaikymo. Už sugriešijimą 
buvo prašalintas iš to komi
teto. Tai taip tas triukšmas 
ir pasibaigė.

Kaip jau yra žinoma, mū
sų šalies legislatūrose - kon
gresuose atstovybė susideda 
daugiausia iš advokatų. Ir 
jei turėsi kokį nors reikalą 
su pinigine pertrakcija bei 
nuosavybės pardavimu ir 
turėsi legislatūros narį ad
vokatą, tai tžinok, kad vi
suomet laimėsi daugiau ne
gu su paprastu advokatu, 
ypatingai jei yra kokių nors 
kliūčių su nuosavybės par
davimu. Jei dėl to pasida
ro triukšmas, tai jie išsiaiš
kino, kad pas juos silpnas 
etikos kodas, ir taip dalykai 
užsibaigia. Taip yra fede
ralinė je legislature j e, taip 
yra ir valstijų legislatūro
se.

Šiuo sykiu tas incidentas 
įnešė didelį susipykimą tarp 
republikonų ir demokratų. 
Labiausiai pyko ant de
mokrato gubernatori aus 
Hughes, kam jis pritarė sa
vo prokurorui pravesti tyri
nėjimą, nes tas pažeminęs 
legislatūros narius. Dabar 
abiejuose' butuose republi- 
konai — 3 prieš 1 demokra
tą. Gubernatorius yra be
jėgis, ir su juo apsieina pu
sėtinai šiurkščiai ir nenori 
skaitytis. s

New Jersey valstija atsi
lieka nuo progreso, nes 
jos keliai darosi blogi ir 
kita komunikacija neper
geriausia, mokslas prastas, 
nėra užtenkamai mokyklų. 
Iš didmiesčių gyventojai bė
ga į pakraščius, į mažus 
miestukus, nes miestuose 
taksai nepakenčiamai aukš
ti. Pavyzdžiui paimkime 
dabar didžiausią miestą 
Newarką. Šiuo laikotarpiu 
ten eina apskaičiavimas

miesto biudžeto. Ten biu
džetas susidaro taip didelis, 
kad dėl to turės užsidaryti 
didžiausias valstijoj knygy
nas ir muziejus. Tų įstaigų 
aptarnavimas susideda iš 
suvirš 400 žmonių, kurie tu
rės stoti į bedarbių eiles. 
Piliečiai protestuoja prieš 
tų įstaigų uždarymą bet 
miesto valdžia nurodo, kad 
ir taip Newarko taksai yra 
per dideli.

Kaip jau žinoma, tarpi) 
Newarko ir Jersey City 
miestų, pradedant nuo Eli- 
zabetho, kur dabar randasi 
didelis Newarko orlaivių 
laukas, kur pirmiau buvo iš- 
matynas ir pelkynas, dabar 
tos vietos jau beveik pasi
naikino. Port Newarko or- 
laukis vis darosi . didesnis, 
slenka vis arčiau prie Eliza- 
betho rubežiaus, o Elizabe- 
tho pramonė eina didyn.; 
atrodo, kad neužilgo ta vie
ta kuri buvo smirdanti, pa
siliks tik nejaukus prisimi
nimas. Tačiau nuo Port 
Newarko tuo ruožtu į šiau
rius pro Harrisoną, Arling- 
toną, Kearny, Hackensacką 
ir kitus miestelius, svampy- 
nė nusitęsia ir toliau, turė
dama 250,000 hektarų. Ta 
svampynė priklauso NJ 
valstijai. Kadangi su New- 
arku dalykai labai blogi, o 
čia guli šimtai tūkstančių 
hektarų tuščios žemės, tai 
gubernatorius sudarė pla
navimo komitetą, įtraukda
mas didžiuosius Newarko 
biznius ir pramones, kad iš
planuotų, ką iš tos svampy- 
nės būtų galima padaryti.

Planas yra padarytas ir to 
plano pirmininku yra gub. 
Hughes. Planas yra toks: 
Parinko tinkamesnės žemės 
18,000 hektarų plotą prie 
Hackensacko apylinkės. Iš
lygins, išpils ir padarys tin
kamą žemę industrijos sta
tymui, kas padarys gero 
Newarkui ir abelnai visai 
valstijai.

Kadangi tai yra valstijos 
nuosavybė, tai legislatūra 
turi planą užgirti-patvirtin- 
ti. Kuomet tas klausimas 
buvo pakeltas valstijos se
nate, tai republikonai planą 
atmetė, nurodydami, kad 
dėl to gali kilti didelis skan
dalas, didelės suktybės, ga
li, girdi, pasikartoti “Tea 
Pot Dome, kaip kad buvo 
prezidento Hardingo laiku. |

Senatas nutarė šį rudenį' 
leisti planą piliečiams nu
balsuoti. Gubernatoriui, su
prantama, tas nepatiko. Ta
čiau jis nesipriešino, bet 
ppareikalavo, kad įdedamo į 
balotą tuo klausimu punkto, 
kalba būtų pataisyta. Sena
tas gubernatoriaus reikala
vimą atmetė. Tuomet gu
bernatorius tą dalyką pave
dė išspręsti teismui. Prie 
to jis jau pageidauja, kad 
reikalas būtų išspręstas 
kompromisiniu būdu; tai jis 
skundą iš teismo ištrauk
siąs.

Ignas

jį buvus, po šv. Domininko, 
pirmuoju inkvizitorium: ir 
kankiniu. Po dvejų metų 
tas pats popiežius paskelbė 
visuotinius atlaidus tiems, 
kurie jo šventimų sukaktu
vinėje dienoje atlankys do
mininkonų bažnyčią. “Šven
tųjų” šeima praturtėjo dar 
vienu žmogžudžiu!

(Bus daugiau)

WATERBURY, CONN,
Vasario 11 d. po trum-gyveno šiame mieste.

Per daugelį metų dirb^j 
Chase Brass Co. ir buvo iš-^* 
ėjęs į pensiją prieš apie 12

pos ligos Waterburio ligo
ninėje mirė Ignas Kazlaus
kas. Buvo nevedęs ir per 
daugelį metų gyveno pas 
Karpus, 35 Suncrest Avė. 
Prieš mirtį buvo persikėlęs 
gyventi pas Helen Jakima- 
vičiūtę, 613 Highland Ave. 
Buvo palaidotas vasario 14 
d. Lietuvių Laisvose kapi
nėse/ Waterbury. Laidotu
vių direktorius buvo Stokes 
'ermeninė.

Paliko vieną brolį Juozą
Kazlauską Lietuvoje, vieną 
seserį Oną Baltrušaitienę 
New Yorke ir kelias seserių 
dukteris ir sūnus.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje, Krekštėnų kaime, 
Krokialaukio valsčiuje ta
me pačiame kaime, kur aš 
gimiau, ir jis buvo mano gi
minaitis trečios kartos. At
vyko į šią šalį dar jaunas 
būdamas, tik 17 metų, apie
prieš 60 metų, ir visą laiką |

metų.
Dirbo prie sunkių darbų 

misingio fabrike, kur maši
nos daro didelį trenksmą, 
ūžimą ir nuo to jam buvo 
sugadintas girdėjimas. Per 
daugelį paskutinių metų 
mažai girdėjo. Sunku bu
vo su juo susikalbėti.

