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Nauja jaunimo organizacija 
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Ir jiems sunku 
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Argentiniečių įspūdžiai 
Apagaudinė jimas

A. Bimba

Vasario 8 dieną Chicagoje 
j vyk o didžiulis jaunimo suva
žiavimas, kuris plačiai išna
grinėjo Amerikos jaunimo ju

dėjimo ateities problemas ir 
suorganizavo Young Workers 

> Liberation League.
Naujos organizacijos veik

lai dirva labai plati. Reikia 
tikėtis, kad jai pavyks po sa
vo marksistine-leninistine vė
liava sutraukti visus jaunųjų 
žmonių sambūrius vienai ben
drai kovai už naują ir šviesų 
rytojų.

Mes šį naujagimį nuoširdžiai 
sveikiname.

Pranešta, kad tapo pasira
šyta tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos nauja kul
tūrinių mainų sutartis. Tai 
jau septintoji eilinė sutartis. 
Pirmoji buvo padaryta 1958 
metais.

ši sutartis bene plačiausia. 
Pas mus atvyks pagastroliuo- 
ti po mūsų didmiesčius net 
penkios tarybinės '^nnos-mu- 
zikos grupės ir. toks pat skai
čius amerikinių grupių apsi
lankys Tarybų Sąjungoje. La
bai puiku! • ; j

ši sutartis parodo, kad be
taisant šaltojo karo kurstyto
jų pastangų pakenkti kultū
rinis bendradarbiavimas tarp 
šių kraštų eina pirmyn.

Tėvai pranciškonai dejuoja, 
kad ir jiems labai labai sunku 
išsiversti su žurnalo “Aidas” 
išleidimu. Nėra pakankamai 
skaitytojų, žurnalo išleidimas 
remiasi pabėgėliais inteligen
tais, bet šie, matyt, yra už
siėmę kitokiais bizniais. Lei
dėjai prašo aukų.

patiko 
laikraš-

Vaje, kaip baisiai 
Chicagos menševikų 
čio redaktoriams “Vilnyje” 
(vas. 4 d.) atspausdintas il
gas, nedraugiškas Detroitiečio 
straipsnis “Neteisinga istori
ja” prieš Leokadijos Petkevi
čienės knygą “JAV pažangių
jų lietuvių visuomeninė-kultū
rinė veikla 19.33-1940 m.” Jie 

\ tam pašventė visą ilgą veda
mąjį (“N.”, vas. 9 d.). Kalti, 
^inoma; rusai. Tai būtent jie 
įsakę mūsų draugei Petkevi- 
či^ei tokią istoriją parašyti 
ir ji parašiusi!

Detroitietis pliekia knygos 
autorę, kam ji pamiršusi 
vo knygoje aprašyti mūsų 
žangiečių veiklą Detroite, 
ten, kaip žinia, ypač tais
kais buvo labai gražios, pui
kios ir gilios veiklos.

“Neteisingos istorijos” auto
rius pamiršo, kad Petkevičienė 
nerašė atskirų miestų veiklos 
istorijos. Jeigu būtų rašius 
apie Detroitą, tai būtų turėjus 
taip pat rašyti ir apie kitus 
miestus, kurių tais laikais su 
labai gražia, plačia pažangie-

(Tąsa 6-me puslapyje)

sa-
pa-
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dienas prez. Nixontj
Washingtonas. — Šimtai 

jaunų kovotojų prieš Viet
namo karą susirinko vasa
rio 11 d. prie Metodistų 
Episkopalų bažnyčios. Jie 
čia atidarė “pelenų dienos” 
ceremonijas. Nusitarė pi
ketuoti Baltuosius Rūmus 
ištisai 75 dienas. Gavėnios 
metu pasninkaudami pike
tuos prez. Nixona.

Piketas tęsis iki balan
džio 28 d. Piketo gretose 
jie išbus po 8 valandas kas-

dien. Piketą pradėjo sude
ginimu vai d i š k ų j ų “prie
spaudos dokumentų”—draf- 
to sąrašų. Sudegintųjų do
kumentų pelenais apsibars- 
tė galvas ir prisiekė be at
laidos kovoti prieš Vietna
mo karą.

