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KRISLAI
Elektros jėga Lietuvoje 
Karingiausia valstybė 
Vincas Rudaitis 
Automobilių gamyba 
Alkoholis gimdo nelaimes

— J. Gasiūnas —

Lietuvos elektravimo virši
ninkas Justas Nekrašas “švy
turio’’ korespondentui pasakė: 

“1958 metais, statant Kauno 
HES, Lietuva gamino 855 mi
lijonus kilovatvalandžių elek- 
tros energijos. . . šiandien, kai 
dirba Elektrėnų VRE, per 

K . metus pagaminame 5 milijar- 
' dus 875 miljonus kilovatvalan
džių. Vadinasi, respu b 1 i k o s 
elektros gamyba per 10 mė
ty padidėjo beveik 7 kartus.”

Prieš 10 metų Lietuvai pa
dėdavo kaimyninių respublikų 
elektros jėgainės, o dabar Lie
tuvos elektros jėgainės pade
da kaimyninėms respublikoms. 
Dabar jau galvojama apie sta
tymą atominių elektrinių. Pa
daryta milžiniškas progresas.

Juodųjų koalicija 
susitarė su unija “LAISVES” VAJUS

GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJŲ
Chicago.— Juodųjų (neg- 

susitarė su 
ir 

Unija ir 
pasižadėjo į

namų statytojų unija 
kontraktoriais.
kontrakto riai 
porą mėnesių priimti ma
žiausia 4,000 negrų į įvai
rius statybos darbus.

Ilgą laiką juodųjų koali
cija boikotavo, namų staty
bą, sulaikinėjo darbą. Rei
kalavo, kad statyboje rasi
nė diskriminacija būtų pa
naikinta ir negrų būtų pri
imta toks procentas, koks 
negrų procentas Chicagoje.

Dabar jie laimėjo.
Ši sutartis gali dabar 

ti pagrindu panašioms 
tartims daugelyje miestų,, 
kur dar tebeina kovos 
prieš rasinę diskriminaciją 
namų statybos pramonėje. 
Pittsburgho ir Seattle mies
tai stovi pirmoje vietoje.

bū-
su-

New Yorkas.—Brooklyno 
federalinis teismas apkalti
no penkis, kaip pavogusius 
$200,000 vęrtės brangakme- 
nų Kennedy International 
aerodrome.

JAV kariai išskerdę 80,000 
civilinių Pietų Vietname

ir tęsis iki 15 d. vasario, 1970 m.
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA

Valys Bųnkiis, Brooklyn, N. Y. ... 
Connecticut, valstijos vajininkai ... 
Tani Alekna, St. Petersburg, Fla. . 
New Jersey vajininkai .....................
Philadelphia, Pa............................ ...
So. Bostono vajininkai •.................
Lawrence-Haverhill, Mass. !.............
J. Jaskevičius, Worcester, Mass. ... 
Geo. Shimaitis. Brockton. Mass.........
M. Vaiilioniene, Miami, Fla...............

TOKS:
Punktai

.......  5644 
.... 4812 

........ 4580
.... 4272 
....... 3852 

.......  3152 

. ... 2832 

.......  2408 
....... 2288 

....... 1876

Nigerija laimėjo 
Biafros karą

Lagos. — Paskiausiomis iš bado. Užsienio neokolo- 
dienomis Nigerijos armija, nistams nepavyko atplėšti 
užėmė visus Biafros pro- Biafros provincijos nuo Ni- 
vincijos miestus ir mieste-geri jos ir sudaryti atskirą 
liūs. Sukilėliams kitos išei-l nepriklausomą valstybę, 
ties nebebuvo, kaip pasi
duoti. Nigerijos valdžia pri
ėmė pasidavimą , ir paskelbė 
sukilėliams amnestiją. Su
kilėlių vadas gen. Ojukwti 
pabėgo užsienin.

Civilinis-karas tesėsi arti v

Maskvos radijas pasvei
kino Nigerijos laimėjimą, 
kaip “viso Afrikos konti
nento progresyvių jėgų lai
mėjimą prieš imperializmą”.

Biafros karas baigtas.
trejetą metų. Jame žuvo į Laukiame, kada bus baigtas 
apie 2 milijonus kareivių ir Vietnamo karas ir Izraelio- 

daugiausia Biaf- arabų susikirtimai, provo- 
ros žmonių. Daugelis mirė kuoją karo atnaujinimą.
civilinių,

Jungtinės Valstijos taipgi 
padarė milžinišką progresą 
apsiginklavime. 1937 metais 
mūsų šalies išlaidos tesiekė 
vieną bilijoną dolerių, 1957 
m.—38 bilijonus, o 1967 — 73 
bilijonus.

Per tą neilgą lai k o t a r p į 
Amerika prisisteigė militari- 
nių bazių daugumoje pasau
lio valstybių. Korėjos kąro 
nelaimėjusi, ji įsivėlė į Viet
namo karą, iš kurio dabar nie
kaip nebegali išsikapstyti.

k Tai karingiausia valstybė vi
same pasaulyje. Finansinis- 
pramoninis imper i ai i z m as 
stengiasi vis daugiau ir dau
giau apžioti net iki užsisprin- 
gimo.

Baltimore, Md.— Advoka
tas William Zinman skelbia, 
kad Jungtinių Valstijų ka
riai išskerdė daugiau kaip 
18,000 civiliniu Pietų Viet- ' .t 4-
namo gyventojų.

Zinman tai aiškino “Dai
ly World” korespondentui 
Tim Wheeler. Jis taipgi nu
rodė, kad Centrinės Infor
macijų Agentūros (Jung
tinių Valstijų užsieninės 
žvalgybos) tikslas buvo ir 
dabar tebėra kaip galima 
geriau paslėpti amerikiečių

pravestas skerdynes Viet
name.

Bet Songmy skerdynės 
jau niekas nebegalėjo pas
lėpti. Ji iškilo ir privertė 
pravesti tyrinėjimus. Nebe
galėjo to nuslėpti net Pietų 
Vietnamo prezident. Thieu, 
kuomet Saigono parlamente 
šis klausimas iškilo.

Apskaičiuojama, kad ame
rikiečiai nužudo maždaug 
po 50 civilinių, žmonių į me
nes.1*.

V. Sutkicnč, V. Taraškicnė, 
San Francisco. Calif.

Kanados vajininkai ................
J. Staniene, Baltimore, Md. 
Chicago, Ill................................
Rochester, N. Y. .................
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 
Pittsburgh, Pa............................
A. Bemat, Los Angeles, Calif.
Vera Smalstienė,

Livonia, Mich...................... 900
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 8401 K.

(Tęsinys 4-me psl.)

17681
1416 20 kp.
1212' 
1140 
1120 
1076 
1076

936

792
Kralikauskicnė
Lawrence, Mass...................

ir Mot. skyrius, 
Binghamton. N. Y............

L. Tilwick, Easton. Pa.............
M. Žiedelis, Nashua N. II.
J. K. Alvinas, Yucaipa, Calif. 
O. Zelin, Plymouth, Pa............
LLD 74 kp., New

Kensington. Pa...................
C. K. Urban, Hudson. Mass. 
Marytė Smalstis,

Ludington Mich.................
Naravas, Shenandoah, Pa.

758 
444 
406
252
192

144
108

108
36

Aukščiausiasis teismas svarstys 
Komunistą Partijos legalumą

Mirtis išplėšė iš mūsų tar
po ilgametį spaudos ir pažan
gaus judėjimo aktyvų dalyvį 
Vincą Rudaitį.

Iš Lietuvos atvykęs į Škoti
ją Vincas darbavosi prie 
“Rankpelnio.” Atvykęs į Ame
riką, jis tūlą laiką dirbo “Ko
voje” iki jos užsidarymo. Vė
liau persikėlė į Chicagą ir 
dirbo “Vilnyje’’, o kai gyveno 
New Yorke, tai dirbo “Laisvė
je.” Paskiausiu laiku darba
vosi “Vilnyje.”

Visą laiką jis dirbo linoti
pininku. Tai buvo nepavaduo
jamas tame darbe. Taipgi ak
tyviai dalyvavo abelname pa
žangiame judėjime.

Vinco mirtis — mums vi
siems didelis nuostolis. Nuo
širdi užuojauta giminėms ir 
arlymiesiems.

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis Teismas sutiko 
peržiūrėti ir aptarti 1950 
m. Kongreso priimtą anti- 
komunistihį (McCarrano) 
aktą, kuris draudžia Korm 
partijai legaliai veikti! < •

1968 m. prezidentiniuose 
rinkimuose Komunistų Par
tija turėjo savo kandidatus 
New Yorko ir Minnesotos 
valstijose. Dabar Aukščiau-

Pentagonas ginkluoja 
Čiang Kai-šeka

Washing tonaki. > r— Pen ta- 
gonas paskelbė, kad Jung
tinės Valstijos suteiks Tai- 
vanui (Čiang Kai-šekui) vi
sa skvadroną F-104 lėktuvų.

Skvadronas turi 20 lėktu
vų. Jie gerai apginkluoti 
karui su Kinijos Liaudies 
Respublika. JAV taipgi 
siunčia daugiau moderniš
kų Taivanui ginklų.

Prasta apsauga 23 
senelius sudegino

Marietta, Ohio. — Gais
rui kilus senelių prieglau
dos name 23 seneliai žuvo 
ir kita tiek apdegė.

Valstijos sveikatos depar
tamentas skelbja, kad toje 
prieglaudoje nebuvo pakan
kamos apsaugos nuo gais
ro, todėl 23 seneliai jame 
žuvo.

TSRS atmetė Amerikos planą 
Izraelio-araby taikai

Washingtonas. — Jungti- bų valstybėms, dėl ko Izra
elis pareiškė nepasitenkini
mą tuo planu.

JAV turėtų suteikti dau
giau koncesijų arabų vals
tybėms, skelbia TSRS. Tuo
met būtų galima keturioms 
didžiosioms valstybėms pri
eiti prie susitarimo.

nių Valstijų valstybinis se
kretorius Rogers gavo at
sakymą nuo Tarybų Sąjun
gos ambasadoriaus Dobry- 
nino. Atsakyme pasakyta, 
kad JAV planas - Vidurio 
Rytų kdnflikto klausimu 
nepriimtinas, •

TSRS vyriausybė nurodo, 
kad JAV ■ planas Vidurio 
Rytų taigai yjęa “vienpusis” 
ir Izraeliui pataikąujantis. 
Tiesa,, planas suteikia šio
kių tokių koncesijų ir ara-

Brazzaville.4- Kongo res
publika užmezgė diplomati
nius'ryšius su Vokietijos 
Demokratine ’ Respublika 
(Rytų Vokietija).

VakaryVo kieti jos darbininkų 
reikalavimai

kaip kitos

i

siasis Teismas turės nus
pręsti, ar Kompartija gali 
legaliai veikti ir savb kan
didatus iškelti, 
partijos daro.

Kompartijos prezidenti 
niai kandidatai
chell ir Zagarell tuoj po 
rinkimu kreipėsi į Aukš
čiausiąjį Teismą partijos 
legalumą išspręsti. Dabar 
Teismas sutiko tai padaryti.

Miss Mit

se susižeidžia. 22 procentai 
sužeistųjų esti gerokai alko
holio ragavę. x

Tyrimų vadovas dr.fWechs- 
ler teigia, kad alkoholis žy
miai .prisideda prie įvairių na
muose nelaimių. Jist pataria 
visur būti atsargiems. Tuo
met ir nelaimės galės suma
žėti.

Washing tonas. — Namų 
reikalų sekretorius Romney 
aiškina, kad šiuo metu 
Amerika pergyvena didesnį 
gyvenamųjų namų trūku
mą, koks, buvo 1945 metais.

Katalikų mokytojai 
skelbia streiką

New Yorkas. — Katalikų 
mokylų mokytojai pradėjo 
piketuoti kataliku diocezi- 
ios raštine. Jie reikalauja 
didesnių algų ir kitų refor
mų.

Jeigu nebus patenkinti 
mokvtoiu reikalavimai -iki 
sausio 19 d., tuomet visi ka
talikų mokvklų mokytojai 
išeis į streiką.

Roma, Italija. — 120 ku
nigų ir kitų katalikų dva
siškių raštu kreipėsi į po
piežių Pauliu, kad jis leistų 
katalikams divorsuotis?

atsišaukė į visas 
narius, kviečiant 
sekamus reikalą-

Jungtinė Automobilių Dar
bininkų unija skelbia, kad 
1947 metais 626,400 darbinin
kų pagamino 4,800,000 auto
mobilių. 1967 metais 620,000 
darbininkų jau pagamino 9 
milijonus automobilių.

Kaip matote, truputį me- 
žesnis darbininkų skaičius da
bar pagamina automobilių 
dvigubai daugiau. Nemažai 
automobilių darbininkų šiuo 
metu yra bedarbių eilėse. O 
ateityje tokių gali būti 
kai daugiau.

Unija todėl kovoja už 
pesnes darbo valandas, 

A galėtų didesnis skaičius 
foininkų pasilikti darbe.

* Bostono Medikalinės
dacijos tyrimai rodo, kad į 
metus apie pusdevinto milijo
no aiherikiečiy savo namuo-

Plačiai pagarsėjęs daininin
kas Tom Jones dabar jau mi
lijonierius. Už kiekvieną pa
sirodymą su daina jis gauna 
krūvas dolerių.

Bet prieš trejetą metų 
Anglijoje Tom Jonės negalė
davo. pasidaryti pragyvenimą 
iš dainų, tai gaudavo valdiš
ką finansinę paramą.

Stebėtinai greitai jis taip 
aukštai iškilo.

gero-

trum- 
k a d 
dar-

Fun-

Sausio ir vasario mėn. — 
LDS centro valdybos nomina
cijos. Svarbu LDS nariams da
lyvauti savo kuopų susirinki
muose ir atlikti organizacinę 
pareigą.

Taipgi svarbu LDS nariams 
prisidėti su darbu, kad vaju
je įrašyti kiek galima daugiau 
naujų narių. • - ‘

Sausio 15 -Martino 
Lutherio Kingo diena
New Yorkas. — Sausio 

15 d. — Martino Lutherio 
Kingo gimtadienis, kurį 
plačiai mini visoje šalyje.

Skelbiama, kad New Yor
ko mokyklos tą dieną bus 
uždarytos. Kai kurios uni
jos atsišaukė į darbininkus 
tą dieną sulaikyti darbą.

Panaši padėtis daugelyje 
ir kitų miestų. Norimą sau
sio 15 dieną paskelbti nacio
nalinė švente Kingo pagar
bai. Kingas buvo užmuštas 
1968 m. balandžio 4 d. Mem
phis mieste.

. Parsippany, N. J. — Kalė
dų eglaitei užsidegus gaisre 
žuvo Nancy Gloumakoff ir 
jos trys vaikai. ' '

Canberra, Australija. — 
Čia JAV vice prezidentas 
Agnew susitiko su protes
to demonstracija. Austra- 
liečiai reikalavo baigti karą 
Vietname. 15 protestuotojų 
policija areštavo.

Londonas. — Anglijos 
Transportacijos Darbininkų 
Unija ir kitos unijos pas
kelbs Vietnamo karui pro
testą per “N. Y. Times” 
sausio 27 d.

Washing tonas.— Nation
al Aeronautics and Space 
admin i s t r a c i j a paleis iš 
darbo 50,000 žinomų, kad 
sumažinti federalinio biu
džeto išlaidas.

-v • Washingtonas. — 15,000 
Trąns World Airlines dar
bininkų paskelbė stteik^.

Šiaurės Vietnamo 
gamyba pakilo

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo pramoninė gamyba 
1969 metais pakilo 5.5 proc., 
palyginus su 1968 metais.

Nors karas ir sausra pa
kenkė žemės ūkiui, bet ry
žių laukai 1969 metais pa
didinti 80,000 hektarų. Ry
žių gavyba padidės 40 proc.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos unijų atstovai, Kom
partijos sušauktoje konfe
rencijoje, 
unijas ir 
kovoti už 
vimus:

1. Pripažinti Rytų Vokie
ti j ą kaip nepriklausomą 
valstybę.

2. Užmegsti. ryšius su 
abiejų Vokietijų unijomis.

3. Sudaryti tarp abiejų 
valstybių lygių santykių su
tartį.

4. Kovoti prieš monopoli
jas ir už socialines bei dar
bo unijų teises.

Paryžius.— Sen. McCar
thy, grįždamas iš Maskvos, 
sustojo Paryžiuje ir turėjo 
pasitarimą su Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios už
sienio reikalų ministre' 
Binh, taipgi su šiaurės 
Vietnamo atstovu. Maskvo
je su premjeru Kosyginu 
kalbėjosi taikos ir kitais 
klausimais.

Washingtonas. — AFL- 
CIO skelbia, kad unijų lei
džiami laikraščiai bendrai 
turi apie 25 milijonus skai
tytojų.

New Yorkas.— Richmond 
Hille ištikusiame gaisre žu
vo 86 metų Cecilija Prim
rose ir kiti du žmonės. 5 pa
liko be pastogės.

Roma.— Italijos Kompar
tijos organas “L’Unita” ra
šo, kad 16 politinių kalinių 
mirė Graikijos koncentraci
jos stovykloje Leros.

New Yorkas.—Lordai su
laikė pamaldas dviejose me- 
tomistų bažnyčiose. Jie rei
kalaują kunigų rūpintis 
skurdžią padėtimi.