Ignas buvo gero būdo 
žmogus, bet prie jokių 
draugijų nei klubų nepri
gulėjo. Jis visada atsilan
kydavo į progresyvių žmo
nių parengimus ir juos pa
remdavo. Buvo laisvų pa
žiūrų ir su visais gražiai 
sugyveno.

Gili užuojauta jo seseriai, 
broliui ir kitiems artimiems 
giminėms, o Ignui tegul bū
na lengva šios šalies žeme
lė Lietuvių Kapinėse. \

Juozas SvinkūiJrs

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS
Nauja knyga apie Lietuvą

Parašė “Laisvės” redaktorius

Antanas Bimba

1966 metais Antanas Bimba aplankė Tarybų Lie
tuvą. Jis ten išbuvo 5 mėnesius. Aplankė mokslines 
įstaigas, daugelį fabrikų ir stambių kolektyvių ūkių. 
-Tą viską savo akimis matydamas, surinko daug 
svarbių faktų iš Tarybinės Lietuvos mokslo, pramo
nės, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo socialisti
nėje tvarkoje ir parašė svarbią knygą 287 pusla
pių. Knyga yra iliustruota įspūdingomis fotonuo
traukomis, daug mokslinių, istorinių ir valdžios 
įstaigų pastatų paveikslų; parkų, miškų rekreacijos 
vietovių paveikslų. Įsigijęs šią knygą turėsi visos 
Lietuvos vaizdą savo namuose.

Knygos turinys yra sekamas:
Pratarmė

1. Pramonė ir jos pasiekimai
2. Statybos laimėjimai
3. Susisiekimas ir jo priemonės
4. žemės Ūkio kolektyvizacija, problemos

laimėjimas
5. švietimas
6. Aukštasis mokslas
7. Lietuvos Mokslų Akademija
8. Liaudies. sveikata ir gerovė
9. Kai kuriuose kultūros baruose

10. Apie Lietuvos rašytojus
11. Apie Lietuvos moterį šiandien
12. Paminklų apsauga—Kraštotyra
13,. žvilgsnis į kai kuriuos miestus
14. Lietuvos visuomeninė ir valstybinė santvarka
15. Tarp lygių lygi ir laisva

Iš turinio matote, kaip svarbu yra perskaityti 
knygą ir žinoti visus tuos dalykus, kurie turinyje 
sužymėti.

Knygoj kaina $2.50 

Gaunama “Laisvės” knygyne
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

Per pastaruosius 17 me
tų Jungtinėse Amerikos 
Valstijose niekad nebuvo 
tiek padidėję kainos plataus 
vartojimo prekėms kaip 
1968 metais.

Nors Indonezijoje labai 
trūksta gydytojų, inžinie
rių ir kitų specialistų, dau
gelis jų palieka savo šalį del 
vis didėjančių represijų. 
1962-1967 metais vien tik į 
Jungtines Amerikos Valsti
jas išvyko daugiau kaip 6 
tūkstančiai specalistų.

NAUJA KNYGA

“Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
Parašė J. GASIŪNAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai.

1 Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

Antrajame skyriuje: Amerikos darbininkų organiza
cijos. Amerikos šviesuoliai, nukentėję kovose už teisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietname ir tt.

Trečiajame skyriuje: Kelionės Argentinoje, Kanado
je, Tarybų Lietuvoje.

Knyga susideda Iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų 

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTI.

Užsakymus siųskite:

_ LAISVE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417 *
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TIESA IŠKYLA
Nuo pat tų laikų, kai pa

sirodė rašyta istorija, žino
mi tie faktai, kad negera 
ekonomija, negera santvar
ka verčia daugelį žmonių 
badauti. Jeigu šalyje dalis 
žmonių badauja, tai žinok, 
kad tos šalies santvarka ne
gera.

Jeigu prie feodalizmo da
lis žmonių badavo, tai prie
žastis buvo netikus ekono
minė tvarka. Reiškia, feo
dalizmas buvo geras tik da
liai žmonių, bet ne visiems 
žmonėms.

Su kapitalizmu irgi ta pa
ti istorija. Nors prie kapi
talizmo daugiau žmonių tu
ri progų gyventi geriau ir 
nebadauti, vienok mažuma 
priversta badauti, taipgi dėl 
to paties dalyko, kad ir ta 
ekonominė santvarka ver
čia dalį gyventojų badauti.

Buvusios ir esamosios ne- 
geros santvarkos vertė gu
drius žmones rūpintis ir 
tirti, perkratinėti tas san
tvarkas. Jie ir surado, kas 
vertė ir verčia dalį gyven
tojų badauti.

Tada jie siūlė kurti nau
jas santvarkas, tokias, ku
riose niekas nebadautų. Fe
odalams, monarchistams, 
kapitalistams ir milžiniškų 
tikybų galvoms tokie pasiū
lymai gręsė mirtinu pavo
jumi, netekimu milžiniškų 
turtų. Todėl jie tuoj pylė 
pasmerkimus ant socializ
mo. Jie šaukė, rėkė, saky
dami, kad prie tokių siūlo
mų naujų santvarkų visi 
badautų...

Šiems turčiams ilgų laikų 
pasisekė išsilaikyti savose 
santvarkose. Daugelis ir 
badaujančių patikėjo jų to

kiomis pasakomis, kad jei 
*ebus turtuolių, tai nebus 
nei tų trupinių, kurie nu
krinta retkarčiais dėl be
turčių ir sulaiko juos nuo 
staigios mirties iš bados.

Bet atėjo laikas, kai be
turčiai atmetė turčių pasa
kas in įsisteigė atskirose ša
lyse sdcialistinę santvarkų. 
Tada turčiai pradėjo šauk- 
ti-rėkti nesavu balsu, kad 
dabar tai jau visi ten išmirs 
badu. Visi tik plėšių sau, 
visi tik norėsiu būti ^“bo
sais” ir niekas nenorės 
dirbti. Todėl, girdi, greitai 
jiems visko pritrūks.

Laikas bėgo, bet socialis
tinių santvarkų žmonės ne

tik neišmirė badu, ale jų vi- , 
sų skruostai net paraudo
navo. ..

Per pereitus porų tuzinų 
metų visose turčių valdo
mose šalyse net patys tur
čiai susirūpino badaujan
čiais beturčiais savo šalyse. 
Jie patys jau paduoda net 
statistikas, kiek kurioje jų 
valdomoje šalyje yra ba
daujančių beturčių. Jie to 
fakto jau nebegali paslėpti 
todėl, kad badaujantys be
turčiai jau siekia milijonus 
ir pavojus gręsia turčių 
santvarkai.

Tokį ųtsitikimų geriausiai 
matome savo šalyje. Ne tik 
kalbomis, ne tik raštu, ale 
jau mūsų patys turčiai ro
do mums nuotraukomis, ko
kioje baisioje badavimo pa
dėtyje randasi daugelis A- 
merikos beturčių.

Kas įdomu, tai tas, kad 
būnant šitokiai padėčiai, 
turčių melai nebeįveikia tos 
tiesos, kad prie kapitalisti
nės santvarkos dalis gyven
tojų turi badauti, o prie 
socialistinės santvarkos — 
niekam nereikia badauti!

Ypatingai tas įdomu, kad 
jau net ir eilinis Amerikos 
pilietis ta tiesų pradeda pa
matyti. Štai vasario 26 d. 
“The N. Y. Times” tilpo to
kio piliečio laiškas. Rašo J. 
Carter Fahy iš Cambridge, 
Mass.:
“Redaktoriau:

Pasirodo, kad viskas tie
sa, kų rusai pasakojo apie 
beturčius ir prispaustuo
sius mūsų kapitalistinėje 
santvarkoje. Nė vienas ne
badauja Rusijoje ir nė vie
nas Kuboje, bet faktinai 
milijonai badauja Ameriko
je.

Nestebetina, kad “valdan
tieji rateliai” taip ilgai šau
kė ir rėkė prieš komunizmų, 
kad paslėptų nenuoseklumų 
ir veidmainystę amerikinia
me gyvenime.

Sveikinimas jums už 
straipsnius apie badų Ame
rikoje. Mano troškimas, kad 
tai būtų tik pirmoji ataka 
ilgoje ir nuolatinėje atakų 
linijoje prieš amerikinį go
dumų, neteisybę ir nežmo
niškumų — medicinoje, įs
tatymuose, taksavime, ap- 
švietoje, ir taip toliau, ir 
taip toliau”.

Naugatuck, Conn.
Netikėtai mirė Frank Ra

manauskas, gyvenęs 1198 
New Road.

Vasario 21 dienų atsikė
lė ryte, pavalgė pusrytį, iš
nešė laukan popierius sude
ginti ir buvo nuėjęs į gara
žų. Atgal grįždamas užra
kino garažo duris, bet į stu- 
bų negalėjo ateiti. Atsisė
do prie garažo durų ir sė
di. Pamatė kaiminka jį sė
dintį ir pašaukė jo Imonų, 
kuri nubėgusi pas jį rado 
prašantį pagalbos, kad vež
tų į ligoninę. Žmona tuoj 
pašaukė ambulansų ir buvo 
vežamas į Waterburio ligo
ninę, bet bevežant mirė.

Buvo pašarvotas John 
Stokes šermeninėje. Buvo 
laisvas žmogus ir palaido
tas laisvai vasario 24 die
nų Lietuvių Laisvose Kapi
nėse.

Nuliūdime paliko savo 
žmonų Anne, dukterį Mrs. 
Harry Zeltzer, Lexington, 
Mass., du anūkus, vienų se
serį Edward Lord Naugu- 
tuck’e ir kitus gimines.

Buvo gimęs ir augęs Wa
terbury, bet per paskutinius 
36 metus gyveno Nauga- 
tuck’ę.

Buvo išsilavinęs žmogus 
ir dirbo Patton Button Co. 
per daugelį metų. Buvo vy
riausias tos įstaigos sųskai- 
tininkas. Buvo išėjęs į pen
sijų tik prieš metus laiko.

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks kovo 13 d. 
29 Endicott St. Kviečiame 
narius dalyvauti, turime 
daug reikalų apkalbėti. 
Pradžia 1:30 vai. po pietų.

LLD 11 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks kovo 13 d., 
pradžia 2:30 vai. po pietų. 
Kviečiame narius dalyvauti, 
turime daug reikalų aptar
ti. “Laisvės” šėrininkų su
važiavimas įvks kovo 16 d., 
“Vilnies” bazar as įvyksta 
pabaigoj kovo mėnesio. Šia
me susirinkime turėsime 
šiuos du klausymus apkal
bėti.

HELP WANTED-MALE-FEMALE
NOTICE 

TO READERS 
AND ADVERTISERS

rhe Equal Employment Opportu- 
y Commission has issued aguide- 
b that the placement of help

A. Gilman

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Stanley Penkauskas
Mirė kovo 3 d., 1966 m.

Ja,u treji metai kai mirė mano brangus vyras.
Palikai mane liūdėsyj—aš visados tave prisimenu.

Ilsėkis ramiai, mano brangus, tu visados būsi 
mano mintyse.

Sophie Penkauskiene, žmona 
Lawrence, Mass.

Jaskevičius

HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MECHANICAL 

ASSEMBLER

<■

Piliečių Politinio Klubo ir 
per daugelį metų buvo šio 
klubo užrašų sekretorius. 
Taipgi priklausė prie Lietu
vių Neprigulmingo Politi
nio Klubo. Kada kildavo 
kokį ginčai klube, jis visuo
met palaikydavo progresy
vių narių pusę.

Jis buvo pirmininkas Lie
tuvių Laisvo Kapinyno, Wa
terbury, tai per daugelį me
tų ir kapinės buvo labai ge
rai tvarkomos po jo vado- 
vybę.

Buvo labai gero būdo ir 
visų mylimas* Visi jo drau
gai apgailestauja jį ir reiš
kia gilių užuojautų jo žmo
nai, dukteriai, žentui, anū
kams, seseriai ir kitiems jo 
giminėms jų liūdnoje valan
doje.

Ilsėkis ramiai, Frank, 
Laisvose Kapinėse, o aš ir 
kiti tavo draugai dažnai 
aplankysime tavo kapų.

J. Švinkimas

Waterbury, Conn.
Stebuklingai “gydoma” 

nuo visko
Šiomis dienomis į namus 

atnešė mažų lapukų. Jame 
tūla Mrs. White garsinosi 
esanti gydytoja. Ji gydanti 
stebuklingu būdu (“su die
vo pagalba”) nuo įvairių li
gų. Tuo pat būdu ji gelbs
tinti ir nuo visokių bėdų...

Atrodo keista, kad valdžia 
tokių žulikystę leidžia. Ir 
sunku patikėti, kad galėtų 
rastis tokių žioplų žmonių, 
kurie stebuklais tiki. Pa- 
čiupinėės ji tavo rankų ir 
tavo liga baigta. Netekai 
darbo, neturi pinigų sko
lintojui atmokėti, nesugyve
ni su kaimynu — duok sa
vo rankų jai pačiupinėti, vi
sos bėdos pranyks!

Waterburieciai susilaukė 
“stebuklingos” gydytojos.

J. Strižauskas

Nauja elektros 
konstrukcijų gamykla

Vilniaus “Tiesoje” V. Ma
rius rašo:

Eksperimentinė elektros 
konstrukcijų gamykla, iš
augusi Šiaulių pramoninia
me rajone, užima daugiau 
kaip 5 tūkstančių kvadrati
nių metrų plotų.

Be gamybos barų, čia 
veiks centrinė laboratorija, 
darbininkų paslaugoms — 
valgykla, erdvi salė bei kiti 
patogumai.

Dusseldorf. — Vak. Vo
kietijos Komunistų Partija 
pradės išleidinėti savait
raštį “Unsere Zeit” su ba
landžio mėn.

Las Vegas. — Daininin
kė Molly Bee pridavė teis
mui peticijų, kad ji yra ban
krote. Skolų turi arti $48,- 
000, turto—tik arti $17,000.

nit; 
lint 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
oh sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
oh Human Rights, at 80 Lafayette 
sirept,t New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050. -

ELECTRICAL
ASSEMBLER

will train persons with mecha-We 
nical backgrounds for the above jobs.

MAINTENANCE ELECTRICIANS
Familiar with power wiring. 

Company paid benefits.
BAY PRODUCTS DIV.

Somerset & Gurney Sts., Phila., Pa. 
Mr. George Berg. GA 6-5958.