Nauji metai - nauji 
namai

Anykščiai.— Naujieji me
tai ne vienam anykštėnui 
sutampa su įkurtuvėm. 
1969-aisiais Anykščių rajo
no žemdirbiai pasistatė 160 
naujų namų gyvenvietėse. 
Iš jų 109 šeimos persikėlė 
iš melioruojamų plotų.

— Šiems metams planas 
didesnis, turėsime pastatyti 
165 namus,—sako Anykščių 
rajono žemės ūkio valdybos 
viršininko pavaduotojas P. 
Marciukas. — Bet ir šią už
duotį įvykdysime: jau pra
dėtas įdirbis 197 namams.

A. Savickis

Paryžius. — Čia atvyko 
10 Ispanijos politinių kali
nių, išsikasę tunelį iš kalė
jimo pabėgę.

New Yorkas. — Federali
nis prokuroras apkaltino du 
senatorius McCormacko ad- 
ministratyvius asistentus, 
dr. M. Sweig ir N. M. Vo- 
loshen, kaip valdžios apgau
dinėtojus ir šmugeliškais 
darbais ? užsiimančius.

Atėnai. — Graikijos mili- 
tarinis lėktuvas sudužo, 23 
parašiutininkai užmušti.

Yucaipa, Calif
Mirė Marga reta Alvinienė

Trečiadienio vakare ilga-, 
metis “Laisvės” korespon- 
tas drg. Alvinas telefonu iš 
Yucaipos pranešė liūdną ži
nią, kad mirė jo žmona 
Margareta Alvinienė, 76 m. 
amžiaus.

Mirė trečiadienį, sausio 15, 
San Bernandino ligoninėje, 
Yucaipoje.

Pašarvota Emerson šer
meninėje, Yucaipa Blvd, ir 
Adams St 35208

Bus laidojant pirmadienį, 
sausio 19, 11 vai. ryte ir 
bus sukremudta.
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Po (IvejŲ melu pertraukos
VARŠUVOJE pasitarimai tarp Jungtinių Valstijų ir 

Kinijos Liaudies Respublikos atstovų bus atnaujinti. Pir
mas susirinkimas įvyksiąs sausio 20 dieną. Susitarta, kad 
pasitarimų susirinkimų vieta bus keičiama. Vienas susi
rinkimas bus laikomas Amerikos ambasadoje, o kitas Ki
nijos. Pirimau pasitarimai eidavo Lenkijos patalpose.

Susitarimas atnaujinti pasitarimus po dvejų metų 
pertraukos laikomas prezidento Nixono diplomatijos'lai
mėjimu. Jis esąs pasiryžęs siekti geresnių santykių su 
Kinija. Jau prieš kurį laiką tapo panaikintos kai ku
rios restrikcijos susisiekimui su Kinija. O dabar ir tiesio
ginis kontaktas tarp abiejų šalių atstovų atsteigiamas.

Ko iš šių pasitarimų laukiama ir tikimasi? Reikia at
siminti, kad pirmesnieji pasitarimai toje pačioje Var
šuvoje nieko nedavė. Ar susitarimas pasitarimus atnau
jinti, reiškia pakeitimą vienos ir kitos pusės pozicijų? 
Ar tai reiškia, kad Kinija irgi pakeitė savo nusistatymą? 
Reikia nepamiršti, kad dar tik prieš keletą savaičių 
Jungtinių Valstijų atstovybė Jungtinių Tautų Generali
nės Asamblėjos sesijoje atkakliausiai priešinosi Kinijos 
priėmimui. Tai kaip dabar suprasti, kad staiga abejose 
pusėse atsirado noras pasitarimus arba derybas atnau
jinti?

Į šiuos ir kitus klausimus atsakymo tenka dar pa
laukti. Gal jie išryškės, kai derybos prasidės.

DAUGIAU APIE 
YABLONSKIŲ ŠEIMOS 
NUŽUDYMĄ

“Daily World” kolumnis- 
tas George Morris kalba 
apie padėtį, kuri privedė 
prie nužudymo angliakasių 
vado Joseph Yablonski šei
mos. Jis užsitraukė unijos 
vadovybės ir anglies kom
panijų rūstybę, kai atsisa
kė pripažinti balsavimus, 
kuriais Boyle tapo vėl iš
rinktas prezidentu, ir pa
reikalavo, kad Teisingumo 
Departamentas tuos balsa
vimus ištirtų. Dar daugiau: 
Yablonskis ir joi pasekėjai 
nutarė toliau tęsti kovą už 
unijos sudemokratinimą. To 
išsigando unijos biurokra
tai ir anglies interesai.

Nepatiko tiems intere
sams ir tas, kad Yablonskis 
reikalavo ištirti porą West 

j Virginijoje unijos lokalų, 
kuriuose numatoma korup
cija.

George Morris sako: 
į “Yablonskis pasidarė daug 
draugų tarp angliakasių, 
bet taip pat daug priešų 
tarp anglies savininkų ir 
Jungtinės Angliakasių Uni
jos biurokratų.” Už tą visą 
jis užmokėjo savo ir savo 
žmonos ir dukters gyvybė
mis.

ri palinkimą tukti, todėl se
nesnio žmogaus dieta turėtų 
būti lengva ir neriebi. Riebus 
maistas ne tik kad didina kū
no svorį, bet taip pat didina 
ir kraujo indų bei širdies su
sirgimų skaičių, todėl vietoje 
riebalų ir cukraus reikia val
gyti daugiau daržovių ir vai
sių. Be vitaminų daržovės ir 
vaisiai turi daug celiuliozės, 
sūri žadina vidurių peristal
tiką ir tuo mažina uzKietejimo 
pavojų.

fizinis darbas bei kūno ju
desys irgi daug .prisideda prie 
geros sveikatos isla i k y m o . 
žmonės, kurie daug vaikšto ir 
daug juda, ilgiau gyvena. 
Vaikščiojimas palengvina šir
dies darbą ir sumažina krau
jo indų susirgimus. Todėl šir
dies ligų ekspertai ir pata
ria kiek galiąt daugiau vaikš
čioti bei judėti. Tiei kurie 
praleidžia senatvės dienas sė
dėdami parkuose ant suoliu
kų, trumpiau gyvena," negu 
tie, kurie yra aktyvus ir jud
rūs.

Beribiškas rasistų nachališkumas
MISSISSIPPI valstijos baltieji rasistai neriasi iš kai

lio. Naujas teismų įsakymas viešąsias mokyklas inte
gruoti juos vėl pastatė ant kojų. Jie geriau sugriaus 
viešųjų mokyklų sistemą, negu mokyklas integruos, ne
gu leis baltiems ir juodiems vaikams lankyti tas pačias 
mokyklas.

Jų rankose valstijos valdžia ir visos įstaigos. Val
džia kursto baltuosius tėvus viešąsias mokyklas boiko
tuoti ir steigti privatiškas mokyklas, kurias, suprantama, 
valdžia finansuos iš savo iždo. Pradedamas visoje vals
tijoje teroras prieš tuos baltuosius, kurie nori savo vai
kus leisti į integruotas mokyklas. Jiems skelbiamas boi
kotas. Daugelis išgąsdintų tėvų verčiau neleidžia vaikų į 
jokias mokyklas.

Na, o Mississippi nėra išimtis. Panaši padėtis be
veik visose pietinėse valstijose.

Ar geriau pas katalikus?
KOMERCINĖJE spaudoje plačiai komentuojamas 

vėliausias Mormonų bažnyčios (Church of Jesus Christ 
of Latter-Day Saints) pareiškimas negrų klausimu. 
Kaip žinia, negrai gali šiai bažnyčiai priklausyti, bet jie 
negali būti jos kunigais arba pastoriais. Ta privilegija 
priklauso baltiesiems. *

Šiame pareiškime bažnyčios v^flai išdėsto to nusi
statymo “pagrindus.” Kodėl juodas žmogus negali būti 
kunigas? Ogi todėl, kad dievas, dar nedavė bažnyčios 
“pranašu?” David McKay įsakymo seną šios bažnyčios 
tuo reikalu poziciją pakeisti. Gal kada dievas susipras ir 
atsiųs tokį įsakymą. Kol kas pasilieka taip, kaip buvo.

Sakysime, tai juokinga, tai absurdiška. Tokia nesą
monė šiais laikais! V

Bet ar mažiau absurdiškas katalikų bažnyčios pa
tvarkymas, kad moteris negali būti kunigu? Kuo patei
sinama tokia biauri diskriminacija?

Mormonų bažnyčios galvos sako, kad jie laukia iš 
dangaus dievo įsakymo pakeisti savo nusistatymą. Bet 
ko laukia katalikų bažnyčios vadovybė ?

Argi galima tikėti?
Amerikietis karininkas Lawrence iš Atlantos miesto 

dirbo Saigone pranešėju žinių per radiją. Išėjęs dš kan
trybės jis pareiškė, kad armijos cenzūra neleidžia pa
duoti teisingų žinių apie padėtį Vietnamo frontuose ir 
karo eigą. Jis tuoj buvo pašalintas iš pranešėjo posto ir 
traukiamas karo teisman. Veikiausia bus skaudžiai nu
baustas.

Visiems gi aišku, kad oficialūs pranešimai iš Viet
namo karo yra griežtai cenzūruojami. Žinios neįtiki
nančios, arba aiškiai apgavingos. Pav., ar galima tikėti 
tokiam pranešimui per radiją sausio 9 dieną, kad vie
noje vietoje įvyko žiaurus susikirtimas su “šiauriniais 
vietnamiečiais,” kurie buvo baisiai supliekti. Jų buvo nu
kauta net 62, tuo tarpu mūsų amerikiečių krito tiktai 
du kareiviai! Ir taip beveik kiekviename pranešime iš 
Vietnamo vis kelis kartus, net keletu desėtkų kartų dau
giau žūsta “priešų.” Atrodo, kad jie tyčia lenda po mūsų 
kareivių ugnimi, kad žūtų. Bet juk taip įsivaizduoti yra 
absurdas. Jau gerai įrodyta, kad vietnamiečiai labai ge
rai moka kanaufi. Jų didelė drąsa seniai pripažinta.

Iš minėto pranešimo veržiasi išvada: arba ji yra iš- 
mįslyta, arba jeigu iš tikrųjų tiek vietnamiečių buvo nu-

JUSTO PALECKIO 
NAUJA KNYGA

Vilniaus “Tiesoje” (sausio 
6 dieną) skaitome praneši
mą:

“Daugelį pasaulio salių vi
suose žemynuose yra aplankęs 
Justas Paleckis. Dalyvauda
mas tarybinių parlamentinių 
delegacijų sudėtyje, važinėda
mas j tarpparlamentinės są
jungos: .konfereųcij as,j šio,s. są
jungos organų sesijas bei po
sėdžius, būdamas TSRS Aukš
čiausiosios Tarybos delegacijų 
vadovas ar narys, J. Paleckis 
turėjo progos pažinti ir darbo 
žmonių gyvenimą užsienyje, jų 
lūkesčius. Dalį savo Įspūdžių 
jis pateikė savo naujojoje 
knygoje, kuri taip ir pavadin
ta — “Kelionių knyga.“ Tai 
pasakojimai apie dvidešimt 
vieną šalį.

Beje, “Kelionių knygoje“ 
išspausdinti ir eilėraščiai, ku
riuos autorius parašė, viešė
damas įvairiose pasaulio šaly
se arba grįžęs iš tolimųjų 
kraštų.“

SENSTANTIEMS IR
JAU PASENUSIEMS

Dr. D. Degesys “Dirvoje” 
duoda tokius patarimus:

Kai kuriuos senatvės sutri
kimus galima sumažinti ir be 
vaistų, bet tam reikia prisi
laikyti medicinos nustatytų 
dėsnių. Senstantis kūnas tu

AMER. KOMUNISTŲ
partijos
PARElsKiMAS

Dėl nužudymo angliaka
sių vado Joseph Yablonskio 
ir jo šeimos Amerikos Ko
munistų Partijos Centro 
Komitetas išleido pareiški
mą, kuriame sakoma: “Ne
žiūrint kas paspaudė gaidu
ką, Yablonskis buvo nužudy
tas todėl, kad jis vadovavo 
eilinių angliakasių kovai.” 
Komunistai sako, kad ši 
baisi žmogžudystė yra po
litinė.

Yablonskioi nužud y m a s, 
sako jie, “priklauso tai pa
čiai kategorijai, kaip nužu
dymas dr. Martin Luther 
King, Malcolm X, Medgar 
Eveks, Black ^Panthers 
Party vadų, kaip nužudy
mas Mrs. Viola!' Liužzo ir 
kitų civilinių 'teisių judė
jimo aktyvistų per pie
tinius . rasistus, kaip nu
žudymas visos eilės dar
bo unijų vadų Calif orni- 
joje, Mary landė, Texas, 
Louisianoje, Ohio ir kitur, 
paskutiniais keliais metais.” 

“Galutinoji atsak o m y b ė 
už nužudymą Yablonskių 
glūdi plėšikiškų anglies ba
ronų gretose, kurie nieka
dos nėra bijoję panaudoti 
pikčiausias kriminalybes pa
didinimui savo pelnų,” sako 
Komunistų Partija.

“Anglies pramonė turi 
būti atimta iš plėšikiškųjų 
korporacijų rankų... Ko
munistų partija siūlo ang
lies pramonę sunacionali- 
zuoti. Ji privalo būti ope
ruojama ' federalinės1 įstai
gos, kurią kontroliuotų 
unijos atstovai ir eiliniai 
angliakasiai kartu su tos 
apylinkės žmonėmis.”

ŠEŠIOLIKMEČIAI
Mes norim būt gudresniais už visus 
Ir ligi šiol dar pavyzdžio neradom. 
Sunku tikėti, jog žmogus teisus, 
Kalbąs, nors ir Korčiagino citatom.
Su rankom žmonės, ir visi su kojom, 
Nors kartais pasitaiko išimtis, 
Mes turime rankas. Mes nekbvojom, 
Bet tai ne mūsų išmintis.
O kas gi mūsų — ta pasenus dogma, 
Jog su laiku išmokome protaut? 
Gyvenime, tu duok man, duok man, 
O aš dar neturiu ko duoti tau.

Stasys Jonauskas

kauta, tai jie nebuvo kareiviai, bet šiaip paprasti civili
niai žmonės, kurie pranešimuose pakrikštijami “yietkon- 
gais” arba “šiauriečiais.” Juk panašiai buvo ir su Song- 
my (My lai) skerdyne. Buvo pranešta, kad ten sunai
kinta šimtai priešo kareivių, o pasirodė, kad buvo pa
skersti kaimo seneliai, moterys ir vaikai,

Negalima tikėti, kad karininkas LaWrence būtų iš
galvojęs cenzūrą, jeigu jos nebūtų.

DR. A. PETRIKĄ

Pavojing
Šio amžiaus ketvirtosios 

dekados gale Jungtinėse 
Amerikos Valstijose meteo- 
riškai iškilo naujas kultas, 
pavadintas skambiu moksli
niu vardu — SCIENTOLO
GIJA (Mokslo logika). Tai 
tariamai mokslo, logikos, 
psichologij os, psichiatrijos 
ir religijos amalgama, ku
rios sukūrėjas ir vyriausia
sis fakiras yra Lafajetas 
Ronaldas Hubbardas, gimęs 
1911 m. kovo 13 d. Tildene, 
Nebraskos „ valst. Minėtasis 
kultas, kaip ir visi kultai, 
pirmiausia sužavi psichiškai 
bei emociškai pašlijusių 
lengvatikių kadrus.

Amerikos Gydytojų są
jungos leidžiamas mėnesinis 
žurnalas “Today’s Health” 
praeitų metų gruodžio mėn. 
laidoje išspausdino savo 
bendradarbio Ralph Lee 
Smitho straipsnį, kuriuo au
torius sugriauja scientolo- 
gijos “mokslinį” fasadą ir 
pastato jį į diskredituotų 
kultų gretas. Smitho teigi
niais bei faktais čia ir pasi
naudosime.

1930 m. L. R. Hubbardas 
pradėjo rašinėti “mokslinės 
fikcijos” tipo apybraižas, 
pasirašinėdamas visokiais 
slapyvardžiais. Viena jų, pa
vadinta “Excalibur”, kaip 
jo “refleksijų vaisius,” bu
vo išspausdinta 1950 m. ge
gužės mėn. žurnale “Stebi
nanti mokslinė fikcija”^ 
Praplėtęs minėtą rašinį, 
Hubbardas išleido jį atski
ra knyga—“Dianetika, mo
dernus proto sveikatos; mo
kslas”. Vėliau ■ Iknygą jis 
dar padidino. !ir ’ pavadino 
“Scientologija,” nors Dia-1 
netikos termino irgi neateif 
sakė, šiais' •klausimūis jis 
parašė kelias knygas, bęi 
brošiūras, kuriose prikimš
ta tiek paties autoriaus. ga
mintų nesuprantamų žo
džių, kad jam teko išleisti 
net specialų scientologijos 
žodyną.