(10-18)

MACHINE OPR.
up and operate engine lathes 
milling machine. Experience on

Set 
and 
engine lathe primary requirements.

WELDER
Experienced on stick electrode and 
TIG welding. Will consider persons 
with industrial or Vo-Tech, training 

in lieu of experience.

SPRAY PAINTER
Experience on lacquer and enamel.

TOOL AND PROCESS 
ENGR.

1 to 2 years experience in tool de
sign or process writing in sheet me
tal fabrications, machine shop, and 
welding desirable. Opportunity for 
person who can offer 
perience. Degree not

the above ex
necessary.

WE

Engineer:
j DEVELOPMENT

, I ENGINEER

Windsor, Conn.
J. Margaitis išvežtas 
į St. Francis ligoninę

Vasario 19 d. suparalyžia
vo jo kairiųjų pusę. Pir
miau nepažino nei savo 
dukters, bet dabar jau at
sigavo ir eina geryn su pil
na sųmone.

J. Margaitis jau 90 metų, 
senas laisvietis ir visados 
mėgdavęs lankyti ligonius.

Draugai laisviečiai, kurie 
galite, aplankykite draugų 
Margaitį, nes jo seni drau
gai jau seniai ilsisi kapuose.

Linkiu draugui greit su- 
sveikti.

Martinas Egelevičius
-...... 4------------------

Mirė karo priešas
Seattle, Wash. — Mirė 

William C. Horton, 92 metų 
amžiaus, paskiausiu laiku 
pasisakęs už iš traukinių 
Amerikos karinių jėgų iš 
Vietnamo.

17 metų amžiaus Horton 
kariavo Amerikos kariuo
menėje Filipinuose prieš is
panus ir gavo Garbės Me
dalį.

Bulgarijos geologai Juo
dojoje jūroje aptiko naf
tingus klodus.
vybai jūroje pastatyta spe
ciali estakada.

ga-

PRESS BOY
For Ad shop. Must be experienced. 

Apply in person at—
BROWN ROYAL TYPOGRAPHERS

1309 Noble St., Phila., Pa.
(11-20)

EXPERIENCED ARC WELDERS
ASME Code work. All company 
paid benefits. Good pay for 
qualified men. Apply in person at

JOHN WOOD COMPANY
100 Washington Street 

Conshohocken, Pa.
828-0800. (12-18)

A multi-division rapidly expanding 
plaštics, fibre and paper company 
based in Wilmington, Del. is look
ing for an aggressive Chemical En
gineer or Chemist to work in its 
Research and Development Depart
ment.
The Ideal Candidate will have 1—3 
years’ experience preferably as a 
Process Engineer. NVF Company 
offers unlimited promotional oppor
tunities. Liberal benefits including 
stock purchase.
PLEASE REPLY IN CONFIDENCE 
WITH A RESUME INCLUDING

PRESENT SALARY TO:
G. Q. MILLER

NVF COMPANY
MARYLAND AVE. & BEECH

WILMINGTON, DEL. 19899 
An Equal Opportunity Employer.

(15-16)

OFFER:

Good rate of
Liberal fringe benefits. 
Job security.

Apply in person or phone:
WASCON 

SYSTEMS, INC.
Subsidiary of Robbins & Myers 

210 Bonair Ave., 
Hatboro, Pa.

Phone — OS 5-6090 
Equal Opportunity Employer.

(15-17)

pay.

MEN TO LEARN PLANT OPER
ATIONS. Excellent opportunity to 
join Select Firm. Good starting sa
lary. Fringe benefits. Prefer H. S. 
graduates interested in starting car
reer, offer paid on job training. Lots 
of opportunity for advancement. Mili
tary obligations should be complet
ed. Call or apply: Weekdays: 8 AM 
—4:30 PM. Mon. & Wed. 6—8 PM. 
G. & W. H. CORSON, INC., Joshua 
Rd. & Stenton Ave., Plymouth Meet
ing, Pa. 828-4300 or CH 7-5900.

(15-17)

An

MEN AND WOMEN WANTED 
for professional products for the 
home. Management and sales back
ground helpful. Great opportunity 
for right person. Call 563-6037 or 
265-4398.

CLUB STEWARD

ST.

CAN MFG 
EXPANSION

Adding a Third Shift Immed. open
ings for general Laborers with 
opp'ty for Skilled Jobs in near 
future. Full time permanent em
ployment. New High Wage Scale 
Good Company benefits. Contact Mr.

Cone.
THE COCO COLA CO.

Food Division
Mercer St., Highstown, N. J., 

08520. l-( 609)-448-5100.
Equal Opportunity Employer.

(15-18)

J. C.

480

An

ELECTRICIAN—MILLWRIGHT
MANUFACTURING PLANT. Serv

ice and Maintain Electrical Equip
ment, Motors, Starters, etc. Trouble
shot and repair. Must be able to read 
Electrical ^Blue Prints. Knowledge 
of 3 phase 440 “A MUST” Can Mfg. 
exp. helpful but not nec. Attractive 
wages, good Company benefits. Con
tact: Mr. Maurice Bentoliff.

THE COCO COLA CO
Food Division

Mercer St., Hightstown, N. 
l-(609) 448-5100.

480
08520.

An Equal Opportunity Employer.
(15-18)

(15-16)

ENGINE LATHE OPERATORS.
Steady position, good working con
ditions, many fringe benefits. Equal 
Opportunity Employer. COOK MA
CHINERY, 380 Pleasantview Ave., 
Hackensack, N. J. 201-488-4336.

(13-18)

WELDER-FITTER, exp. ARC & 
HELIARC, Stainless steel and al
loys. Code qualifications required. 
Permanent job, excellent pay, fringe 
benefits. JOSEPH OAT & SONS, 

l236 Quarry St., Philadelphia, Pa.
(13-17)

Man and wife for private club. Live 
in. Prepare German and American 
food for parties and Sundays. Salary 

plus good potentials.
Write: P. O. Box 6036, Phila., Pa., 
19114

(13-18)

PIPE AND STEAMFITTER

An expanding Company located in 
Trevose has an excellent opportunity 
for a Pipe and Steamfitter Class “A". 
Applicant must be capable of laying 
out, installing and maintaining co m- 
plete low and high pressure piping 
installations and maintaining sprink
ler system, pood pay, excellent be
nefits and permanent work are am
ong the advantages to be gained by 
successful applicant. Call for an ap
pointment.

BETZ LABORATORIES, INC.,

Somerton Rd., Trevose, Pa. 19047.
E. SHAW 355-3300.

((15-17)

WELDER

San Juan. — Puerto Ri
ko darbo unijų vadovai pa
siuntė prez. Nixonui petici
jų raginant amnestuoti po
litinius kalinius, kovojan
čius už savo šalies nepri
klausomybę. Kai kurie ka
liniai uždaryti 20 metų ka
lėj iman.

Pranešimai
• Philadelphia, Pa.

ftLLD 10 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 8 d., 2 vai. 
po pietų. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti, nes pa
vasaris jau tik už kalnelio, 
o su pavasariniu gamtos at
gimimu atgims ir mūsų kul
tūrinė bei meninė veikla.

Valdyba (1647)

CLERK TYPIST
N. E. Phila. Manufacturing. 

Full time and permanent. Apply:
HOTPACK CORP.

Cottman Ave. & Melrose, Phila., Pa.
(15-17)

CLERICAL 
SUPERVISOR

Busy Order Department for major 
textile manufacturer has opening for 
supervisor. Fine opportunity for de
tail-minded person. Supervisory abi
lity essential. Call GA 6-0300, Ext 
311. Or apply: ROBERT BRUCE, 
INC., "C” ■& Westmoreland Sts., 
Philadelphia, Pa. (15-17)

Albany, N. Y. — Narko
tikų kontrolės komisija skel
bia, kad iš 2,000 narkotikų 
naudotojų, valstijos ligoni
nėse gydytų, tik 6 procen
tai buvo vėl areštuoti, kaip 
narkotikų naudotojai.

Metal Fabrication.
FOREMAN 2nd SHIFT.

Supervisory exp. in metal forming, 
with automatic brakes, presses and 
shears. Permanent position with fast 
growing Non-Defense Metal Fabri
cation plant. Good salary and bonus. 
Apply or call for appointment.

REPCO PRODUCTS 
CORPORATION

7400 State Rd. DE 8-1110.
(15-18)

MACHINIST
First class. High wages.

All insurance paid.
Plenty overtime.

203-658-7635 <
(10-16)

MACHINIST 1st CLASS
MECHANIC 1st CLASS

Day shift. Modem shop. Good pay 
and company benefits.
LEE FILTER CORP.

191 Talmadge Rd., Edison, N.J.
201-287-2700

(11-16)

A growing Chemical Products Ma
nufacturer located in Trevose, has 
an attractive opportunity for a Wel
der (combination). Applicant must 
be capable of performing electric 
ARC, HELIARC, ACETYLENE Wel
ding as required on Ferrous and non 
Ferrous metals;, interprete blue 
prints, sketches and other specifica
tions; lay out and set up work, 
direct and check work of other wel
ders of lower classification.

If your questions concern wages, 
benefits and working conditions, 
they are among the best in the area. 
Call for an appointment.

BETZ LABORATORIES, INC.
Somerton Rd., Trevose, Pa. 19047 

E. SHAW 355-3300
(15-17)

AUTO LOT PORTER
Needed to clean and line up our 
new and used cars to beautify our 
lot. Must have neat appearance, 
be courteous, Pa. driver’s license, 
and take pride in his work.

See
Jack Hillis — Sales Manager

LIEBOLD FORD
2283 Hunt’g Pike, Hunt. Valley, Pa., 

OR 7-1242
(15-17)

BODY MAN
Experienced. Must have own tools. 
Excellent working conditions. Paid 
holidays, vacation, hospitalization, 
life insurance. Apply in person.

KNIGHTS AUTO BODY , 
781 Garfield Ave., Jersey City, 

(201) 433-7300. (15-17)

SHORT ORDER COOK
Hours 11 to 8, also COUNTER MAN
5 to 11. Apply in person. Good pay.

DR. 6-5183
GRUNINGS -

780 Morris Turnpike, Milbum, N.J.
(13-16)

Washingtonas. — 500 ko
legijų laikraščių redaktorių 
turėjo čia konferencijų. Pa
reiškė jie, kad reikia padė
ti tiems, kurie kovoja už 
“revoliucines pakaitas” 
moksle ir gyvenime.

SHEET METAL FABRICATORS.
1st Class Mechanic. Capable of ass
embling small and large control con
soles. Exceptional benefits.

INDUSTRIAL PANEL CORP., 
Cornwells Hts., Pa. Call 639-6556.

(13-17)

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.



6 pusi. LAISVE Antradienis, Kovo (March) 4, 1969

Dar kai kurios pastabos 
Jokūbui Stukui

Šias pastabas rašau jums, 
todėl, kad dar vis tikiu, 
kad jumyse kur nors dar 
vis slypi kibirkštėlė meilės 
Lietuvai ir lietuviu tautai. 
Mano bėda, kad aš nežinau 
jūsų darbo sąlygų. Neži
nau, kiek nuo jūsų asmens 
priklauso jūsų šeštadieniais 
vedamosios radijo valandos 
programų sudarymas. La
bai galimas daiktas, kad jas 
jums diktuoja tie, kurie jas 
finansuoja, todėl tai minė
tai meilės kibirkštėlei pasi
reikšti nelieka vietos. Jei 
taip, tai labai gaila. Gaila, 
kad žmogus už duoną turi 
tarnauti svetimiems die
vams, — šiame atsitikime 
Lietuvos ir lietuvių tautos 
priešams.

Aną dieną aš jums paste
bėjau, kad jūsų citata iš 
“Tėviškės Žiburių,” kur sa
koma, kad Lietuvos žmonės 
amžinai prasigėrė ir pavir-j 
tę tokiais peštukais, jog 
baigia užsimušti, apmelavo
te ir apšmeižėte Lietuvą. 
Maniau, kad jūs tas mano 
pastabas rimtai apgalvosi
te ir sekamoje programoje 
ta šmeižta atšauksite. De- 

ir V
ja, jūs ne tik to nepadarė
te, ale dar kitą panašų laiš
ką perskaitėte, kad sustip
rintumėte aną šmeižtą. ŠĮ 
kartą sakoma, kad vienoje 
sueigoje dalyviai taip nusi
lakė, jog ant rytojaus net 
į darbą nebesusirinko. Ir 
vėl šaukiate: Žiūrėkite, kaip 
teisinga buvo ana citata iš 
“Tėviškės žiburių.” Žiūrė
kite, į ką mūsų Lietuvėle ir 
jos žmones pavertė naujoji 
socialistinė santvarka!

Nesupraskite manęs klai
dingai. Aš nesakau, kad 
tokios sueigos nebuvo arba 
negalėjo būti Lietuvoje. Aš 
nesakau, kad nūdienėje Lie
tuvoje nebėra svaigalų ir 
kad žmonės nebenasigeria. 
Bet su girtu o k lybe yra 
smarkiai kovojama. Jūs to 
nepabrėžėte ir nepagyrėte. 
Su jumis bėda tame, kad jūs 
paimate atskirus atsitiki
mus ir juos apibendrinate, 
visa tauta paversdami gir
tuokliais ir peštukais. Štai 
kame jūsų nusidėjimas prieš 
Lietuvą ir lietuvių tautą. 
Jūs garsinate pasauliui ne 
tokią Lietuva, kokia ji yra. 
O tai neleistina, tai nepa
doru, tai nežmoniška ir ne
lietuviška !

O ar seniau Lietuvoje 
žmonės negerdavo? Ir dar 
kaip! Atsimenu, kai mano 
sesutė tekėjo, per tris die
nas giminės ir kaimynai 
ūžė, gėrė taip, jog aš ma
niau, kad visą mūsų ūkį 
pragers ir suvalgys! Bet 
niekas visam svietui iš tų 
vestuvių nedarė išvados, 
jog visa lietuvių tauta yra 
prasilakus.

O ar mažai girtuoklystės 
yra mūsų Amerikoje? Gir
ti žmonės automobilius vai
ruoja ir tūkstančiai užsi
muša. Bet niekas visos tau
tos už tai neprakeikia.