Scientologijos kulto klu- 
bų-“bažnyčių” yra visuose 
didesniuosiuose Amerikos 
miestuose. New Yorke jie 
turi įsigiję didelį seną vieš
butį; Anglijoje (Grins tea- 
de), netoli Londono', turi an
tikinį XVIII amžiaus palo- 
cių Saint Hill ir “Antrąją 

' Pilį”. Kulto skyrių yra Au
stralijoje, Naujojoje Zelan- 
! dijoje Kanadoje, Pietų Afri
koje ir kitur. Kultistai gi
riasi turį visame pasaulyje 
10,000,000 sekėjų,

Hubbardo “mokslo” 
pagrindai

Hubbardas dalija žmogaus 
protą į dvi dalis: viena, tai 
“analitinė” mintis, kuri 
maždaug atitinka psicholot 
gijoje vadinamą sąmonę, 
kita —“reaktyvine” mintis, 
panaši į pasąmonę. Analiti
nė mintis yra racionai), ji 
valdo visas sąmoningąsias 
funkcijas, protavimo eigą, 
etc. Gi reaktyvinė mintis, 
kai kuriais atvejais, analiti
nę mintį slopina, krikdo ra
cionalaus protavimo proce
sus.

Scientologijos tikslas: pa
daryti reaktyvinę mintį 
analitinei minčiai pavaldžią, 
ją pažaboti ir išlaisvinti 
analitinės minties kelius. 
Tokia padėtis padaranti 
žrhogų laisvu, linksmu, svei
ku, laimingu ir protingu — 
net genijum! Toksai žmo
gus esąs “ s k a i d r u s” 
(“clear”). Aišku, jog taip 
žmogų “nuskaidrinti” galin
ti tik viena Hubbardo su-

as kultas
galvota scientologija.

Kaip tai įvyksta? Žmo
gaus reaktyvinę mintį (pa
sąmonę) apninka, lyg jūros 
laivo šonus, “karpės”, ko
kie tai nesuprantami “en- 
gramai”, kurie atsiranda 
nuo psichinio, fizinio' ar 
emocinio šoko (sukrėtimo), 
skausmo ir kitų nelaimių, 
arba įgimtų-paveldėtų sie
los savybių. Tie 4<engramai” 
įstringa į minties proto- 
pliazmą ir, kai jų yra daug, 
— stimuliuoja reaktyvinę 
mintį, kuri tuomet apvaldo 
visus žmogaus protavimo 
kelius. Jo< protavimas tampa 
neracionalus. Sakoma, jo 
protas pakriko. Psichotera
pijos (gydymo) jie nepripa
žįsta, ją neigia.

Trečiasis šcientol o g i j o s 
“mokslo” elementas esąs 
“tetanas,” kuris kiek pana
šus į tikinčiųjų sielos-dva- 
sios sąvoką. Žmogus esąs 
nemirtinas. Jo “tetanas” 
gyvuojąs nuo “laiko pra
džios, nnuo praamžių. Savo 
laiku jis buvęs viskuo: gy
vuliu, paukščiu, žuvimi, ka
ralium, elgeta ar kuo tik 
nori. Žmogaus kūnui mi
rus, jo “tetanas” pereinąs į 
kitą gyvybės formą ir vėl 
gyvenąs. Savo amžinų ke
lionių etape, “tetanas” ap- 
skrentąs nesuskaitoma dau
gybe “engramų” ir jo pro
tas pašlyja, jis tampa schi- 
zofreniku., Scientologijos už
duotis —r apvalyti “tetaną” 
nuo “engramų,” kaip vėlę 
nuo nuodėmių. < * •

“Tetanas”. galįs., j ei tik ‘ j is 
ąpvalytas, skaidrūs, —- lais
vai * keliauti beribėj erd
vėj, galįs lankyti ’ planetas, 
zyaigžd.es, ..jsai|lęs, gtį, ,Hub- 
b'ardąs giriasi, ‘jog‘ vizita
vęs Venerą, Saturnį, Sau
lę. Jis ‘tikrai prižada tokį 
pat malonumą kiekvienam, 
kuris tik turi pakankamai 
pinigų jo “nuskaidrinimųi.” 
O tai esąs ilgas ir ekspensy- 
vus procesas. Yra lengvati
kių, kurie ta fantazija su
sižavi ir tarų reikalui išlei
džia tūkstančius dolerių.

Scientologijos promote- 
riai turi paruošę tūkstan
čius agentų, vadinamų “au- 
ditpriais”-kunigais. Šie ieš
ko lengvatikių visur, kur 
tik turi su žmonėmis kon
takto. Ga r s i n a s i laikraš
čiuose, lanko sueigas, mitin
gus, namus, gatvėse dalina 
plakatus, skambina telefo
nu ir vis perša savo1 “tavo- 
rą” — amžiną gyvenimą! 
Pasigavę neapdairią auką, 
jos nepaleidžia tol, kol ta tu
ri pinigų. Žinoma, pate 
Hubbardas tokiu prozainiu 
darbu neužsiinra; jis rašo 
knygas arba savo liuksusi
nė jachta Važinėjasi jūroje; 
jis milijonierius.

Scientologi j os centras
Scientologų veiklos cen

tras yra Anglijoje, Saint 
Hill palociuje. Iš ten plau
kia visokios instru k c i j o s. 
Ten tūkstančiai turtingų 
amerikonų “gydosi nuo 
nerimo, nuobodulio, pe
simizmo, mėlancholi j os, 
“nervų” ir kitų tikrų 
bei tariamų ligų, kol iš
baigia pinigus ar patenka i 
psichiat r i n ę sanatoriją - li
goninę. O hipochondrikų yra. 
Šcientologai buvo pradėję 
“gydyti” net vaikus, bet vy
riausybė '’sulaikė. Be to: 
Anglijos valdžia dabar nevi
zuoja pasportų, specialiai 
vykstantiems į Saint Hill 
“gydytis” arba mokytis ki
tus “gydyti.1”; Alą t, užbaigi

mui kurso, visų šalių klijen- 
tai siunčiami į Angliją. No
rintieji vykti, šias vizos 
kliūtis vienaip ar kitaip ap
eina.

Tarptautinė scientologija 4 
— milijoninis biznis. Ame
rikoje jie pasivadino “baž
nyčia,” kad nereikėtų mo
kėti mokesčių. Bet teismas 
jiems tos privilegijos nepri
pažino, sektą priskyrė prie 
paprasto biznio. Dabar jie 
savo pinigus siunčia į Švei
carijos bankus, kad niekas 
nežinotų, kiek jie turi įplau
kų.

Sekmingesniam žmonių 
apgaudinėjimui, be regulia
riai laikomų seansų, scien- 
tologai, “engramų” skaičia
vimui, vartoja ir elektrinius 
aparatus (“Wheatstone 
bridge”) pavadinę juos “E- 
meteriais.” Šie pabūklai, ba
terijos pagalba, parodo tik 
kūno atsparumą - rezistenci
ją elektros srovei, o ne “en
gramų” kiekį “tetane.”

Nebūtų taip bloga, jei 
scientologai gydytų tik 
lengvatikių kišenes. Ta- * 
čiau jie sudemora 1 i z u o j a * 
daugelį nekaltų žmonių,^ 
juos apmulkina ir pa
daro tikrais psichopatais, 
kuriems neretai tenka ir 
beprotnamį pamatyti. Gi 
sergantiems, kaip tikri šun
daktariai, jie ligą be reika
lo užsendina. Dėlto šis ap
gavikų kultas pavojingas 
daugeliu požiūrių. Tai pri
pažino rimti pasaulio psi- 
pchologai, psichiatrai ir 
psichoanalistai.

Scientologijos kulto adora
toriai savo literatūroje skel
bia, būk Hubbardas gavęs 
filosofijos .daktaro (Ph. D.) 
laipsnį Sęąuota universitete, 
Kalifornijoje. Gi iš tikrųjų 
tokio universiteto niekur 
njera ir jokio , laipsnio .jis 
neturi.; Hubbardas ąkelb- 
ia; f/‘pirmas < atominių
mokslų inžįnieriųs,” fizikas, 
chemikas,:etc. Bet, tai gry-* 
niausią apgavystė, tuščia* 
rekląma. Jis mokėsi tik du 
metu George Washington 
universitete ir jokio .kurso 
nebaigė.

O žmonės turėtų būti ap
dairesni, atsargesni ir ne- 
kibti ant apgavikų užmestos 
meškerės. Jei kas serga, 
kreiptis į autentingą gydy
toją ar ligoninę, ne į ko
kio nors kulto aferistus.

Iš “Mokslas ir gyvenimas” 
1969 m. nr. 12, Vilnius

Krinovitas -- naujas 
mineralas

Meteoritų sudėtis yra ge
rai ištyrinėta ir naujų che
minių junginių juose retai 
beaptinkama. Todėl nemažą 
susidomėjimą sukėlė Chįca- ** 
gos geologijos muziejaus t 
darbuotojų atradimas. Jie < 
trijų meteoritų (Arizonos, 
Vičitos Kaunčio ir Jande- 
haino) grafito įtarpuose ap
tiko naują mineralą.,

Tarptautinė minerologinė 
asociacija šį mineralą pava
dino krinovitu žymaus tary
binio meteorologo, geologi
jos - mineralogijos mokslų 
daktaro E. Krinovo garbei.

Krinovitas yra sudegin
tas žalios spalvos silikatas. 
Žemės uolienose krinovito 
iki šiol nerasta.

Švedų muitininkai prieš 
narkotikų kontrabandin - 
kus pasitelkė į pagalbą šu
nis. Kalė Kokete, kontra- 
bandininkų pravardžiuoja-^ 
ma “juoduoju velniu”, labai 
stropi darbuotoja: didelį * 
sunkvežimį detaliai išųęsto- 
pęr dvi .- tris valandas.
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IŠ LAIŠKU
• Laikraščio “Laisvė”

Redakcijai
< Gerbiami Draugai,

f Tik prieš keletą minučių 
Kauno viešojoje biblioteko
je aš peržiūrėjau paskutinį 
šiais metais gautą pas mus 
“Laisvės” numerį, kuris pas 
Jus išėjo lapkr. 4, 1969 m. 
Taipgi tam tikra prasme, aš 
esu Jūsų laikraščio skaity
tojas.

Todėl šiandien, gruodžio 
31 diena, kai tarybinio Kau
no darbo žmonės ruošiasi 
iškilmingai, šventiškai su
tikti Naujus 1970 metus ir 
visi vienas kitą sveikina, 
leiskite ir man pasveikinti 
su Naujaisiais metais Jus, 
“Laisvės” redakciją, Jūsų 
asmenyje progresyvią Ame
rikos lietuvių spaudą ir pa
linkėti laimės 
su darbe ir 
gyvenime.

Dabar, kai
* eilutes, Kauno gatvės pilnos 

šventiškai pasipuošusių žmo-
* nių, su pirkiniais rankose.

Visi skuba. Už kelių valan
dų Kauno darbininkai, tar
nautojai, studentai, moksli
ninkai, mokytojai bei visų 
kitų profesijų žmonės susės 
prie naujametinių, šventiš
kai papuoštų stalų ir pakels 
šampano taures už gerus 
1969 metus ir kad ateinan
tieji, 1970-ji, metai būtų dar 
geresni. Kauno mokytojai 
švęs Naujų metų sutikimą 
buvusioje prezidentūroje — 
dabar Mokytojų namuose.

Praėjusiais 1969 metais, 
ryšium su pasirodžiusiais 
Lietuvoje leidžiamo žurnalo 
“švyturio” (Nr. Nr.2, 3) 
puslapiuose mano atsimini
mais “Buržuazijos saulėly
dis”, aš tapau tam tikru su
sidomėjimo objektu Tarybų 
Lietuvos draugų ir neprie
telių. Kiek man žinoma, Či-

♦ kagos marijonų laikraštėlis 
“Draugas” mane išplūdo. 
Gal plūdo ir kiti, bet nuo to 
mano- ūpas nepagedo, ir 
oras Lietuvoje nepasikeitė.

Aš retkarčiais rašau Ta
rybų Lietuvos spaudoje ir 
neatsisakysiu parašyti taip 
pat Amerikos lietuvių pro
gresyviai spaudan Tuo la
biau, kad rašyti pas mus yra 
apįe ką., , _
.Šiandien aš atsiverčiau 

dvi Kaulio telefono knygas: 
1939- metų ir 1969 metų. 
Koks skirtumas! 1939 me
tų knygoje suminėta 
vos pora, vos keletas fa- 
bri kėlių. O 1969 meftį? 
Dirbtinio pluošto kombina
tas, Radijo gamykla, Stak
lių gamykla, Turbinų ga
mykla. Tokių pavadinimų 
1939 metų Kaunas net nebu
vo regėjęs. Šie pavadinimai 
būdavo tik Berlyno, Pary
žiaus ar Londono telefono 
knygose. O kiek aukštųjų 
mokyklų ir kokios jos mil
žiniškos !

Na, ką gi. Tai tik sveikini
mo laiškas Jums, o ne s'traip- 
nis. Reikia baigti. Tuo la
biau, kad laikrodžio rodyklė 
slenka vis arčiau 12 valan
dos nakties. Sveikinimus 
reikia baigti, reikia pradėti 
ruoštis sutikti Naujuosius 
Metus.

Taigi dar kartą Jums, 
gerbiami draugai,

Laimingų Naujųjų Metų!
Su pagarba,

Gediminas Merkys 
Kaunas

t Žemaičių g. 4, bt. 2 
1969 m. gruodžio 31

Nuo Redakcijos: Širdingai

Leiskite mums per jus pas
veikinti šauniuosius kaunie
čius ir palinkėti jiems sėk
mės visose jų prakilniuose 
pastangose Kauna pakelti 
dar aukščiau visose gyveni
mo ir darbo srityse.

San Paulo 1969 12 20
Gerb. drg. J. Gasiūnai.

Pasinaudodamas proga, 
aš ir vėl ryžaus Jums para-

ir sėkmės Jū- 
asmeniniame

aš rašau šias

Š. m. “Laisvės” Nr. 76 til
po tokia žinutė po antrašte:

- “Brazilijos prezidentas ža
da demokratiją”. Toliau: 
“Rio de Janeiro — Naujasis 
Brazilijos prezidentas E. G. 
Medici per radiją ir televi
zija kalbėdamas pasakė, 
kad jis non grąžinti kraš
tui demdkratiją.

Gen/ Medici pripažįsta, 
kad Brazilija dar tebėra at- 

. silikusi ekonominiai ir poli
tiniai ir neturi “pilnos de
mokratijos”.

Jis pasižadėjo stabilizuo
ti finansus, pakelti ekono
miką, viską daryti, kad ša
lis daugiau progresuotų”.

Kuomet pažangioji spau
da iš buržuazinės spaudos 
ar agentūrų šaltinių ima ir 
patalpina tokius praneši
mus, be pastabų ir komenta
rų, žmogui susidaro keista 

. nuomonė. Atrodo, kad dik
tatūra pradeda smukti, o 
diktatoriai demokratizuotis. 
Bet mano nuomone, tokių 
stebuklų tegul niekas ne
laukia.

Neįmanoma ištisai čia pa
duoti Brazilų Komunistų 
Partijos organo—“Voz Ope- 
raria”— (Darbininkų žodis), 
Nr. 57 lapkričio mėn. 1969 
m. (leidžiamas nelegaliai) 
editorialo komentarą, bet aš 
pasistengsiu to editorialo 
pacituoti nors svarbesnes 
vietas.

Straipsnis turi tokią ant
raštę :

“Prezidentavimas teroro 
ir cinizmo atmosferoje”.
/‘Mūsų šalyje vis didęja 

persekiojimas ir terorizmas 
prieš liaudį.' Militaristų kli
ka valdžioje visiškai. nesis
kaito su piliečių teisėmis ir 
žmoniškumu.

Uniformųūti banditai, pa
sivadinę karininkais, įsipa
reigoja atlikti biauriaųsitis 
darbus kankindami politi
nius kalinius ir prievartau
ja moteris. Ne vien tik kan
kinami ir žudomi liaudies 
kovotojai kalėjimuose ar 
tiesiog nušaunami miesto 
gatvėse, bet dabar jau gink
luoti banditai užpuldinėja 
gyventojus namuose ir žudo 
šeimas, kaip atsitiko Rio.de 
Janeire — Vila Cosmos.

Juntos Militar “gorilai”, 
norėdami daugiau išgązdin- 
ti liaudį, pasiūlė priimti 
mirties bausmės įstatymą, 
bet jį vykdantys unifor
muoti žmogžudžiai nežino 
jokio Juridinio formalumo
— egzekucija yra be apelia
cijos — sumariška”.

“Voz Operaria” toliau ra- v so:
“Vis didėjančio teroriz

mo atmosferoje ‘gorilai’ su
šaukė sužalotą ir demorali
zuotą Kongresą, kad jis 
‘balsuotų’ ir išrinktų naują 
prezidentą, kartu priimtų ir 
naują Konstituciją. Štai ko
kioj teroro ir cinizmo atmo
sferoje nusprendė parinkti 
tarpusavį naują diktatūros 
sargą, kuris būtų priimti
nas ir jų ponams imperia
listams ir jo nariams brazi- 
liečiams—feodalų likučiams

“Tiesa, kad diktatūra dar 
suranda ir pritarėjų, kaip 
tai didžiumoj Kongreso at
stovų, ir kitose sferose, ku
rie visokiais būdais manev
ruoja liaudies opiniją ir vi
suomet yra pasiruošę per 
vieną dieną perdirbti dikta
torių į pasikeitusį demokra
tijos pranašą ir tautos gera
darį.