Arba, štai, žmonės kalba, 
kad viename jūsų artimų 
žmonių susitikime su sve
čiais iš Lietuvos vienas dva- 
sišaks tėvelis taip “nusilesė,” 
jog ant kojų nebepastovėjo. 
Sakoma, kad ir jūs toje su
eigoje dalyvavę. Kodėl tuo 
“nepasigyrėte” savo progra- 
gramoje, vietoje vėl kokį 
ten laišką iš Lietuvos apie 
girtuokliavimą citavus? To 
blogio yra visur... gaila, 
bet yra daugiau, negu rei
kia.

Beje, aną dieną aš paste

bėjau, kad žmonės kalba, 
jog jūs ir už pinigus atsi
sakėte paskelbti praneši
ma anie susitikimą su sve
čiais iš Lietuvos. Ar tiesa? 
Reikė io pasiaiškinti, bet ne- 
nasiaiškinote.

Klausiausi jūsų progra
mos ir pereitą šeštadienį. 
Ta pati istorija. Pastatėte 
koki ten kun. Liaubą sukal
bėti “poterius“ apie Šv. Ka
zimierą. Klausiausi ir gal
vojau: Jeigu iš tikrųjų ka
ralius Kazimieras buvo toks 
geras ir teisingas žmogus, 
tai jeigu jis prisikeltu iš nu
mirusių, tam dvasiškajam 
tėveliui pasakytu: Tu, žmo
gau. mano ir dievo vardu 
kalbi apie meilę, bet skelbi 
melą ir neapykantą!

Jūs šioje savo programo
je gal jau tūkstantąjį kartą 
nukartojote tą piktą melą, 
kad Lietuva “yra įjungta į 
Sovietų Rusiją.” Vadinasi, 
Lietuvos nebėra! Ko tuo 
melu siekiate? Kam tuo me
lu iš tikrųjų pasitarnauja
te? Ar pagalvojate?

Lietuva nebuvo ir nėra 
‘jungta į jokią Tarybų Ru
si-a. Ji yra savanoriškai 
istoiusi i Tarybų Sąjungą. 
O Tarybų Saiunga^uside- 
da iš penkiolikos respubli
kų. Lietuva yra viena iš 
tų respublikų kaip ir Rusi
ja, lygiomis teisėmis su ki
tomis respublikomis.

Kodėl nepasakote savo 
klausytojams, kad anais me
tais buvo sudaryta Laikino
ji Lietuvos vyriausybė pa
gal visus smetoniniais lai
kais veikusios Lietuvos 
konstitucijos nuostatus, kad 
toji vyriausybė pravedė de
mokratinius rinkimus, kad 
taip išrinktas Liaudies sei
mas kreipėsi į Tarybų Są- 
iungą, kad ji priimtų Lie
tuvą lygiomis teisėmis, ko
kiomis tvarkėsi visos kitos 
tuolaikinės tarybinės res
publikos. Ir Tarybų Sąjun
gos Aukščiausioji Taryba 
(Parlamentas) Lietuvos 
prašymą patenkino, ją pri
ėmė į savo tautų šeimą.

Jei tuo netikite, pasi
skaitykite 1940 metais iš
leistą knygą “Naujoji Lie
tuva faktų ir dokumentų 
šviesoje.” Joje rasite visus 
to proceso oficialius doku
mentus. Pamatysite, kokį 
piktą melą jūs savo progra
moje skelbiate, sakydami, 
kad mūsų Lietuva buvo ar
ba yra “įjungta i Sovietų 
Rusiją.” Kaip sakiau, jei
gu jumyse kur nors dar vis 
slypi Lietuvai ir lietuvių 
tautai kibirkštėlė švento
sios meilės, jūs tą melą at
šauksite. Bent jau aš ne
nustosiu vilties.

Dar apie jūsų programas. 
Kodėl iose, pavyzdžiui, ne- 
nasididžiuojate, kad lietu
vių tautos sūnus Justas Pa- 
čckis yra Tarybų Sąjungos 
Tautybių Tarybos (kuri yra 
lygi mūsų. Senatui) pirmi
ninkas? Juk tai be galo di
delis ir gražus Lietuvai pri
pažinimas.

Kodėl jūs rąnkiojate ir 
skelbiate tiktai neigiamus 
nūdieniniame Lietuyos ir 
lietuvių tautos gyvenime pa
sitaikiusius įvykius, o ne
skelbiate tikrai didingų at- 
siekimu ir laimėjimų moks
le, kultūroje, apšviętoje, pra
monėje, žemės ūkyje? Ar 
tai reiškia meilę Lietuvai?

Arba, antai, kodėl nepa
minėjote, kad su vasario 15 
diena Lietuvoje paskelbtas 
Kultūros mėnuo ir kad dau
giau kaip 80 meninių ko

Vieši iš Tarybų Lietuvos 
Daktare Laima Pociene

Malonu buvo susitikti 
daktarę Laimą Pocienę, ku
ri prieš kelis mėnesius atvy
ko į JAV pas savo dėdę. 
Pirmiausia daktarė Pocie
nė viešėjo Floridoje, pas-
kiau nuvyko automobiliu į 
Chicagą, o dabar baigia sa
vo viešnagę New Yorke.

Daktarė Laima Kaškely- 
tė-Pocienė dirba ir gyvena 
Vilniuje. Ji dirba vaikų 
skyriuje Vilniaus klinikinė
je ligoninėje ir taipgi pri
žiūri vaikučių sveikatą tos 
ligoninės darželyje, kuria
me priimami ligoninės dar
buotojų vaikučiai nuo vie- 
nerių iki penkerių metų.

Teko man lankytis Vil
niaus klinikinėje ligoninėje, 
kurios vyriausias gydyto
jas daktaras Trepšys su di
deliu malonumu man rodė 
tą taip moderniai įruoštą li
goninę. Daktarė Pocienė 
man aiškino, kad nuo to lai
ko, kai aš ten lankiausi 
(pereitą vasarą), daug kas 
jau pasikeitė. Dar daugiau 
naujų pastatų atsirado ir 
kitokių modernių ligoninėje 
gydymo įtaisų.

Daktarės Pocienės mamy
tė gyveno JAV Bostono 
apylinkėje. Ten ji drauga
vo su V. Kazlauskiene, kuri 
dabar gyvena Flushing’e,

Ties Puntuku, Rubikiais
Tūkstančiai turistų ir sve

čių kiekvieną vasarą aplan
ko vaizdingas Anykščių 
apylinkes. Daugiausia jų 
privilioja Puntukas ir Ru
bikiai. Čia atvykstantiems 
bus sudaryti buitiniai pa
togumai. Rubikiuose iškils 
naujas pastatas viešbučiui 
ir kavinei, b netoli Pun
tuko—kavinei.

Šių pastatų suprojektavi
mo konkursuose geriausiais 
pripažinti architekto Kęstu
čio Zubovo darbai. Pagrin
dinės statybinės medžiagos 
bus mediena ir akmuo.

(“Kolektyvinis darbas”)

Anglijos įsiskolinimas už
sieniui pasiekė 3,414 milijo
nų svarų sterlingų.

taipgi su mums visiems ge
rai žinoma Elena Šarkiūnie- 
ne (Januliene). Ji grįžo į 
Lietuvą 1936 metais. Vė
liau Lietuvoje ištekėjo, iš
auklėjo dukrą, išmokslino,
ir dabar ten gyvena su vy
ru Kaškeliu.

Dr. Laima Pocienė atrodo 
į. visai jauną mergaitę (ro
dosi, neturinti nei 20 metų), 
bet ji jau daktarė, dviejų 
mergyčių motina. Jos duk-
rytės, Gintaitė ir Vilytė, 
dviejų ir ketverių metų, pa
liktos priežiūroje vyro Zig
mo Pociaus, kuris yra Vil
niaus • universitete fizikos 
fakultete vyr. dėstytojas.

Daktarė Pocienė lankėsi 
ligoninėse Chicagoje ir New 
Yorke, apžiūrėjo ne vieną 
muziejų, ir sako, kad daug 
ką norėtų dar pamatyti, bet 
mergytės, vyras, tėveliai 
taip pat ir darbas traukia 
ją į namus. Ji mano išvyk
ti kovo 11 d.

Maloni viešnia buvo at
silankiusi į “Laisvės” pasto
gę praėjusią savaitę. O at
einantį sekmadienį dalyvaus 
New Yorko Lietuvių Mote
rų Klubo rengiamame po
būvyje, kur bus proga vi
siems dalyviams su daktare 
susitikti.

Ieva Mizarienė

Tarp lietuvių
Scranton, Pa.—Ignas Kle- 

vinskas randasi ligoninėje. 
Jis gavo “stroke” vasario 
10 d., ant kairės pusės. Jo 
sveikata po biskį gerėja. 
Nežinoma kaip ilgai jis bus 
ligoninėj, vėliau bus pra
nešta.

Moters Dienos minėjime dalyvaus 
viešnia iš T. Lietuvos

Šiomis dienomis vieši Noujorke atvykusi keliems mė
nesiams viešnia iš Tarybų Lietuvos daktarė Laima Po
cienė. Ji pasižadėjo dalyvauti Niujorko Lietuvių Mote
rų klubo rengiamame MOTERS DIENOS minėjimo po
būvyje, kuris įvyks 2 vai. po pietų Laisvės salėje sekma
dienį, kovo 9 d.

Daktarė Pocienė Vilniaus Klinikinėje ligoninėje vai
kų skyriaus gydytoja. Ji pasižadėjo mums pakalbėti. 
Bus žingeidi! išgirsti daktarės kalbą apie ligonines Lie
tuvoje.

Taigi, visi dalyvaukime. Po programos turėsime vai
šių, o tuo tarpu galėsime asmenįai pasikalbėti su viešnia.

Įėjimas $2. M-ne

KRISLAI
(Tasa iš pirmo psl.)

Amerikos biznierius, kurie bi
zniavo] a užsienyje. Tokie 
žmonės turi daug reikalų ir 
pažinčių su tų kraštų Įstaigo
mis ir valdžiomis. Be to, jie 
daugumoje yra dolerio patrio
tai. Biznis yra biznis. Koks 
čia skirtumas, kaip ir kuriuo 
keliu doleris ateis į savo kiše
nę. . . Su tokia galvosena žmo
gų nesunku nupirkti. O ČIA 
savo agentams gerai apmoka.

Kalbant apie dolerį ir kiše
nę, Chicagos menševikų gazie- 
ta (N.” vas. 26 d.) dar vieną 
smarkią kulką paleido tiesiai 
į “Lietuvių Bendruomenės“ 
čyfo Dr. Nainio ir jo pasekė
jų pakaušį.

Kaip jie drįso į savo kišenę

Išvyko Floridon
Laimingos kelionės, sau

lėtų dienų Elenai ir Pranui 
Vaitkams. Jie vasario 26 d. 
autobusu išvyko į Floridą, 
į St. Petersburgo Treasure 
Island.

Reikia manyti, kad jiedu 
gerai pailsės, atjaunės, nes 
apsigyveno dra u g i š k o ir 
nuoširdaus rokiškėno Anta
no Čelkio pastogėje. Būkite 
1 aimingi!

Draugai

ParengimŲ Kalendorius
Kovo 9 d.

Niujorko Lietuvių Motew 
rų klubo koncertinis popie
ti s minėjimui MOTERS 
DIENOS, 2 valandą po pie* 
tų, “Laisvės” salėje.

Kovo 16 d.
“Laisvės” B-vės dalinin

kų suvažiavimas 10 vai. ry
te, o 6 vai. vakare banketas. 
Prašome įsitėmyti datą.

Balandžio 20 d.
LDS 1-os kuopos pietūs 

1-mą valandą “Laisvės” sa
lėje.

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas ivyks trečiadie
ni, kovo 5, “Laisvės” s^Jė-^ 
ie. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visi kp. nariai kviečia
mi dalvvauti. Savrbu vi
siems laiku mokėesčius pa
simokė ti. Valdyba. (15-16)

lektyvų pašilo1’s su gastro
lėmis po visa Lietuvą ir pa
sieks visus Lietuvos kampus 
ir kampelius su lietuviška 
daina, su lietuviška muzika, 
su lietuviškais šokiais, su 
lietuviška vaidvba?

Arba. vėl. kodėl nepra
nešti. kad Lenkijoje yra 
ruošiama Lietuvių kultūros 
dekada, arba kad Tarybų 
Sąjungos sostinėje Maskvo
je yra suruošta įžymaus 
dar senosios kartos daili
ninko Antano Gudaičio ta- 
nvbos paroda, arba kad per 
T7isą sezoną taip pat seno
sios kartos dramaturgo 
Grušo pjesė* statoma Esti
jos teatruose? Reikėtų ne 
tik apie tai* pranešti jusi' 
programos klausyt o j a m s 
bet pasididžiuoti ir pas1’ 
džiaugti, vietoje užėmusia1 
ką laiškui, kuriame sako 
ma, kad ten vęstuvėse 
krikštynose ar kokioje ki
tokioje sueigoje buvo per 
daug paimta “Dar po vie
na,” arba “Palangos” ar ki
tokio svaigalo. Tai būti’ 
geras, gražus populiarini
mas Lietuvos ir lietuviu 
tautos. Tas gilintų Ameri
kos lietuviuose meilę ir pa
sididžiavimą savo tauta ir 
jos kūrybingumu. Ypač tai 
padėtų jaunimui pamilti 
savo tėvų kraštą.

Nusivylęs

Ward Hill; Mass.— Miela 
Lilija: Gaila, kad anksčiau 
nepranešiau, mat pereitą 
Savaitę kritau ir perlaužiau 
kaula per kelį. Ką tik grį- 

' žau iš ligoninės. Koja gipse, 
ir negaliu paeiti. Su geriau
siais linkėjimais, Antonette 
Račkauskienė.

Labai gaila, kad mūsų 
viršminėti draugai-vajinin- 
kai nesveikuoja. Linkiu 
jiems greitai sustiprėti svei
katoje, ir vėl veikti mūsų 
visuomenėje. L. K—te.

Dalyvauti agresyviniame 
kare prieš Pietų Vietnamo 
liaudį atvyko nauji Tailan
do kariuomenės daliniai. 
Juos sudaro pusantro tūks
tančio kareivių iš “Juodo
sios panteros” divizijos, ku
ri ypač aktyviai dalyvauja 
taikių gyventojų “nurami
nimo operacijose.”

Maždaug 4,700 tūkstančių 
darbo dienų buvo prarasta 
1968 metais Anglijoje dėl 
streikų.

priimti kai kur vasario 16 die
nos parengimuose surinktus 
“Lietuvos laisvinimui“ dole
rius! Kaip jie išdrįso neišsi
gąsti tos pačios gazietos pa
grūmojimo, kad jie su tokia 
politika nusisuks sau sprandą, 
kaip anais metais gražiai nu
sisuko Hitleris ir hitlerinin
kai ?!