Bet visi tie ciniški šūkiai, 
gudriavimai ir apgaulė ne
gali paslėpti tikrovės.

Be nereikalingų išlaidų, 
nuo liaudies išplėštų, kad 
padaryti jį Respublikos pre
zidentu, kartu apvelkamas 
ir Juntas Militar ministrų 
pagaminta ir nauja Konsti
tucija, su kurios pagalba 
galvoja, dar kartą sustip
rinti visai tautai primestą, 
nardavikų ir reakcionierių 
tipiškai fašistišką režimą.

Kongresas ir legislatūrų 
galia paverčiami tikromis 
diktatoriaus generolo ma- 
rionietėmis, kad panaikinti 
tie s i o g i n i u s balsavimus 
1970 m. į valstijų guberna- 
rių postus, kur Konstituci
jos aktas ‘AJ—5’ ir kiti pa
pildomi ‘aktai’ dar leido 
įvykti tokiems rinkimams, 
dabar praktiškai panaikina
mi, taipogi panaikinamos ir 
visos kitos konstitucinės tei
sės”.'. .

Taip kalba ir galvoja ko
munistai ir visa pažangio
ji Brazilijos visuomenė apie 
naują prezidentą E. G. Me
dici.

Ir jeigu jau eina 
apie mirtį, tai turiu 
kyti, kad Medici du
takūnai jau nuvažiavo pas 
savo dievulį, kuriam meldė
si prašydami įkvėpimo ir 
stiprybės kovai prieš komu
nizmą Brazilijoje.

Dar iš savęs norėčiau pri
dėti :

Mediciui esant prezidentu, 
policijos teroras nei kiek 
nesumažėjo, dešimtimis yra 
nužudytu, šimtai sugrūsta 
kalėjimuose.

Sao Paulo miesto gatvėje 
neseniai policijos budeliai 
nužudė Karlos Maringelą, 
buvusį B.K.P.C.K-to nari ir 
Parlamento deputatą 1946- 
1947 m. Budeliai jį sekiojo 
4-rius metus ir kaltino “te
rorizmu” ir bankų plėšikų 
vadovu. Susišaudyme polici
ja nušoyė dar vieną prava
žiuojantį .vokiečių kilmės 
dantų gydytoją ir savo žval--rūšių duonos gaminiai.

kalba 
pasa- 
pirm-

gybininkę, kelius sužeidė, 
bet “teroristas” K. Marin- 
gela nepaleido nė vieno šū
vio.

Gal kas ir patikėjo polici
jos ir valdžios pranešimams, 
kad bankų apiplėšimai dau
giau nesikartos po K. Ma- 
ringelo likvidavimo, bet už
puldinėjimai, plėšimai ir te
roras kartojasi kas dieną ir 
be Maringelos.

Medici tuojau po prezi
dentinių iškilmių skubėjo 
parinkti sau ištikimus pa- 
gelbininkus — ministrus ir 
patarėjus — jų tarpe, Kelin
to Miulerį ir Raimundo Pa
dilba: Pirmasis pagarsėjęs 
jau nuo 1935 m., kaip dide
lis Hitlerio garbintojas ir 
Brazilijos Himleris, prie Že- 
tulijo Vargos diktatūros 
buvęs politinis policijos še
fas ir budelis. Jo dėka L. K. 
Prestes nėščia žmona Olga 
buvo iš Brazilijos išdepor- 
tuota Hitleriui į nagus. An
tras irgi nemažiau pasižy
mėjęs, — Brazilijos tautos 
išdavikas ir uolus integra- 
listas (B. fašistų p. narys), 
1942-1943 m. siuntinėjo Vo
kietijos ir Italijos povande
niniams — karo laivams 
slaptus pranešimus. Jo dė
ka apie 30 Brazilijos preky
bos ir keleivinių laivų buvo 
paskandinti ir žuvo virš 500 
žmonių.

Tai ot kokie garbingi vy
rai šiandieniniai Brazilijoje 
sėdi valdžioje ir kalba apie 
demokratiją?!

Sveikinu Naujųjų 1970 
Metų proga ir linkiu geriau
sios sėkmės, drg. J. Man- 
kauskas perduos nuo visų 
linkėjimus “Laisvės” štabui.

A. Juodelis

Iš kelionės po gimtąją žemę 
su Jonu Gužu

Duoną kepa automatai
Rygoje pastatytas naujas 

duonos kombinatas. Jame 
nilnai automatizuoti ir me- 
shanizuoti visi gamybos 
procesai. Duonos kepimui 
vadov a u j a operatoriai iš 
valdymo pulto. Pirmą kar
tą šalyje technologinio pro
ceso kontrolei įtaisytas te
levizijos įrenginys.

Siekiant pristatyti į par
duotuves visuomet šviežius 
gaminius, gatavos produkci
jos sandėlyje įrengtas šilu
minis uždangalas. Naujame 
kombinate kepami daugelio

s* - •
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Daug yra panemunėje piliakalnių. Vieni garsūs pa
davimais, legendomis, kiti mažiau žinomi. Tačiau visi 
jie yra suvaidinę tam tikrą vaidmenį kovoje su kryžiuo
čių ordinu. Vienas tokių yra ir Palemono piliakalnis Se
redžiuje, nuo kurio gražiai atsiveria Nemuno slėnis, pa
pėdėje prisišliejęs Seredžiaus miestelis.

ačiū už sveikinimus ir pasi- ir stambiems kapitalistams” Nuotraukoje: žvilgsnis nuo Palemono piliakalnio 
žadėjimą bendradarbiauti. Laikraštis dar pastebi: Seredžiuje.. B. Aleknavičiaus nuotrauka

(Tąsa)
Pirmas vasarotojų rūpes

nis, kai dangus apsinaukęs 
ir jūra nepatraukli, yra ap
lankyti gintaro muziejų. Tai 
atskiras pasakų pasaulis. 
Jame galima p‘raleisti išti
są parą. Čia ir istorija, ir 
mitologija, susijusi su Bal
tijos jūra ir jos gelmėmis. 
Klausantis pasakojimų apie 
gintaro1 ir jo klodus Balti
jos jūroje gidas nenoromis 
sustoja ir ties kitais, gali
mais Baltijos gelmių tur
tais, apie kuriuos dabar tik 
kolkas kalbama, bet po me
tų kitų, kurie gali būti su
rasti. Čia turima mintyje 
naftą Apie ją daug gir
dėta, ir ne vienoje vietoje 
matėme ilgus metalinius 
vamzdžius grąžtų pagalba 
suleidžiant į žemės plutą. 
Šie turtai kartais sukelia ir 
baimės. Jei jie bus pradėti 
iškelti į Baltijos jūros pa
viršių, ar jie nepradės terš
ti žydriojo Baltijos jūros 
vandens, baltųjų smilčių 
spalvos.

Reikia daugiau vietos
Tačiau Palanga ligšiol dar 

nepatenkina savo lankyto
jų. Čia. reik dar daugiau 
viešbučių, dar daugiau po
ilsio namų. Palangiškiai 
mus ramina, kad po metų 
kitų galės ir užsieniečiai čia 
atvykti poilsiauti. Šiuo me
tu Palangoje ilsėjosi kele
tą desėtkų užsieniečių, ku
rie čia atvykę iš Lenkijos 
Liaudies Respublikos arba 
iš kitų Europos Socialistinių 
šalių.

Palanga randasi netoli 
nuo Lietuvos didmiesčio 
Klaipėdos miesto ir u o s t o. 
Pakeliui i šias Tarvbu Lie
tuvos “duris i nasauli.” kain 
iiinkaiidarni didžiuojasi klai
pėdiečiai, mes daug ko įdo
maus ir vertingo pastebėjo
me. Pirmiausia i akis me
tasi nauias platus plentas, 
kuris iš tolo aniuosia Klai
pėdos miestą. Tai vra nau
jas kelias, išeinantis iš Že
maičiu plento ir jį jun
giantis su Palangos plen
tu. Tai padaryta tuo tiks
lu. kad vykstantiems i Pa
langa nereiktu užsukti į 
Klaipėdą ir gaišti laiko.
Klaipėda ir jo® apylinkės— 

Giruliai
Su Klaipėda ir jos apy

linkėmis pradėjome susipa
žinti nuo Girulių, kuriuose 
randasi kelios pionierių ir 
jaunimo, jų tarpe ir stu
dentų, stovyklos. Giruliai 
vasaros metu tampa jauni
mo vasarvietė. Tūkstan
čiai jaunuolių čia sutinkami 
tiek pliaže, paplūdimyje, 
tiek ir ištekinių pušų girio
je. Kasdien vien tik poil
siaujančiųjų tėvų ir giminių 
čia atvyksta apie 500.

Tiesa, tarp Klaipėdos ir 
Girulių sistemingai kursuo
ja autobusai, be to, į Giru
lius galima atvykti ir trau
kiniais iš abiejų pusių: nuo 
Klaipėdos ir nuo Kretingos. 
Šie metai Giruliuose vasa
roj autiems buvo ypatingai 
palankūs. Beveik ištisus du 
mėnesius čia jaunimas ga
lėjo priiminėti saulės vo
nias.

Be gražių medinių ir mū
rinių vilų Giruliuose dau
gybė ir palapinių, kuriose 
jaunimas įsikūręs. Būdin
gas Girulių bruožas yra tai, 
kad pedagogai, kurie aptar
nauja poilsiaujančius jau
nuolius, paprastai suaugu
sius vasarotojus nukreipia

toliau nuo Girulių, Meln
ragės link. Tai yra atskiras 
pliažas tarp Girulių ir Klai
pėdos miesto.

Melnragė
Per pušynus po keliolikos 

minučių mes atsidūrėme 
Melnragėje. Tai buvęs žvejų 
kaimelis, o pokario metais 
išaugęs į didelį, mūrinį Klai
pėdos priemiestį su keliomis 
gatvėmis, kurių pagrindinė 
tęsėsi išilgai pajūrio.

Visa Melnragės teritorija 
paskendusi pušyne, o už pus
antro, o vietomis truputį 
daugiau metrų prasideda 
aukšti kopų kalnai, kuriuo
se karštomis vasaros dieno
mis saule kaitinasi tūkstan
čiai Klaipėdos darbo žmo
nių, jų tarpe daug ir iš Tar. 
Lietuvos gilumos atvykusių. 
Šios kopos gražiai tvarko
mos žemų gyvatvorių pa
galba. Gyvatvorės sulaiko 
smiltis nuo jų slankumo ir 
sudaro tarsi gardus, kurie 
apsaugo saule besikaitinan
čius ir nuo vėjo ir nuo lakių 
smilčių. Kopos melnragiš- 
kiams turi ir kitą reikšmę. 
Potvynių metu, o ypatingai 
prieš audras Baltijos jūros 
bangos iškyla iki 3-4 metrų. 
Jei ne kopos, tai Melnragės 
priemiestis būtu apsemtas 
vandeniu. Taigi kopos daug 
naudos atneša ir vietos gy
ventojams ir saulės vonių 
priėmėjams.

Graži Melnragė, o ypatin
gai dabar kai čia gatvės as- 
f ai tu o-to s. Su Melnrage 
vra susiję ir kai kurie prieš 
Lietuvą nukreipti veiksmai. 
Šitame ligi antrojo pasauli
nio karo buvusiame maža
me žvejų kaimelyje pir
miausia pradėjo kurtis hit
leriniai būriai, kuriems' va
dovavo veterinorius Noima
nas ir pastorius Zasas. Apie 
šių būriu organizavimasi 
Lietuvos fašistai gemi ži
nojo.
toleravo. Tiesa, vėliau buvo 
areštuotas Noimanas. Za- 
sas ir keli mažesni “fiure- 
riukai”. Vienok neilgai iros 
laikė kalėjimuose lietuviš
kieji fašistai Jie buvo pa- 
liuosuoti. kad vėliau paruo
štu Klaipėdos ir Klaipėdos 
krašto prijungimą prie Vo
kietijos.

Melnragėje yra ir didysis 
Klaipėdos uosto švyturys. 
Iš Melnragės pusės praside
da ir vartai, jūrų vartai, iš 
Baltijos į Kuršių Marias, 
plačiąsias Nemuno žiotis. 
Stovime tarp kopų. į kurias 
mus atvedė gražiai aptvar
kytas asfaltuotas takas ir 
stebime kaip didžiuliai lai
vai atplaukia ir išplaukia iš 
judraus Klaipėdos uosto 
Anapus jūros vartų matyti 
ilga sausumos juosta, ap
augusi pušynais. Čia prasi
deda “ilgoji kasa”, tai yra 
nuo pusantro iki 12 kilome
trų pločio beveik 200 kilo
metrų juosta, kuri skiria 
Nemuno žiotis nuo Baltijos 
jūros.

Klaipėdos uostas
Daug'iausia kas mus domi

no Klaipėdoje, tai jo uostas. 
Daug apie jį skaityta, bet 
šiomis dienomis, lankantis 
Lietuvos pajūryje turėjome 
progą su juo susipažinti. 
Gyvenantis Brooklyne ir ži
nantis Brooklyno ir East 
River ir Hudson River uos
tus, svečias norėjo bent 
kiek sulyginti Klaipėdos 
uostą. Iš tikrųjų pilnai tu
ri teisę lyginti Klaipėdą su 
didžiausiais kitų valstybių

uostais. Kai mes įplaukėme 
į Kuršių Marias, prieš mū
sų akis iškilo milžiniška 
Klaipėdos uosto panorama. 
Juk čia ne vienas uostas, o 
iš esmės keli. Prekybos su 
užsieniu uostas, žvejų uos
tas, didelių išilgai uostą 

i įmonių aptarnavimo’ prie- 
iplaukos. Pagaliau didžiuliai 
smulkiųjų ir vidutinių laivų 
statybos “verfes”, dokai, o 
dar toliau didžiulės laivų re
monto dirbtuvės. Juk visa 
tai užsitęsia arti 30 kilome
tru. Ir štai kodėl palyginti 
Klaipėdos miestą, kuriame 
dabar gyventojų nuo 150,- 
000 iki 200,000, su NewYor- 
ku ir Brooklynu, kuriuose 
gyventojų yra daug kartų 
daugiau, tai proporcingai 
lietuviškasis uostas yra nei 
kiek ne mažesnis, o gyven
tojų santykiui šio uosto ki
lometražas daug kartų il
gesnis.
Jūrininkas S. Matulevičius

Daug užsieninių, didelių 
prekybinių laivų teko maty
ti. Vieni iš jų dar didžiu
lių kranų apsupti, kiti jau 
pasikrovę ir ruošiasi iš
plaukti į jūra. Ypatingai 
džiugu kad Klaipėdos žvejų 
laivynas pastaraisiais ke
liais metais smarkiai išau
gės. Jūrininkas Stasys Ma
tulevičius mums papasako
jo. kaip jis ir audrų metu 
išsilaiko Grenlandiios pa
krantėmis, kaip vidurvasa
rio dienomis jie atvyksta 
Bes pusiauju prie vakarinės 
Afrikos krantų. Jaunas, vos 
32 metu vvras. o iau pabu
vojęs kebuose Afrikos. Pie
tų Amerikos ir Šiaurės A- 
merikos uostuose. Ir iis ne 
vienas Jis nannsakoio. kain 
iis. n°tpVps tėvu antrojo 
pasaulinio karo metais Tė
vai jo buvo sušaudyti hitle
riniu okupantų, už tai kad 
6p neMdo vvresnioio brolio 
ič.ve^ti darbais i Vokieti
ja. “Ma^e maža teta atida
vė i Klmnėdos amatu mo-
kvkla. čia mane valgvdino, 
an vilko ir mokino. Vėliau,

tačiau ilgą laika juosi kai aš iau 2 metu padirbė
jau laivu remonto darbuo-
se. aš buvau nuimtas i jūri
ninku mnkvkla. c po 3 metų 
jau prgdėiau plaukti laivais 
i Baltiios jūrą ir i Atlantą.” 
Macevičius didžiuojasi, 
kad Klaipėdos žuvų konser
vų fabrikas, kuris tiek daug 
Tarybų Lietuvai, o ne retai 
ir kitoms respublikoms, tei
kia žuvienos yra aprūpina
mas žuvimis, kurias sugau
do lietuviškosios žvejų bri
gados. .

(Bus daugiau)

Atskleista viruso mįslė
Iššifruota dar viena viru

so paslaptis. Tai didelis TS 
RS Medicinos mokslų aka
demijos tikrojo nario V. 
Ždanovo ir medicinos moks
lų kandidato G. K. Čepulio 
nuopelnas. Ilgai vykdydami 
tyrimus D. Ivanovskio vi- 
rusologijos instituto labora
torijoje, jie išaiškino emuno 
-biologinį reiškinį, apie kurį 
anksčiau nebuvo žinoma. 
Šis mokslinis darbas buvo 
apsvarstytas Išradimų ir 
atradimų reikalų komiteto 
prie TSRS Ministrų Tary
bos posėdyje, pripažintas 
žymių atradimų ir įrašytas 
į TSRS Valstybinį rejestrą.

Naujas tarybinių viruso- 
logų darbas sukėlė didžiulį 
užsienio mokslininkų susi
domėjimą

Tass-o koresp. —Elta

Ežerai užima 2.7 milijono 
kvadratinių kilometrų. Tai 
apie 1.8 procento visos sau
sumos.

Rio.de
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LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

v
Valys Bunkus vėl pirmoje vietoje. Jis gerokai/pa

dirbėjo per savaitgalį su atnaujinimais, taipgi brookly- 
niečiai B. ir V. Keršuliai vėl kreditavo ji su prenumera
tomis. Viena nauja ir pluoštas atnaujinimų.

New Jersey valstijos vajininkams pagelbėjo Juozas 
Stanelis, warrenietis, su nauja prenumerata ir atnaujini
mais. K. Paciūnas, elizabethietis, irgi prisiuntė atnau
jinimų.

Povilui Aleknai (LLD 45 kp.) punktus kreditavo Ag
nė Jurevičienė, St. Petersburg, Fla., ji prisiuntė naujų 
prenumeratą. Povilas irgi gražiai pasidarbavo. Jis pri
siuntė 4 naujas prenumeratas ir atnaujinimų.

Haverhille-Lawrence, Mass., kolektyvas — A. Rač
kauskienė, M. Kazlauskienė, S. Penkauskienė ir A. Shu- 
petrienė — prisiuntė atnaujinimų.

Valė Sutkienė (bendradarbiauja su V. Taraškiene), 
San Francisco, Calif., prisiuntė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė tris naujas 
prenumeratas ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai kredituojami su atnaujinimais: 
S. Rainard, So. Boston, Mass.; P. Walantiene, Philadel
phia, Pa,; J. Jaskevičius, Worcester, Mass.; Geo. Shi- 
maitis, Brockton, Mass.; K. Kili'kevičius, Toronto, Cana
da; J. Purtiek ir J. K. Mažukna (LLD 87 kp.), Pitts
burgh, Pa.; Ona Wellus ir Marytė Lynn (LLD 20 kp. ir 
mot. KI.), Binghamton, N. Y.; Marytė Smalstis, Luding
ton, Mich., ir K. Naravas, Shenandoah, Pa.

Frank Mikantas, Pittsburgh, Pa. .................. 3.00
A. Gricienė, Cambridge, Mass........................ 3.00
J. Koncas, New Haven, Conn. ......... 3.00
Po $2: A. Balčiūnas, Montreal, Canada, ir C. Ka

ST. PETERSBURG, FLA.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Gerbiama drg. Lilija! Vakar mes turėjome LLD 

75-os kuopos susirinkimą. Trumpai apsvarstę visus rei
kalus, nutarėme ir į “Laisvės” fondą paskirti $100. Čia 
randate čekį toje sumoje.

Jums ir visam “Laisvės” kolektyvui laimingų žiemos 
švenčių. Viso labo. J. Kanceris, Miami, Fla.

V. Bunkus, Jamaica, N. Y., pridavė $71. Aukojo: 
Frank Yakstis, Richmond Hill..........................$40.00
U. Kamiatis, Brooklyn ................................... 6.00
A. Zurnis, Maspeth .. ........................................ 6.00
Kazys Beliauskas, Brooklyn ............................ 6.00
Atminčiai P. Petronio, Maspeth, N. Y............ 5.00
A. Balčiūnas, Richmond Hill ....................  5.00
Po $1: Anna Noreika, J. Karpavičius ir M. Peikus,

brooklyniečiai.

Elena Feiferienė, Woodhaven, N. Y., pridavė blanką 
ir $43. Aukojo:

A. Globičius, Wilkes-Barre, Pa...................... $10.00
P. Jozokas, Wilkes-Barre, Pa........................... 10.00
Frank Yakštis, Richmond Hill, N. Y.............. 5.00
U. Gužonienė, Gloucester, N. J......................... 5.00
A. Staniulis, Hampton, N. J. .. •.,................. 5.00
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J............................ 5.00
Po $1: B. Navalinskienė, Phila., Pa.; O. Kučinskie- 

nė ir W. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $30. Au
kojo:

J. Pattison ......................................................... $6.00
J. Jaskevičius ..............  • 5.00
M. Sukackienė ..................................................... 5.00
V. Pačėsa ............. . .................................. • • • • • 4.00
J. Lietuvininkas .................................................. 4.00
L. Ausie jus...................................................... • • • 3.00

Po $1: J. Deksnys, M. Shipman ir P. Carroll.

Ona Wellus - Mary te Lynn, Binghamton, N. Y., pri
siuntė $26. Aukojo:

V. E. Kazėnai ................................................... $6.00
J. Krasauskas .... .............................................. • 5.00
N. Judikaitienė ..............  5.00
Marytė Lynn........................................ •............ 5.00
Ona Wellus........................................................... 5.00

A. Shupetriene, Lawrence, Mass., prisiuntė $17. Au
kojo:

J. N. Rudžiai •..............................................  $6.00
J. A. Shupetriai..........................;..........................6.00
J. Sleivis................ ....................•.......................... 2.00
Po $1: K. Kizulis, M. Mary, U. Kovell.

Nuo kitų gauta sekamai:
Agnė Jurevičienė, St. Petersburg, Fla......... • $50.00
LDS 142 kuopa, Pittsburgh, Pa............ •......... 25.00
K. E. Žukauskai, Riverside, Calif.................. 25.00
John ir Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ... 21.00 
Barbara ir Bruno Medley, Stuart, Fla. ..... 11.00 
LDS 13 kuopa (per Anne Yakstis),

Ozone Park, N. Y.................................. •. 10.00
E. Motuzienė, Morrisville, Pa.......................... 10.00
K. A. Naravai, Shenandoah, Pa. . •............  10.00
Mary ir Al Dobinis, Cambria Heights, N. Y. .. 10.00
F. V. Budroniai, Bayside, N. Y........................... 10.00
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. Y.........6.00
So. Bostono pilietis ............................................ 6.00
Charles ir Anna Uurban, Hudson, Mass. .... 5.00 
Prank Vardška, Woodhaven, N. Y.................... 5.00
Juozas Stanelis, Warren, N. J. ....................  5.00
Joe Margaitis, Windsor, Cohri............................... 5.00
Michael Gavėnas, Pittsfield, Mass...........•.... 5.00
j. Ziulys, Toronto* Canada..........................•.. 4.0d
Ur. Gužonienė, Xrloucester; N. J........... .  4.00

minsky, Stroud, Canada.
Po $1: A. Skairus, Elizabeth, N. J.; Minnie Zartion, 

Bridgewater, Mass.; H. Juraitis, Laval, Canada; M. 
Chaponis, Livermore, Calif.; M. Stašienė, Cambridge, 
Mass.; Gertrude Skerston, Bridgewater, Mass.; Nellie 
Slegeris, Gardner, Mass.; P. Walent ir B. Nelesh, Phi
ladelphia, Pa.; Vera Adams, Ant. Biliūnas, Marcelė Ža
liukas ir Vincas Zmuidin, Brockton, Mass.

Šį sykį gauta $535. Anksčiau įplaukė $11,222. Viso 
gauta $11,757. Dar reikia $3,243.

Dar turime pusantro mėnesio laiko. Kai kurie va
jininkai yra patenkinti, kad vajų prailginome—sako, bus 
daugiau laiko pamatyti žmones. Beveik kas metai fondą 
užbaigėme garbingai. Kaip gerai būtų, kad ir šiame 
vajuje užbaigtume vajų iki nustatytos kvotos. Pasi
stenkime.

Skaitote “Iš laiškų” skyriuje, kad gauname prašy
mų nuo žmonių iš Lietuvos, kurie labai nori gauti laik
raštį “Laisvę.” Jūs prisiųskite mums už prenumeratą, 
o mes parašysime tam asmeniui Lietuvoje, pranešdami 
kas jam (ar jai) užrašė laikraštį “Laisvę.”

Ačiū viršminėtiems prieteliams už jų dovanas į fon
dą, ir vajinįnkams už pasidarbavimą. Turime daugiau 
pranešimų kitam sykiui.

Administracija

MIAMI, FLA.
I

Aido Choro pirmininko 
W. Thomsono a bei nąs (nuo 
sutvėrimo Aido Choro 1963 
m. birželio 6 dienos iki 1969 
metų) iš Aido Choro veiklos 
raportas, skaitytas Aido 
Choro susirinkime šių metų 

sausio 3 dieną.
Žaibo greitumu prabėgo 

šeši ir pusė metų nuo su
tvėrimo Aido Choro. Turiu 
pranešti, kad man bū
nant per tuos ilgus metus 
pirmininku, Aido Choras 
išaugo ir nuveikė kultūros 
ir meno srityje daug ir di
delių darbų. Surengė kelio
lika koncertų, sudainavo 
daug gražių liaudiškų dai
nų. Dainavo L. S. Kliubo ir 
LLD 75 kuopos surengtuose 
koncertuose ir mažesniuose 
parengimuose.

Aido Choras dainuoda
mas Miamio lietuviams įsi
gijo dąug gerų draugų, rė
mėjų ir garbės narių, kurie 
užsimoka į metus po $5 
chorui palaikyti. Aido Cho
ro gyvavime perėjo 4 mo
kytojai. Pirmoji mokytoja 
buvo Viola Hagerty. Jinai 
apleido Aido Chorą dėl li
gos. Mokytojas Kazimie
ras Kinderis ir Viola Ha
gerty išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. J. Veličką ir B. Ne
krašas apleido chorą dėl 
tam tikros priežasties.

Aido Choro nariai sugy
vena taikiai, gražiai ir ge
rai lankosi į pamokas. Cho
ras gali pasididžiuoti, kad 
jo ribose išaugo dvi geros 
solistės — Mrie Gabrėnienė 
ir Helena Mankauskienė — 
ir vėliau išdygo duetas — 
Helena ir Frank Mankaus- 
kai.

Aido Choras 1969 metais 
surengė du gražius koncer
tus — gegužės 25 dieną ir 
lapkričio 2-rą dieną. Abu 
koncertai buvo sėkmingi da
lyviais ir finansiniai.

Aido Choras pagelbėjo 
surengti LMS festivalį ir 
dalyvavo jo programoje. 
Festivalis įvyko kovo 22 ir 
23 dienomis, Miami, Fla.

Aido Choras sykiu su LS 
Klubu ir LLD 75 kp. suren
gė spaudos naudai koncertą 
d ė 1 laikraščių “Laisvės”, 
“Vilnies” ir “Liaudies Bal
so” ir išpildė visą meninę 
programą, koncertas atsi
buvo 1969 m. rugsėjo 14 d.

Aido Choras dabar turi 
penktą mokytoją, Birutę 
Ramoškaitę. Visi nariai pil
nai patenkinti jos mokymu. 
Nors nesu išrinktas kores-

J.ipondentu, bet kaipo pirmi
ninkas, parašiau iš Aido 
Choro veiklos 10 korespon
dencijų ir du prąnešimus 
apie koncertų rengimus į 
“Vilnį”. Taipgi parašiau du 
padėkos laiškus koncerte 
dalyviams, darbininkams ir 
artistams. Tilpo “Laisvėje” 
ir “Vilnyje”.

Taipgi, vardu Aido Choro 
tariu širdingiausią dėkui 
pirmai šeimininkei Marytei 
Paukštaitienei ir J. Paukš- 
taičiui už tokį garbingą, 
veltui pasidarbavimą su
rengtuose Aido Choro kon
certuose. Ačiū ir korespon
dentams: Inž. A. P. Gabrė
nui, J. Daugirdai, V. Bovi- 
nui ir S. Zaviui už aprašy
mą Aido Choro veiklos. 
Ačiū inž. A. P. Gabrėnui už 
garsinimą “Laisvėj” su kli
še lapkričio 2-os dienos kon
certo.

Aido Choro pirmininkas 
J. W. Thomsonas

• * •
Aido choras sausio 3-čią 

d. turėjo praktikas ir susi
rinkimą. Senas pirminin
kas J. Thomsonas atidarė 
susirinkimą 3 vai. popiet ir 
perdavė naujam pirminin
kui irižinieriui A. P. Gabrė
nui susirinkimą vesti. Buvo 
skaitytas protokolas iš per
eito susirinkimo. Protoko
las tapo visų priimtas. J. 
Thomsonas išdavė raportą 
iš choro veiklos. Jis gana 
plačiai raportavo apie cho
ro veiklą nuo jo pradžios ir 
iki šio laikė. Choristai, jo 
raportą priėmė gana šiltai.

Choro naujas pirmininkas 
susirinkimą vedė labrii ge
rai. Pasirodo, kad jis yra 
labai draugiškas visiems 
choro nariams. Choras pa
aukojo $25 “Vilniai” dėl al
bumo. Choras nusitraukė 
paveikslus ir pasiųs “Vil
niai,” kad įdėtų į albumą.

A. Bubelis, choro garbės 
narys, paaukojo chorui $50, 
bostonietė H. Žekonienė $5, 
kanadiškis S. Pempė ir ka- 
nadiškė Emilija Rašo po $5. 
Pereitais metais choras tu
rėjo 27 garbės narius.

Choras turime labai gerą 
mokytoją Birutę Ramoškai
tę. Būtų gerai, kad choras 
turėtų daugiau moterų.

Ex-Lowellietis

Gruodžio 28 d. Mirė Stan
ley Urbonas, 78 metų am
žiaus. Buvo ilgametis “Lais
vės” skaitytojas, buvo Phi- 
Įadelphijos gyventojas, Phi- 
ladelphijoj per ilgus metus

Užgriuvo darbymetis
^Žieminės šventės pasirodė 

ir vėl dingo, tik vietos pa
žangiečiams darbai padidė
jo. Praeitas kalėdas pramo
goje linksmai laikas praleis
tas su daugybe svečių, net 
visus nustebino. Gerai, kad 
šeimininkės turėjo pasiga
minusios užtenkamai mais
to, tai visus pietų metu pa
vaišino. Dainos mylėtojai, 
diriguojant A. Pakalniškie
nei, harmoningai padaina
vo gražių dainelių. Kurie 
mėgo, galėjo pasišokti prie 
plokštelių muzikos. Šeimi
ninkes R. ir A. Bruwers 
traktavo su šiltesne už įdėtą 
darbą ruošiant pietus. Mie
la matyt, kad žmonės at
jaučia sunkiai dirbančias 
moteris.

Naujų metų pirmąją die
ną ir vėl prisipildė žmonių 
pilna salė. Vėl vaišės, choro 
dainos ir kiti pamarginimai 
šildė dalyvių širdis.

Sekmadienį, sausio ketvir
tąją, įvyko pirmas šiais, me
tais susirinkimas LLD 45 
kuopos. Šauniai nariai su
sirinko išklausyti metinių 
raportų. Organizatorė P. 
Blaškienė atidarė susirinki
mą, kuris paskyrė tvarkda- 
re A. Pakalniškienę. Naujo
ji susisiekimų raštininkė Al
dona Aleknienė užėmė sa
vo vietą. Kaip gražu, kad 
jaunesni ateina į valdybą, 
ypač moterys. Dabar bus 
dvi moterys valdyboje.

Kai kurių valdybos narių 
metiniai raportai buvo ilgo
ki, bet gerai sutvarkyti. P. 
Blaškienė pranešė jog pra
eitais metais buvo surengta 
arti 40 pramogų, įskaitant 
ir mitingų pietus. “Vilnies” 
penkdešimtmečio ažtymėji- 
mo sukakties leidžiamam 
Albumui valdyba pasidarė 
nuotrauką. Rezignavęs su
sisiekimo raštininkas J. 
Greblikas minėjo, kad dėl 
minėto Albumo nuo pavie
nių asmenų pasiuntęs $24. 
Iždininkas J. Rūbas pridū
rė, kad iš iždo pasiųsta tam 
pačiam reikalui $200. Tur
tų raštininkas J. J. Shoju- 
nas išskaitė apie kuopos sto
vį, kiek turėta per metus 
pajamų, kiek spaudos reika
lams išaukota. Daugiausia 
išaukota “Vilniai,” truputį 
mažiau “Laišvei,” kitiems 
laikraščiams po daug ma
žiau. Nepamirštas ir pats 
LLD centras, kuris rūpinasi 
leidimu knygų ir žurnalo 
“Šviesos.” Keletas narių įš- 
sibraukė, penki mirė, bet 
gauta naujų. Dabar kuopo
je 170 barių. Tuo paeiti kar
tų iš Rochester, N. Y., at
sikėlė į kuopą Jonas Stan
čikas. Beje, Sholurias sakė, 
kad pasilieka eiti senas par-

dirbęs lietuvių vadinamoj 
šprikelihėj cukerriėj. Buvo 
pažangus darbuotojas.

Pasitraukęs nuo to dar
bo gavo senatvės perisi ją ir 
apsigyveno Miamio mieste.

Tik tiek žinių nies turime 
apie jį. v......./

Reiškiarile Užuojautą jo 
žriioriai ir kitieriiš jo giriri- 
nems. Lai būna jani leng
va Dėdės Šamo žemelė.

• — • — • •
Klaidos pataisymas

“Laisvės” Nr. 1, sausio 6 
d. laidoj, tilpo, mano kores
pondencija. Mano buvo pa
rašyta: gruodžio 25 d. Ka
lėdų dieną. Bet “Laisvės” 
špriūstuvė pakeitė tą diėnį 
į gegužės dieųą. Juk visi 
žino, kad Kalėdos nebūna 
gegužės mėnesyje.