Kiekvienas tam tikslui su
rinktas doleris turėjo patekti 
ne į Nainio, bet į Valiūno, 
Vaidylos ir Grigaičio kišenę!

“Naujienos“ šaukia: Arba 
visi tie doleriai turi ateiti į šių 
vyrų kišenę, arba ALTO vado
vybė ant Dr, Nainio ir jo pa
sekėjų galvos užtrauks amži
ną rūstybę.

Dabar lauksime ir žiūrėsi
me, iš kokio molio tas Dr. 
Nainys yra nulipdytas — atsi
laikys, ar susileis. . L

, Janoni j a nuo seno pir
mauja i pagal savižudybių 
gausumą. Seniau tai būda
vęs “charakiri” — drąsos 
ir orumo įrodymas. Dabar 
“charakiri” pakeitė grei
čiausias pasaulyje superek- 
špresas “Tokaido”. Per de
vynis šių metų mėnesius po 
ekspreso ratais žuvo 42 
žmonės, daugiausia bedar
biai ...

Naujas majoro Lindsay 
sumaiymas

šiandien New Yorko mie
ste sulaužęs automobilio pa
sistatymo taisykles gauna 
pašaukimą eiti į kriminali
ni teismą. Bet tokių bylų 
tiek daug, jog teismams 
sunku su jomis susidoroti.

Miesto majoras John Lind
say siūlo įstatymą tokiai 
procedūrai pakeisti. Jis siū
lo, kad tokie skundai būtų 
išimti iš teismo rankų ir 
pavesti specialiam tribuno
lui, kuris būtų Traffic De
partamento kontrolėje ir 
priežiūroje.

Pasiūlyma turi užgirti ar 
atmesti valstijos seimelis. 
Dar neaišku, kuo tas page
rintų situaciją. Mažiau dar
bo turėtų teismai, bet dau
giau darbo ir rūpesčio susi
darytų Traffic Departa
mentui. Miestui išlaidos vei
kiausia nesusimažintų.

Ozone Park, N. Y.
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks kovo 11 d. 2 
vaL po pietų, “Laisvės” sa- 
]ėie. 102-02 Liberty Avė. 
Kiek vienas susirinkimas 
svarbus. Kaip visada, ir šis 
susirinkimas bus su vaišė
mis. Visi nariai ir narės 
prašomi dalvvauti.

Valdyba (15-17)

80 milijonų amerikiečių 
nuolat žiūri į stiklelį; 4.5 
milijono — chroniški alko
holikai. Kasmet alkoholis 
atneša amerikiečių ekono
mikai 2 milijardus dolerių 
nuostolių. Kas antras žmo
gus žūsta dėl neblaivumo.

SĘRGA
I'

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad mūsų draugas Jurgis 
Bernotą laimingai pergyve
no operaciją ir sugrįžęs na
mo gražiai sveiksta. , Deja, 
ta džiugi žinia buvo trum- 
nalaikė. Pereitą ketvirta
dienį Jurgis mums telefo- 
navo, kad jis vėl toje pačio- 
ie Jamaica ligoninėje ir kad 
iis turėjo kitą operacija, 
būtent, ant prostatinės liau
kos.

Kaip dabar Jurgis jaučia
si? Aišku, kad po dvieju 
mina sunkių operacijų ne
dali jaustis kaip niekur nie- 
^o. Bet. girdi, “laikausi ir 
Gkiuosi, kad visos nelaimės 
baigsis laimingai.. ”

To jums, Jurgi, ir linki 
-risi Jūsų draugai ir bičiu
kai. Rep.

LDS 1-os Kuopos žiiros^
Kviečiame visus narius 

dalyvauti šiame susirinki
me, kovo 4 d., 7 v. v., 102-02 
Liberty Avė. Anksčiau mū|fr 
sų susirinkimai įvykdavo 
kas mėnesį, bet dabar įvyks
ta kas antras mėnesis. No
rime, kad šis susirinkimas 
būtų skaitlingas. Tarsimės 
apiė ateinantį kuopos ban
ketą ir kitus reikalus. Po 
susirinkimo, mūsų kuopos 
pirmininkas Valys Bunkus 
priims narius su vaišėmis. 
Kadangi nesusirenkame kas 
mėnesį, tai šiame susirinki
me turėtų būti daugiau na
riu ir įvairesnis susirinki
mas. Iki pasimatymo- susi
rinkime.

Beje banketo bilietu ga
lima gauti “Laisvės’’ admi
nistracijoj. — Užrašu sekr.

(15-16)

RENGIA “LAISVĖS” BENDROVĖ

Sekmadienį, Kovo 16, 1969
"LAISVES” SALEJE ,

102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Iš ryto 10 valandą įvyks “Laisvės” Bendrovės su
važiavimas, o vakare apie 6 vai. bus banketas. Kvie
čiame visus dalininkus dalyvauti suvažiavime ir ban-’ 
kete, kaipgi kviečiame ir svečius dalyvauti.

Banketo bilietas $3.50 asmeniui
— “Laisvės” B-v&s

Board Direktoriai

Sostinės mažiesiems
Architektas V. Parčiaus- 

as drauge su architekte A. 
Vosyliūte sukūrė vaikų 
miestelio projektą. Šis mies- 
'elis išaugs Vingio parko 
pakraštyje ir bus pavadin
tas Mėnulio slėniu. Visi 
etatiniai čia tarnaus kosmi
nės romantikos nuotaikai.

Netoli Vingio parko, 
Čiurlionio gatvėje, bus pa
statytas Lėlių teatras. Pro
jektu jam sukūrė architek
tė D. Čepienė.

ĮDOMI PARODA
Gausu šinmfis dienomis 

’ankvtoju Vilniaus Paro
du rūmuose. Čia atidaryta 
’’domi eksnoziciia — “Lie
tuviu liaudies kostiumų 
-aida.” M

Vienaip salėie eksnonuo- 
’^mi XVJI-XX šimtmečių 
T ’’etuvns kaimiečiu drabu
žiai. kitoje — tarvbinio lai
kotarpio tautiniai kostiu
mai. nritaikvti scenai.

Eksnozici ja nai v a i r i n a 
mnoviniai ir irmsu dienų 
nanuošalai iš žalvario, si
dabro, gintaro. V. P.

IEŠKOMA

Mano tėvas Vaišvila Juozas, ieš
kodamas darbo, 1924 metais išvyko 
į Argentiną. Apie pusantrų metų gy
veno Buenos Aires ir motinai rašy
davo laiškus. Paskutiniame laiške 
pranešė, kad gaunąs geresnį darbą, 
bet pavojingą. Po to nustojo rašyti 
ir dingo. Iki šio laiko apie jo likimą 
neturiu jokių žinių. Iki išvykstant į 
Argentiną, gyveno buvusiame Pa
svalio valsčiuje, šuo metu jam bū
tų apie 76 metus amžiaus. Jei at
sirastų žinančių apie tėvo likirgtf, 
praneškite: advokatui Vaišvilai Ig
nui, Juozo s., Panevėžys, GogoUp 
gt. 55, bt. 57, Lithuania, USSR. W 
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