V. J; Stankui

eigas ant toliau. Už tai šil
tai pasveikintas.
“Vilnies” vajininkas J. Rū

bas gyrėsi sėkmingai užbai
gęs vajaus darbą, gavęs ke
letą naūjų skaitytojų ir visi 
skaitytojai atsinaujino laik
raštį. “Laisvės” vajininkas 
Paul Alekna nepasiduoda 
Rubui ir gauną naujų. Ant 
vietos nuo J. Ragausko ga
vo vieną “L.”, jis užrašė į 
Vilnių mokytojai A. Kriča- 
lienei, kuri dalyvavo susi
rinkime. Dadėjo, žinoma, 
jog vajus prailgintas, pa
matęs skaitytojus paragin
siąs, kad pasimokėtų, o kas 
žino, gal atsiras dar koks 
naujas.

Adelė Pakalniškienė nu
švietė kaip dalykai klostosi 
Dainos Mylėtojų gretose, 
kaip meno puoselėtojams se
kasi dainuoti ir t. p. Adelė 
penki metai kai mokina dai- 
riuoti ir dar vis pilna ener
gijos tęsti tą darbą. Galima 
pridėti, kad dainininkai gra
žiau, harmoningiau dainuo
ja, pramogose publiką ma
loniai palinksmina. Chorui 
vasario mėnesį sueis penki 
metai kai gyvvuoja. Kuopa 
suruoš sukakties atžymėji- 
mą vasario 14 d., o Dairios 
mylėtojai duos nemažą dai
nų programą. O kovo mė
nesį įvyks kitas koncertas. 
Iš Čikagos atvyks dainos 
mėgėjų grupė, jei neklystu, 
dešimts moterų Daratėlės 
Murelienės vadovybėje. 
Laikas bus paskelbtas vė
liau.
, Su pradžia metų bus gra
žu pažymėti, kasjper vienos 
tos kuopos šeimininkės ga
minimui pramogoms pietų. 
Štai nuolatinės: P. Blaškie
nė, H. Sholunienė, M. Raš- 
kauskiene, įsijungė ir P. Se
mėnienė. Tarpais prisideda 
Stefanija White ir N. Le- 
nigan. Prie bilietų nuolati
nė Eva Valley, su mažom 
pertraukom G. Gendrėnie- 
nė prie bufeto, kavą paruo
šia A. Stukienė, kavą išdali
na Aldona Aleknienė su J. 
Blaškiu. Maisto išnešioto- 
jos: Tęsė Sholunienė, Mar- 
gareta Klishius, Margareta 
Miller ir Jacky White. Sta
lus padeda sutvarkyti A. 
Raškauskas, P. j. Brass ir 
kiti. Pranešimus tvarko V. 
j. Valley, muziką—J. Greb
likas.

Antru kartu užėjo į pra
mogą pasidairyti mokytoja 
Amilija Kričalienė iš Vil
niaus. Ji leido viešnagę pas 
savo tėvą, buvo nuvykusi į 
Čikagą. Ten nebuvo sužavė
ta; nes jai nebuvo progų su
sitikti su pažangesniais 
žmonėmis ir abelnai mažai 
teko jai pamatyt šios šalies 
žmonių gyvenimas. Šiam 
rašėjui ji sakė, kad dar kar
tą norėtų atvykti pasidairy
ti daug plačiau.

Viešnia iškviesta tarti žo
dį kitą. Ji savo kalboje at
sisveikino, užbaigdama su 
A. Venclovos eilei- a š č i u. 
Dainos mylėtojai, Vad. Ade
lės Pakalniškienės, padaina
vo keletą liaudies dainelių, 
kurias A. Kričalienė la
bai įvertino. Susidėjusios 
apie mieląją viešnią kalbos, 
labiausiai dainos ją taip su
jaudino, tryško iš akių 
džiaugsmo ašaros, kad ją su 
dairia atsisveikino. Daly- 
viariis taipgi buvo gaila su 
gražia moteriške skirtis net 
gerai riesusipažinus. Dėka 
J. ir P; Blaškianis; pasikvie
tus keletą į savo rezidenci
ją su. viešriia, tai dar kartą 
teko trumpai pasikalbėti, 
šposus vieni kitiehis pasa
kyti: Pagaliau ritėjo laikas

skirstytis. Paspaudėme jai 
ranką, palinkėjome gero vė
jo, laimingos kelionės su-* 
grįžti į Vilnių pas savo šei
mą, pas bendrautojus ir vėl 
stoti prie pamylėto paaug
lių jaunuolių mokymo gr^- 
žiakalbystės. Kurie iš šio 
miesto nuvyks į T. Lietuvą, 
ji mylėtų juos sutikti Vil
niuje ir pabendrauti.

Vikutis

Montello, Mass.
Vėl mirė mums žinomi 

keli lietuviai.
Frank Puidokas mirė 

gruodžio 30 d. Old Colony 
Nursing Home. Buvo pa
šarvotas V. Yakavonio šer
meninėje.

Jis per ilgus metus gyve
no Whitman, Mass. Buvo 
narys Šv. Roko Draugystės.

Liko sūnus Frank Puido
kas, duktė Mary Balionis, 
keturi anūkai. Palaidotas " 
Melrose kapinėse. 

• • •
Karolina Tamošiun i e n ė f 

mirė gruodžio 24 d. St. Jo- 
seph Manor prieglaudoje. V < 
Buvo pašarvota V. Yakavo
nio šermeninėje. Liko sūnus 
Joseph Tammy ir 2 anūkai, y

Palaidota religiniai Kal
varijos kapinėse.

Domicėlė Kazlauskie n ė, 
62 m., mirė sausio 1 d. Bu
vo pašarvota V. Yakavonio 
šermeninėje. Liko sūnus 
Anthony Kazlauskas, duktė 
Mrs. Sandra LaGarde, Ne
wington, Oonn., 6 anūkai. 
Palaidota religiniai Kalva
rijos kapinėse.

Brocktone bankrutu o j a 
bizniai ir batų dirbtuvės. 
Victory Shoe Company su
bankrutavo ir Liggett Drug 
Store, 109 Main Street, 
Brocktoue. Sako, kad pasta
rąjį operavo lietuvis.

-:- -:- -:- -t {
Serga mūsų lietuvis dak-> 

taras Algirdas A. Waitkus. 
Prieš 6 mėnesius jis buvo 
pasidavęs į ligoninę dėlei 
artrito /nugaroje. Atrodė 
kiek pasveikęs, buvo pradė
jęs praktikuoti savo ofise, 
bet vėliau turėjo automobi- 
liaus avariją, sunkiai buvo 
sužeistas, tad turėjo grįžti 
atgal į ligoninę. Dabar ser
ga namuose.

George Shimaitis

Waterbury, Conn.
Po trumpos ligos mirė 

Edward Bakutis, sulaukęs 
53 metų. Jis gyveno Colo
nial Ave., Middlebury, 
Conn.

Edward gimė 1916 m. ko
vo 3 d. Wąterbūry, Conn. Ą 
Buvo sūnus Ida Sadauskai- 
tės-Bakutis, kuri vėliau iš- T 
tekėjo už Ablažey.

Antrojo pasaulinio karo 
metu Edward buvo tarny
boje kur jo klausa buvo pa
žeista per manevrus, tad iš 
kariuomenės tapo paliuosuo- 
tas. Tuomet jis valdžios ka
štais ėjo mokslo Bridgeport 
University. Jis per 15 metų 
dirbo State of Connecticut 
Banking Division bankų ek- 
zaminieriu.

Staigi jo mirtis sukrėtė 
jo žmoną Gigą Klesch-Ba- 
kutis, jo motiną xda Abla- 
žienę, brolį Vincą, sesutę El- 
mutę, tetulę Klementiną 
Jankeliunienę ir kitus gimi
nes šioje šalyje ir Lietuvoje.

Liūdžiu kartu su giminė
mis.

J. Strižauskas

WrisHlngtorias. —1969 m. 
bedarbiai sudarė 3.5 proc. 
visos dabbtf jėgos.
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i Šio menesio 10 d. peržen
giau 75 metų slenkstį. Min
tis paleidau į praeitį, ką pa- 

; dariau kilniausio savo gyve
nime. Pirmiausiai mano 
vaidintuvėj prieš įmanęs at
sistojo Waterburo lietuvių 
socialistų kuopos mitingas 
ir ausyse suskambėjo pirmi
ninko balsas, kad aš įstojau 
į socialistų eiles, kurie pa
sinio jo sugriauti seną, pū
vantį pasaulį ir jo vietoj 
įsteigti naują, kuriame su
klestės visa žmonija. Nebus 
žinoma priespauda, badas, 
skurdas ir nešaudys karo 
lauke jaunuolius, tarsi pik
čiausius žvėris.

Per tą ilgą tarpolaikį, da
lyvaudamas su pažangie
čiais, daug ką išmokau. Ma
nau neklysiu sakydamas, 
kad kurie buvo įstoję į so
cialistų kuopos, didesnė 
dauguma nemirė socialis
tais. Daugelis negali supras
ti, kodėl socialistai - komu
nistai nevienodai seka kas 

T Markso yra pasakyta. Jie 
r\ nesuprato ir daugelis nega

bi suprasti, kad ne visur vie
nodos sąlygos. Reikia su
prasti, jog kiekvienas nau
jas kūrinys iš karto negali 
būti tobulas.

Daleiskim, kai Anglijoje 
buvo sukurtas pirmas trau
kinys, jis geležinkeliu rie
dėjo labai iš lėto ir pamatęs 
prieš jį ką stovint ant kelio, 
jis turėjo sustoti ir paleisti 
švilpuką, nes jis neturėjo 
tiek jėgos, kad galėtų va
žiuoti ir švilpti! Arba paim
kime mes pirmutinį auto

Norwood, Mass.
Gražiai įžengėm į naujus 

1970 metus
Kadangi gruodžio 31 diė- 

ną oras buvo blogas, nes vi- 
' są dieną snigo, tokiu būdu 
Naujų metų sutikimo ban
ketą vykdėm sausio 1 dieną 
12 vai. dienos laiku, M. Už
davinio rezidencijoje, 16 Fo
lan Ave. Nors ir tą dieną 
oras buvo drūčiai šaltas, ir 
nelabai malonu buvo eiti iš 
namų, bet vistiek suvažia
vo gražus būrelis mielų 
draugių ir draugų.

Visi susirinko nuskirtu 
laiku. Pirmą valandą gavo
me skanius pietus, kuriuos 
paruošė draugė M. Traki- 
mavičienė, už kuriuos nei 
atlyginimo neėmė.

Kitos draugės irgi atėjo 
su gražiomis dovanomis į 
šį parengimą.

M. Sadauskienė dovano
jo du pyragus ir svarą ka
vos; Egnis Yakštis — pyra- 

x gą ir kugelį; Stela Rakutis 
—skanių pyragaičių; B.Sa- 

/ rapienė — kugelį; Nellie 
Grybienė — du svarus ka
vos; S. Družas — kvortą 
snapso; M. Uždavinis — 
snapso.

Visoms draugėms - drau
gams už dovanas, ir atliktą 
darbą dėl šio parengimo 
vardu draugijos, tariu dide
lį ačiū.

Praleidę gerą pusdienį I 

SVEIKINIMAS i
• Y

Sveikinu visą "Laisvės” kolektyvą su nau- 
jaisiais 1970 metais, taipgi visus idėjos draugus | 
ir drauges, Lai būna taika pasaulyje. J

h*

Agnė Jurevičienė |

St. Petersburg, Fla. g

mobilį ir šių dienų, koks di
delis skirtumas! arba orlai
vį. Kuomet pirmutinis orlai
vis iškilo į orą, jis vos porą 
šimtų pėdų tenuskrido.

Mano pergyventam perio
de daug kas pasikeitė. Dau
gelio valdonų sostai suby
rėjo ir bažnyčios nesimel
džia už juos, nes revoliuci
jos nušlavė juos nuo pavir
šiaus žemės, net nepažymė
dami jų antkapių. Man te
ko pergyventi ir dalyvauti 
partijų skilimuose. Bet tai 
neišvengiamas daiktas, dė
lei to, kad tai priklauso nuo 
sąlygų ir nevienodo žmonių 
protavimo. Kaip aukščiau 
minėjau, jog kiekvienas 
naujas kūrinys nesukuria
mas iš karto tobulas, o ką 
ir kalbėti apie valstybių pa
keitimą, kur vieni pertek
liuj lėbauja, o milijonai 
skursta ir be laiko miršta.

Peržvelgęs savo 75 metų 
eigą, džiaugsmo ašaros nu
riedėjo per mano veidą, kad 
trečdalis pasaulio žmonijos 
jau kuria naują socialistinį 
gyvenimą, o jų tarpe ir ma
no tėvynė Lietuva.

Šia proga linkiu visiems 
draugams - draugėms, o la
biausiai "Laisvės” kolekty
vui, kad nepailstų šioje ke
lionėje.

Jonas Petruškevičius
Nuo Redakcijos: Prašo

me šia garbinga proga pri
imti visų laisviečių nuošir
džiausius sveikinimus ir lin
kėjimus dar daug daug lai
mingų metų!

laiko, gražioj nuotaikoj su- 
laukę vakaro pradėjome 
skirtis, palinkėję vieni ki
tiems geros sveikatos ir lai
mingų Naujų metų .

Gaila, kad šiame naujų m. 
sutikime negalėjo dalyvau
ti mūsų mieli draugai An
drius ir Olga Zarubos, A. 
Zarubą prieš pat naujus 
metus ištiko nelaimė su 
mašina ant kelio, važiuojant 
vakare į geležinkelio stotį 
pasiimti Olgą grįžtančią iš 
Bostono, šioje nelaimėje 
Andrius pažeidė veidą. Bu
vo paimtas į ligoninę, ten 
gavo- keletą “sticių” į burną 
ir paleistas namo.

Uždavinis

Apie reklamą
Paryžiuje išėjo iš spau

dos knyga apie reklamą. Jo
je autorė Kotrin Ravniu 
rašo: A

"Reklama nėra naują 
žmogaus veiklos sfera. Pir
moji reklaminio pobūdžio 
scena įvyko dar rojuje. Čia 
dalyvavo trys veikėjai: 
Adomas — pirkėjas, Ieva— 
pardavėja ir žaltys — rekla
mos agentas, šnibždėjęs Ie
vai geriausius argumentus”.

Didžiausiu tiražu pasauly
je išeįna "Pionerskaja prav- 
da” — 9.2 milijono egzemp
liorių. j •

Kada nors praėjusių me
tų spalio mėnesio pradžio
je K. Čereškienė pridavė 
man $10 — F. Čereškos $5 
ir P. Sinkevičienės $5 — 
"Laisvės” fondui, bet “L” 
nematė aukojusių vardų, 
manė, kad aš gal nepasiun- 
čiau "L” administracijai. 
Gavau atsakymą, kad abie
jų penkinės seniai gautos ir 
"Laisvėje” paskelbtos. Pa
sirodo, kad viskas tvarkoje.

Serganti lietuviai
Antanas Kupka, buvusių 

progresyvių Kupkų sūnus, 
advokatas, lietuviams duo
davęs gerų patarimų jų rei
kaluose, vėliau tapęs teisė
ju ir tarnavęs keletą metų 
teismabutyje. Po to sun
kiai susirgo, ištiktas "šoko.” 
Buvo pasveikęs, paskui iš
tiktas antro “šoko.” Gyve
na su savo šeima kur nors 
Cape Cod, Mass.

» •

Lietuvis policininkas Bro
nius Lucas, per daugelį me
tų tarnavo policininku Liet. 
Tautiško Namo parke pik
nikų metu. Tai buvo pa
girtinas žmogus, su visais 
gražiai elgėsi. Prieš kiek 
laiko sunkiai susirgo, buvo 
operuotas, n e te k o Vienos 
kojos. ' Neseniai vėl *buvo 
operuotas ant kaklo liaukos. 
Jį gerai prižiūri žmona An
na. Gyvena 63 Upland Rd.

Dabar pas mus jokių pra
mogų niekas nerengia. Kuo
pų ir draugijų susirinki
mai būna neskaitlingi. Na
riai ateina tik pasimokėti 
duokles.

Yra apie 12 "Laisvės” 
skaitytojų, kurie prenume
ratų dar neatsinaūjino.

- George Shimaitis

Štai Graikijos juodųjų 
pulkininkų dvejų metų dik
tatūros balansas (pagal 
“Unitą”).

16,000 žmonių areštuota 
politiniais sumetimais.

8,000 nuteista i ilgus me
tus kalėti.

2,000 ašmenų uždaryta 
koncentracij os stovy kl o s e 
be teismo.

15,000 žmonių atleista iš 
darbo už "neteisingą galvo
jimą”.

2,000 graikų armijos ka
rininkų paleista atsargom

300 profesorių ir docentų 
atleista iš darbo.

790 graikų ir užsienio ra
šytojų įtraukta į uždraustų
jų sąrašą.

15 dienraščių uždrausta 
Atėnuose ir Salonikuose.

Maskva. — Širalis Misli- 
novas, gyvenąs Kaukazo 
kalnuose, šiais metais mini 
savo 165 metų gimtadienį. 
Veikiausia bus seniausias 
žmogus pasaulyje.

Kelionė į Mėnulį automo
biliu užtruktų 160 dienų, ke
leiviniu lėktuvu—20 dienų.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Juozas Žilionis
Mirė 29 d. sausio, 1955 m.

Jau 15 metų kai nuo mūsų atsiskyrei. Ilsėkis, 
mylimas, amžinai, o mes tavęs neužmiršime kol 
gyvi būsime.

Tavo buvusi žmona —
Mary Žilionis ir 

dukra ir žentas
Trenton, N. J. (dabartinė Mary Micjkewicz)

t

Serga Elzbieta Mulokiutė 
jau trečia savaitė. Gydyto
jas patarė niekur neiti, tai 
gydosi namuose 521 Luray 
St.,’Philadelphia, Pa. 19140.

Patartina draugams pa
rašyti laiškelius, nes na
muose jai nuobodu. Sveika 
būdama visur dalyvaudavo.

Linkiu jai nugalėti ligą ir 
būti sveikai, kaip pirmiau.

P. Walantiene

Chester, Pa.
Atlankė mus viešnia iš 

Tarybų Lietuvos Kastė Ža- 
baliūnienė su sesute Sofija 
Lipčiene. Plačiai pasikalbė
jome. Ji sakė, kad dabar 
Lietuvoje žmonės gyvena 
daug geriau, negu pirmiau 
gyveno. Kvietė aplankyti 
Lietuvoje gimines ir drau
gus šiais metais. Jos sesutė 
užrašė "Laisvę” jai ir pus- 
broliui Liudui Nabažai. 
Viešnia sakė, kad greit va
žiuos pas antrąją seserį Pa- 
loniją Slipinas, kuri gyvena 
Floridoje. Ten paviešėjusi 
aplankys Chicagą, o paskui 
per Kanadą žada grįžti pas 

į savo šeimą į Tarybų Lietu
vą.

Gavau daug gerų linkėji- 
mų nuo gerų draugų iš šios 
šalies, taipgi ir iš Tarybų 
Lietuvos nuo giminių. Lin
kėjo, kad greitai sugyčiau, 
kad linksmai praleisčiau 
žiemos šventes ir Naujus 
metus. Visiems didelis ačiū.

Gavau laišką iš Vilniaus 
nuo P. E. Babravičių, kurie 
siunčia šiltus linkėjimus 
man ir mano šeimai. Taipgi 
gavau linkėjimus iš Kauno 
nuo M. Kaminskaitės. Visi 

i kviečia greitai aplankyti 
Tarybų Lietuvą.

Linkiu jiems visiems kuo 
geriausių sėkmių šiais me
tais. ; i

A. Lipčius

Nepiliečiai privalo 
registruotis

Imigracijos ir Natūrali
zacijos Taryba praneša, kad 
visi šioje šalyje gyveną ne
piliečiai privalo užsiregist
ruoti sausio mėnesį.

Ji nurodo, kad tik moki
niai, diplomatai iš kitų val
stybių ir svečiai neprivalo 
registruotis. O šiaip visi gy
ventojai, nežiūrint kiek me
tų jie būtų išgyvenę šioje 
šalyje, jeigu jie nėra JAV 
piliečiai, turi užsiregistruo
ti nurodytu būdu.

Registracijos lakštus ga
lima gauti visuose pašto įs
taigose bei skyriuose ir Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
raštinėse.

Rochester, N. Y. — Mirė 
84 metų Mrs. Blanche Stuart 
Scott, 1910 metais primity
viu lėktuvu pirmą Jungtinė
se Valstijose kelionę pada
riusi, vėliau dalyvavusi su 
lėktuvu filmuose.

GROW WITH MONSANTO

Electrical Mechanics
And Industrial Mechanics*

Excellent benefits to include two week paid vacation after 
one year of service, good wages, basic and major medical plan, 
pension program, plus 9 paid holidays. Interviews between 8 AM 
and 4:30 PM. Contact Mr. Robert Pellington. 276-2900, ext. 421.

MONSANTO CO.
8th and Monroe Aves., Kenilworth

An Equal Opportunity Employer (4-6)

STENO-CLERK

Good typing and steno skills. Ex
cellent opportunity to grow with 
national known food company. Pro
gressive salary and attractive em
ployee benefits. Call Mr. Pat Galler- 
ano for interview at 354-3100. Ext. 
302. BURRY BISCUIT DIVISION, 
QUAKER OATS COMPANY, 925 
Newark Ave., Elizabeth, N. J.

An Equal Opportunity Employer.
(2-4)

R. N.’s

Staff and part time
Immediate openings, available in 

Intensive Care Unit for staff and 
part time R.N.’s. Excellent opportu
nity to grow with progressive insti
tution. Competitive salary plus ex
cellent fringe benefits. Call or apply:

MEMORIAL GENERAL 
HOSPITAL

1000 Galloping Hill Rd., Union, N. J.
687-1900. (4-10)

GUARDS. Men able to work the 12 
to 8 shift 6 days per week, must have 
car and home phone, gd. appearance 
and be bondable, paid while train
ing, free uniforms, apply Security 
Desk, Columbia Records, Pitman, 
N. J. Ask for Lt. Davis, Mon. thru’ 
Fri., 9 AM to 12 Noon. 546-8705.

(4-10)

Sveikinimai
Sveikinu su Naujais me

tais visus "Laisvės” dar
buotojus, visą kolektyvą, ve- 
lidama visiems stiprios 
svei-katos ir sėkmės jūsų 
darbuose. Lai gyvuoja taika 
visame pasaulyje!

L. Bekešienė 
Rochester, N. Y.

Priimkite nuo š i r d ž i u s 
sveikinimus ir linkėjimus 
Naujųjų metų proga. Visa
da stiprios sveikatos, ąžuo
linės sveikatos, niekada ne
pavargti lietuviško žodžio 
dirvonuose!

Jūsų Ant Brazauskas 
Medvėgalis 
1969 XII )1

Worcester, Mass.
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju vi
siems, kurie padėjo man 
pergyventi liūdesio valan
das, mirus mano motinai 
Dorai Plokštienei. Dėkoju 
Motinos ir mano draugams, 
kurie lankėte šermeninėje, 
kurie lydėjote į kapus ir 
prisiuntėt puikių gėlių vai
niką.

Petras Plokštis, sūnus

Pittsburgh, Pa. — Gert
rude Threnhauser rasta ga- 
zu nusižudžiusią ir kartu 3 
jos vaikučiai nuo gazo mi
rė.

Khartoum. — Sudano Val
džia skelbia sužlugdžiusį 
penktąjį suokalbį nuversti 
revoliucinę valdžią.

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION

' AVAILABLE

FOR LEASE

Good Qpportunify for right man. For information contact 
Mr. LąBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM.

(82-99)

MACHINISTS

Lathes
Vertical Boring Mills 

Horizontal Mills
*

Ground floor opportunity 
in the expanding

NUCLEAR SHIELDING 
INDUSTRY 
machining

Spent Atomic Fuel Casks 
Nuclear Irradiators

*
Blue Chip Company 
Exceptional benefits 

Huge Backlog 
Job Security 

*
NUCLEAR DIVISION 

National Lead Company 
Foot of West St.

Wilmington, Delaware 
Contact: R. Knapp, 302-^56-1661 
An Equal Opportunity Employer 

(2-4)

WOOD FINISHERS & CABINET 
MAKERS. Because of our growth 
we have openings for wood finish
ers and cabinet makers. Must be 
experienced. Top wages plus bene
fits. Call for interview. 861-1200. 
North Bergen, N. J.

(90-99)

DISTRIBUTION CLERK WANT
ED in I.B.M. Dept.. 37% work week 
with pleasant working conditions. 
Good company benefits. Call 824- 
,5100 Newark and ask for Mp. Jack 
Lane.
Apply in person to Galsworthy Inc. 

300 Frelinghuysen Ave. 
Newark, N. J.

(90-99)

SHIRT CUTTER

Experienced only. Paid benefits.
Paid holidays. 40 hour week. Apply:

BROOKS BROTHERS

132 Beckwith Ave., Paterson, N. J.
(4-8)

TRAINEES

Young men, ambitious, desiring to 
learn trade. Excellent job. Opportu
nity in the meat packing industry 
for both experienced and trainees. 
Pay scale very high. Apply:

I. KLAYMAN & CO.
5701 Tacony St., Philadelphia, Pa.

(4-10)

STOCKMEN
Stockmen needed. Must have 

references.
WILMINGTON DRY GOODS 

Trf-State Mall 
1-95 ■& Naamans Rd., 

. Wilmington, Delaware.
(4-8)

FACTORY HELP

Man oyer 18 for permanent fac
tory position in Broomall, Pa. Paid 
Blue Cross insurance and pension, 
advancement. Strong, intelligent, mi
nimum 2 yrs. High School. Call

J A 8-5446. (4-6)

MALE CLERK. High School edu
cation. Knowledge of credits and 
debits, accounting control, figure 
inventory, and office machines. Ex
cellent opportunities, good benefits. 
Call 201-826-6000, Mr. Van Hoose 
between 8:30 AM—3:30 PM. Equal 
Opportunity Employer.

(91-100)

PRINTING PRESSMEN. First 
class. High or vocational school gra
duate. Five yrs. experience. Must 
be able to operate a Platen and Cyl
inder Press. Experienced in compo
sition, press work and related work 
in printing. Excellent opportunities. 
Good benefits. Call 201-826-6000. 
Mr. Van Hoose, between 8:30 AM— 
3:30 PM. Equal Opportunity Emp
loyer. (91-100)

NIGHT SHIFT TAB OPERATOR.

3-6 months light experience neces
sary. 37% work week on the clock. 
Salary $il5-$120. Good fringe be
nefits. Call Jack Lane, 824-5100, 
Newark.

(90-99)

CHEMICAL OPERATORS. No 
experience necessary, liberal fringe 
benefits. Contact Walter R. Cole
man.

REFINED ONYX
624 Schuyler Ave., Lyndhurst, N. J. 

438-7520.
(1-7)

MEN.. NIGHT WORK. 4 to 12 
Mid’te and 12 mid'te to 8 AM. No 
expd. required. We will train you. 
Excellent rate and benefits. HOW- 
MET CORPORATION, 8501 Heger- 
man St. Philadelphia. 1 block east 
of 8500 Torresdale Ave. (1-7)

CLERK, SECRETARY. Good typ
ing and steno skills. Experienced. 
Good starting salary, congenial 
working conditions. Hours 9 AM to 
5 PM. 5 day week. Call 824-5100. 
Mr. Roy Frankel, Newark.

(2-5)

DRAFTSMEN. Engineers Office 
in Princeton, N. J.

HVAC-PLUMBING
Juniors and Seniors. Top salary. For 
interview call 609-924-6660.

(2-4)

GENERAL OFFICE HELP. Ware
house located in Plainfield needs an 
office girl. Figure attitude necessary. 
Hours 8:30 AM—5 PM. Salary com
mensurate with exp. Good fringe 
benefits. Please call Mr. Takash. 

201-754-2266.
(1-10)

WIREWORKER. Wireman 1 year 
experience or better. Good working 

I conditions and all benefits. Mr. For- 
I roster. ERA TRANSPAC CORP., 67 
Sand Park Rd., Cedar Grove. 

239-3000.
(1-10)

DISTRIBUTION CLERK

Wanted in IBM Department 

37% work week. Pleasant 

working conditions.

Good Company benefits.

Call 824-5100.

Ask for Mr. Jack Lane

Apply ir\ person to: 
GALSWORTHY, INC.

300 Frelinghuysen Ave., 
Newark, N. J.

(95199)

< OIL BURNER MECHANICS. Due 
to recent expansion, this organiz
ation has position for experienced 
man on 2, 4, and 6 oil- Top wages, 
steady employment overtime avail
able. Pąid holidays, vacations, hos
pitalization, health and life insur
ance and incentive benefits.

LIONETTI FUEL CO.
201-865-2300 — North Bergen, N.J.

(Į-5)
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Aplankė gimtąją Argentiną
Žiemos švenčių atostogų 

proga, kuomet mokslo įstai
gos uždarytos, prof. Irena 
Babarskaitė-Trivers su vy
ru Steven, aplankė savo 
gimtąją Argentiną—Buenos 
Aires miestą.

Po 20 metų nuvažiavus Į 
Buenos Aires buvo daug kas 
pamatyti ir prisiminti. Ji 
aplankė savo giminaičius 
Marytę ir Silvą Kažukaus- 
kus su dukra Lydia, kurių 
namuose buvo surengtas 
jaukus priėmimas. Ji ten 
susipažino su “Vagos” re
daktorium St. žaltausku, 
aktyviu veikėju T. Adamo- 
nui ir su, kitais veikliais pa-jnų kalbą York Campus of 
žangiaisiais lietuviais. į Pennsylvania State Uniyer-

Apsilankė pas “Argenti-sity. Irena taip pat moko is- 
nos Lietuvių Balso” leidėją panų ir prancūzų literatū- 
P. Ožinską, pas mano mo
tiną ir brolį Algimantą Aus
trą su žmona Benita ir pas 
kitas artimas šeimas. Visur
juos nuoširdžiai priėmė ir 
vaišino, net neužteko laiko 
aplankyti visus pažįstamus.

Aplankė savo gimtąjį 
“barrio” (rajoną), kur gy
vena jos artima jaunų die
nų draugė, su kuria palaikė 
susirašinėjimą per visą lai
kotarpį. Buvo toje mokyk
loje, kur ji pradėjo mokytis. 
Atsinaujino jaunystės pra
eitis. Taip. Visuomet mie
las ir brangus tas kraštas, 
kur žmogus pirmu kartu 
išvysta pasaulį...

Keletą metų atgal, kuo
met aš buvau nuvykus į Bu
enos Aires, mane stebino 
automobilių vairuotoji? drą
sa važinėjant miesto gatvė
mis. Jie taip greitai važinė
ja, kad net raudonas šviesas 
pralekia, o policininkas sto
vi ant kampo įsirėmęs ran
komis į šonus ir jiems nie
ko nesako. Tiesa, tuomet 
buvo mažai policininkų. Da
bar, sakoma, kad ten tvar
ka jau padaryta.Visur ma
tosi policininkai ir tuojau 
išrašo pabaudas už nesilai
kymą tvarkos, O policinin
kų daug priviso todėl, kad 
paskutiniais metais vyriau
sybė išleido naują patvar
kymą. Jaunuolis sulaukęs 18 
metų, gali pasirinkti eiti 
karo tarnybon arba būti 2 
metus policininku. Aišku, 
dauguma pasirenka antrąjį 
pasiūlymą.

Argentinoje dab artine 
ekonominė padėtis gana 
bloga. Prekės ir maisto pro
duktai ypatingai brangūs. 
Tačiau žmonės bando įsigy
ti automobilius ir elektrines 
priemones ant išmokėjimo, 
taip, kaip ir čionai; bet dar
bininko alga ten žymiai ma
žesnė, todėl daugelis žmonių 
turi išlaikyti net po 2 dar
bus, kad turėjus tinkames
nį pragyvenimą ir išsimo
kėjus skolas.

Lietuviai moka gyventi ir 
prisitaikyti prie gyvenimo 
sąlygų, nesvarbu kur jie be
gyventų. Daugelis lietuvių 
turi ten savo namukus, ki
ti turi nusipirkę butus 
(apartmentus), daugelis iš
mokslinę savo vaikus.

Irena Babarskaitė-Trivers 

SVEIKINIMAS
Su naujaisiais 1970 metais sveikiname visą 

“Laisvės” kolektyvą, mūsų gimines ir draugus 
čia Amerikoje, Montreal, Canada ir T. Lietuvo
je, o ypač mūsų draugę Liliją Kavaliauskaitę. 
Visiems sėkmės ir stiprios sveikatos.

Margaret ir Leonas Jakščiai
Brooklyn, N. Y.

išbuvo Buenos Aires dvi sa
vaites. Gyveno gražioje mie
sto dalyje prie plaza San 
Martin, kur randasi ant 
kalnelio, nuo kurio matosi 
Buenos Aires uosto graži 
panorama.

Steven Trivers, Irenos vy
ras, būdamas labai akylus 
ir budrus asmuo, stebėjo 
kiekvieną momentą. Domė
josi argentiniečiii gyvenimu 
ir jų papročiais.

Sausio 4 dieną juodu su
grįžo namo į York miestą 
Pennsylvanijoj, kur Steven 
dirba ten esančioje radijo 
stotyje, o Irena dėsto ispa- 

rą Elizabethtown College- 
Elizabethtown, Pa. Abudu 
pasitenkinę kelione ir, žino
ma, turės daug ką papasa
koti savo draugams apie ap
silankymą savo gimtoje Ar
gentinoje.

H. Feiferienė

Sugrįžo iš Sao Paulo 
Brazilijos

Praėjusios savaitės pra
džioje sugrįžo mūsų mieli 
draugai, Juozas ir Danutė 
Mankauskai, gyv. Crown 
Point, N. Y.

Jie praleido visą mėnnesį 
Sao Paulo mieste pas savo 
artimus gimines — brolį ir 
dvi seseris. Atrodė, gerokai 
abu “apdegę” nuo karštos 
Brazilijos saulės, ypač kai 
ten dabar pats vidurvasaris. 
Juozas sakė, kad tie karš
čiai ir “šutas” jam atsibodo 
daugiau negu čia New Yor- 
ko didžiausi šalčiai.

Be to, sakė, kad Brazilija 
dabar pergyvena didelę fi
nansinę - ekonominę krizę. 
Juokais sakė: “Jeigu nori 
tanti nors'trumpam laikui 
milijonierium, tai va
žiuok Brazijijon”, nes ten 
dabar išsimainęs šimtą do
lerių į jų kruzeirus, turėsi 
keletą milijonų. Bet juos ir 
išleisi greitai, jei panorėsi 
ką įsigyti, nusipirkti, už ka
vos puodeli mokama 100 kr. 
O jęigu prisieitų atgal atsi
mainyti kruzeirus i dolerius, 
tuomet reikėtų eiti į banką 
pro “užupakalines” duris ir 
sumokėsi už savą dolerį jau 
dubeltavai.

Maistas ir apsirengimas 
taipgi brangus ir prastos 
apdaros bei kokybės.

Politinė galia diktatoriaus 
rankose. Saugumo jokio nė
ra, net ir namuose, dažnas 
ivykis apiplėšimų bei areš
tu. Šiuo metu dar labiau pa
didėjo bankų apiplėšimai.

Juozas sakėsi, kad turįs 
daug ką parašyti apie “se
nosios Brazilijos ir dabarti
nės, diktatūros režimą.” Ka
da nors jis ir parašys išsa
miau.

Beje, Juozas nepamiršo ir 
“Laisvės” įstaigos, pridavė 
bent porą prenumeratų už
sakydamas dovanoms savo 
giminėms Brazilijoje.

J. Lazauskas

Mano miestas--Laureltonas MIESTE PASIDAIRIUS
Jei gyvensi ir pusę šimto 

metu New Yorke, vis tiek 
negalėsi .sakyti, kad visas 
New Yorkas yra tavo mies
tas, ne. Per tokį jo didumą, 
vis tiek jo visų vietų neži
nosi, jei bent būtum koks 
miesto užvaizdą. Tu. gerai 
žinai tik kokią nors jo dalį, 
tai tik tą dalį ir tegali va
dinti savo miestu...

Bet New Yorko miestas 
ir išdalintas visokiais pava
dinimais — miestai mieste 
Beveik kiekvieno vardo da
lis turi savo paštą, kaip, pa
vyzdžiui, ta dalis, iš kur 
“Laisvė” išeina, turi Ozone 
Park paštą. Reiškia. Ozone 
Park — miestas.

Tūlose New Yorko1 daly
se — miesto miestuose — 
yra išsivystęs net skirtin
gas ir akcentas kalboje. Tie
sa, ne tokie aiškūs skirtu
mai, kaip tarp aukštaičių 
dzūkų ir žemaičių Lietuvo
je, vienok skirtumų yra. Pa
vyzdžiui, susitikę pirmu 
kartu žmonės sako: “Tu i® 
Bronx, ar ne?” Kitas: “Tu 
iš Brooklyno, taip?” O dar 
kitas: “Tu nuo Trečiosios 
Avenue, ar ne?” Ir jie daž
niausiai tą atspėja... O 
juodieji žmonės yra atsive
žę savo stiprų akcentą iš 
pietinių valstijų ir jie jo ne
praranda taip lengvai. Nors 
daugelis jų jau gimę New 
Yorke, bet jų kalbos akcen
tas vis tiek tebepriklauso 
nuo motinos ir tėvo.

Bet vėlesniais laikais New 
Yorko atskirose vietose pa
sikeičia jo charakteris grei
čiau, negu' praeityje. Pav., 
prieš trisdešimt penkerius 
metus mes nusipirkome na
mus Laureltone—New Yor
ko miesto mieste. Tai bu
vo pradžia naujo miesto, 
nradėto statyti ant didelio 
nloto, buvusio golfo kurso. 
Per mažiau dešimts metų 
apstatė namais visą golfo 
lauka. Pasidarė gražus 
miestas su nauiais namais 
ir daugybe krautuvių.

Ant to kebo, Merrick 
Blvd, kuris kerta Lauręlto- 
na nėr puse ir eina tiesiai 
i Manhattana. pristatė ko
merciniu pastatu įvairiau
sioms krautuvėms: mais
to, drabužiu, avąlvnės, 
rakandu, vabgvkių, skal
byklų ir į v a i r i ų kitų, 
k u r i o s reikalingos. Jos 
Ivginosi visai kaip su krau
tuvėmis pačiame miesto 
centre — Manhattane.

Vakarais iki vėlumos 
krautuvių vi trinasi šviesos 
žibėdavo. Daugebs žmonių 
vaikščiodavo vakarais ir 
žiūrėdavo i prekes languo
se. Nereikėio niekam vvkti 
kitur ko pirkti — visko čia 
ant vietos buvo.

Bet no dvidešimties me
tu pirmieji gyventojai pra
dėjo senti: iu vaikai užau
go, apsivedė ir išvvko i ki
tas šalies; dalis. Pagaliau ir 
reniai pradėjo išnykti, par
duodami namus ir išvvkda- 
mi gvventi tai i Florida, tai 
i Kaliforniją, tai kitur, o 
viena žinau, kuris išvvko 
senatvėje į Alaska! Iš pen
kiasdešimt gyventojų mano 
^atvėie like tik keturi ori
ginaliai. iškaitant ir mus.

Antrieji gyventojai jau ne 
tokie, kaip pirmieji. Pir
miausia. iie nelinkę užlaiky
ti iš lauko tain gražiai sa
vo namukus ir aplink juos, 
kaip darydavo nirmieii. Jie 
atrodo kaip ir biednesni už 
pirmuosius.

Todėl komercija pradėjo 
žvmiai pulti tain, kad nėr 
penketą metu išnvko daug 
reikalingiausių krautu v i ų.

Nebeliko rakandų krautu
vių, nei avalynės, nei dra
bužių, nei, metalinių reik
menų, net nei geresnių val
gyklų. Todėl tokių reikme
nų pirktis laureltoniečiai 
dabar turi vykti už trijų 
mylių arba į vieną pusę ar
ba į kitą. Daugybė čia da
bar tuščių krautuvių ir nie
kas jų nenori...

Tuo laiku, kai įvyko suki- 
'imai Wattse, Newarke ir 
Jrooklyne, plėšikai apiplė- 
■ė ir Laureltone kelias 
krautuves. Apdraudos kom
unijos nuėmė apdraudą 
įuo tokių krautuvių, jei 
os nebus apkaltos geležinė
ms grotomis.
Dabar po uždarymo krau- 

uvių jų languose, šviesos 
lebematysi. Tai niekas čia 
r nebevaikštinėja vėlai va
karais; net ir ne vėlai žmo- 
iės eina tik tada, kai būti
ms reikalas juos verčia. Bi- 
:o!..

Piliečiai net įsisteige sa- 
zais pinigais patrulių auto
mobilius, kuriais savanoriai 
važinėja naktimis su polici
jos žinia gatvėmis ir dabo
ja, ar kas nebando ko api
plėšti. Dažnai jie palaukia 
prie busų stoties, su žalia 
šviesa ant jų automobilių. 
Jei išlipa moteris ir nori, 
kad jie ją parvežtų namo, 
tai jie ir parveža ją. Daug, 
mat, apiplėšimų įvyko pra
eitus trejetą metų. Aš pats 
jau buvau auka, mano du
krelė taipgi.

Bet laureltoniečiai rūpi
nasi ir kitais reikalais, ne 
tik apsauga; Jie sudėjo rei
kalinga kiekį pinigų ir nusi
pirko net du ar tris ambu- 
lansus. Savanoriai juos ope
ruoja dieną ir naktį: nuve
ža ligonius į ligoninę, kas 
jų reikalauja. Mat, ligoni
nių ambulansų nebegalima 
prisišaukti.

Sunku ir gydytojus gauti 
nakties metu. Ir jie skun
džiasi, kad ir juos plėšikai 
nuola, apiplėšia ir sumuša. 
Tai gydytojai naktį ir nebe
važiuoja pas ligonius. To
dėl ambulansas, aišku, pa
sidaro be galo svarbus da
lykas laureltoniečių gyveni
me.

Laureltonas nebe tas, kas 
buvo... Bet ir visa Ameri
ka nebe ta, kas ji buvo tik 
prieš dešimtį metų,

A. Gilman

Nainy savininkams
New Yorko miesto finan

sų administratorius F. G. 
Perrota pranešė, kad kai ku
riems namų savininkams 
bus duodamos 50 procentų 
nuolaidos ant nuosavybių 
taksų.

Kad būtų galima kvalifi- 
kuotis šioms nuolaidoms, 
pirmiausiai savininkas turi 
būti nemažiau 65 metų am
žiaus ir turintis ne daugiau 
kaip $3,000 į metus įeigų.

Aplikantas turi pats apsi
lankyti į “Borough office” 
tarp vasario 1 d. ir kovo 15 
d. Reikia su savim turėti 
įrodymą amžiaus, legališką 
rezidencijos vietą ir atsineš
ti nuosavybės “deed”. Apli- 
kantai bus priimami nuo 9 
v. ryto iki 5 v. vakare (šeš
tadieniais nuo 9 ryto iki 12 
diena). Kreipkitės į Assess
ment Department of the Fi
nance Administration.

M—nė

Clarksville, Pa. — Vals
tijos policija apklausinėj o 
daugiau kaip 600 žmonių 
Yablonskių nužudymo rei
kalu. S

Pereitą pirmadienį į mo
teriškų drabužių unijos kir
pėjų lokalo raštinę įėjo Su
ren Kasarian ir pradėjo 
šaudyti. Du žmonės sužeis
ti pavojingai, o du mažiau. 
Tuo tarpu kabinete buvo 
apie 20 siuvėjų, laukiančių 
pašaukimo į darbą.

Kodėl Kasarian tą biaurų 
darbą atliko, neišaiškinta.

Taip pat pirmadienį bom
ba sprogo Brooklyno James 
Madison High School mo
kyklos vedėjo raštinėje. 
Bomba sprogo 7 vai. ryto, 
kai raštinė buvo tuščia* 
Niekas nenukentėjo. Kas tą 
bombą padėjo? Nežinia.

Niujorkietis senat orius 
Jacob Javitz lankėsi Izrae
lyje ir beveik užtikrino Iz
raelio vadus, kad Amerika 
sutiks jiems parduoti vė
liausios mados karinius lėk
tuvus. Sen. Javitz simpa
tizuoja Izraelio nusistaty
mui šiame konflikte su ara
bais.

Teisėjas Streit atmetė pi
liečių reikalavimą, kad teis
mas neleistų Transit Au
thority pakelti važiuotės 
kainą iki 30 centų. Jis pa
tvarkė, kad Authority turi 
pilną galią nesiskaityti su 
New Yorko žmonių protes
tais.

Ta įstaiga, kontroliuoja
ma ne miesto valdžios, bet 
valstijos valdžios, turinti 
pilną teisę nustatyti važiuo
tės (fėro) kainą!

Vadinasi, piliečių pastan- 

Svarbi konferencija
ši sėkmadienį, sausio 18 

d., Manhattane įvyks Svar
bi konferencija kovai prieš
fašizmą, rasizmą ir antise
mitizmą. Prasidės 10 va
landą ryto ir tęsis iki 5 po 
pietų.

Tai bus nacionaline kon
ferencija. Joje dalyvauti 
atvyksta iš Chicagos prof. 
Kubilius. Iš ten ir iš kitur 
bus ir daugiau delegatų. O 
vietinių, iš New Yorko ir 
apylinkės, aišku, bus dau
giausia.

Mūsų Literatūros Drau
gijos 185 kuopa yra išrin
kus gerą delegaciją. O kaip 
su kitomis mūsų organizaci
jomis? Jei jos pamiršo de
legatus išrinkti, tai jų vei
kėjai turėtų dalyvauti ir jas 
atstovauti.

Konferencijos vieta: Penn- 
Garden Hotel, kampas Sev
enth Ave ir 31st Street.

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos priėmė 6 lai
vus, kuriuos Jungtinės val
stijos pervedė Filipinams.

New Yorkas.—Miesto ka
lėjimų administracija, kad 
sumažintų kalinių perviršį, 
1,500 kalinių perkels į vals
tijos kalėjimus.

Guatemala. — Policijos 
viršininkas Jose L. Castan- 
za, komunistų medžiotojas, 
revolverio šūviu užmuštas.

IEŠKOMI
Ieškau Jono Martyno ir 

Juozo Dūdos. Išvyko į Ame
riką apie 1908 m. Kilę iš 
Rašės kaimo;, Utenos vals
čiaus. Ieško sesuo. Rašyki
te: Uršulė Dudaitė, Utena, 
Čiurlionio g., Nr. 6,

Lithuanie, USSR.

gos teismo keliu atmušti fė- 
ro pakėlimą nuėjo niekais.

Buvęs miesto vandens 
sistemos Komis i o n i e r i u s 
James L. Marcus prisipaži
no, kad jis paėmė iš Con
solidated Edison kompani
jos $40,000 grafto už jai pa
tarnavimą. Jam bausmė bus 
paskirta kovo mėnesį.

Miesto valdžia nutarė iš
leisti $222,000,600 iškasimui 
trylikos mylių ilgio vande
niui teikti tunelio. Darbas 
turės prasidėti greitai. Tu
nelis prasidės Bronxe, eis 
per Manhattaną ir Brook- 
lyną, ir pasibaigs Queense.

New Yorke prie Broad
way tarp 43 ir 44 gatvių bus 
pastatytas dar vienas dan
goraižis. Jis bus 32 aukštų. 
Jo pastatymas kainuos daug 
milijonų dolerių.

Mieste ant nejudinamos 
nuosavybės mokesčiai bus 
vėl pakelti 28 punktais, tai 
yra, vietoje $5,519 už šimto 
dolerių nuosavybės vertę su 
liepos pradžia jau reikės 
mokėti $5.80. Pav., už $10,- 
000 nuosavybę reikės mo
kėti $580. Iš to pakėlimo 
miesto valdžia surinks 624,- 
000,000 dolerių.

Policijos ieškomas už nu
žudymą žmogaus Melvin 
Gittens žibalo stotyje laukė 
susitikimo su savo advoka
tu ir ruošėsi pasiduoti. Jam 
ten bestovint plėšikas už
puolė ir nušovė tos stoties 
vedėją.

Perskaičiau knygą
Perskaičiau knygą “Žvel

giu į toliuš”, parašytą kap
sės Michalinos Navikaitės- 
Meškauskienes.

Neapsakomai įdomus, pa
traukiantis skaitymas. Pa
tartina lietuvių masėms ją 
įsigyti ir perskaityti.

Išsamesnę knygos recenzi
ją parašysiu kada nors vė
liau.

Ch. Nečiunskas,
Hicksville, N.Y.

Brusselis. —18,000 Belgi
jos mainierių sustreikavo.

Sveikinimas
Visam “Laisvės” štabui 

linkim neišsenkančios ener
gijos, sėkmės, daug džiu
gių valandų.

Aid. ir Edm. Juškiai 
Vašingtonas,
1969 m. gruodis

CHICAGO, ILL.

Miras

Vincui Rudaičiui
^‘Laisvės” kolektyvas ir draugai newyorkieciai

reiškia gilią užuojautą velionio Vinco artimiesiems
ir draugams.

J. Weiss S. Večkis
Ieva Mizarienė J. J. Lazauskai
L. Kavaliauskaitė Anne Yakstis
A. Bimba Jonas Siurba
J. V. Gasiūnai Caroline Baretela
William Malin Joseph Jordan
P. N. Ventai Jonas Grybas
P. šolomskas 1 S. Sasna
Dr. Antanas ir J. Gužas

Margaret Petrikai P. N. Bukniai
M. O. Stakovai

Parengimą Kalendorius
Kovo 8 d. 4

Niujorko Lietuvių Mote
rų Įdubas rengia MOTERS4 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 22 diena
LDS 13 kuopos kultūrinė 

pppietė Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “LaiSf 
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti 
tą dieną.

Motery Klubo narėms
Trečiadienį, sausio 21 d., 

6 vai. vakare įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų klubo 
susirinkimas, “Laisvės” sa- * 
Įėję, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y. v

Šiame susirinkime išgir
sime valdybos metinius ra
portus už praėjusius metus. 
Taipgi, turėsime pasitarti 
MOTERS DIENOS minėji
mo reikalu.

Po susirinkimo mus pa
vaišins O. Adomaitienė ir 
M. Stųkienė.

Pirmininkė
(4-5)

LDS 1-os Kuopos žinios
Šio mėnesio 6 d. įvykęs 

LDS 1-os kuopos susirinki
mas buvo pradėtas bent po* 
ra vai. anksčiau ne kaip bu
vo įprasta, pirmiau* Šis 
susirihkimas buvo pusėtinai 
skaitlingas ir praėjo1 geroje 
nuotaikoje. Turėjome,'lyg ir 
perrinkimu ku’opos valdys t 
bos, bet, kaip visur taip ir 
pas mus, į valdybą gauti4 
naują žmogų, nelengva, tad 
(bent) laikinai pasiliko tie 
patys, iki sekančių me
tų. Taipgi atlikome nomina- 
vimą kandidatų į Centro 
valdybą, balsuotojų rodosi, 
turėjome per 20-ies.

Pasibaigus mitingui dar 
turėjome jaukias vaišes.

Sekantį kuopos susirinki
mą berods nusitarėme lai- 
kyti-turėti vasario 3 d. ir, 
taip pat anksčiau — 6 vai. 
vakare. Nariai įsidėmėki
me datą ir laiką!

J.—L.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas paskyrė negrą 
H o 11 a n d ą ambasadorium 
Švedijoje.