Piketininkai reikalauja 
Nixono administracijos tuo
jau ištraukti iš Vietnamo 
visas Amerikos karines jė
gas.

t

Rogers konferavo su Tito Vidurio 
Rytų ir kitais klausimais

Addis Ababa, Etiopija.— 
Jungtinių Valstijų valsty
bės sekretorius Rogers, at
vykęs Etiopijos sostinėn iš 
Tuniso, susitiko su Jugo
slavijos prezidentu Tito. Jie 
keletą valandų konferavo.

Rogers aiškino Jungtinių 
Valstijų politiką Vidurio 
Rytų konflikto kla u s i m u . 
Jis taipgi nurodinėjo, kad 
Jungtinės Valstijos nepalai
kys rasinės diskriminacijos žmonių.

politikos Afrikoje, nesiekia 
jokios dominacijos Afriko
je, pripažįsta reikalą padėti 
Afrikos valstybėms.

Rogers norėjo, kad Tito 
įtikintų Egipto prezidentą 
Nasserį taikytis su Izraeliu, 
bet Tito su tuo nesutikęs.

Rabatas.—Čia paskelbtais 
duomenimis, Maroke dabar 
gyvena apie 15 milijonų

Mokyklos turi ibūt integruotos
Los Angeles, Calif.—Tei

sėjas Gitelson užgyre Ame
rikos Civilinių Laisvių Są
jungos reik a 1 a v i m a inte
gruoti visas Los Angelės 
miesto mokyklas iki 1971 
metų birželio 1' d.

Teisėjas Gitelson nurodė, 
kad su 1971 mokyklinių me
tų pradžia rugsėjo mėn. vi
sose mokyklose privalo būti 
panaikinta rasinė diskrimi
nacija, mokyklų sistema tu
ri būti pertvarkyta, kad jo
je būtų įvairių rasių atsto
vų.

Distrikte 555, kur dar nė
ra pilnai mokyklos inte
gruotos, gyvena 22.6 proc. 
negrų ir 20 proc. meksikie
čiu.

(3-------- --- ;----- ;------ ---
Kiek Indijoje gyventojų
1969 metų spalio 1 d. In

dijoje buvo 539,463,595 gy
ventojai. Šeimos planavimo 
departamento duomenis, 
vien tik per praėjusių me
tų rugsėjį šalies gyventojų 
skaičius padidėjo 1,146,287 
žmonėmis.

Persergėjo Ameriką 
dėl Izraelio rėmimo

Washingtonas. -
1 T-x 1 • i • -n fTA

— Demo-' 
kratų Politinė Taryba, kuri 
nustato Demokratų Partijai 
politines gaires, pareiškė, 
kad Nixono nominuotas 
Carswellis į Aukščiausi o j o 
Teismo teisėjus demokra
tams nepriimtinas. •

Kovai prieš Carswellj va
dovauja senatoriai Ed. Ken
nedy ir McCarthy. Taryba 
nurodo, kad Carswellis pa-

sirodė linkęs palaikyti rasi
nę diskriminaciją, nepai
sant to, kad visa tauta ko
voja prieš bet kokią rasinę 
diskriminaciją.

Taryba taipgi pasisakė, 
kad ji priešinga Nixon o 
programa plėsti priešrake- 
tinę sistemą. Tuo klausimu 
JAV ir TSRS turėtų susi
tarti.

Policija padėjo streiklaužiui
Detroitas. — Jungtinės 

Automobilių Darbininkų 
unijos vietinis direktorius 
Ken Morris pasiuntė pro
testo laišką miesto majorui 
Gribbs. Morris nurodo, kad 
du policistai nieko nedarė 
streiklaužiui, kuris užpuolė

hauf Trailer Co. firmos ra
miai piketavo unijistas Clod- 
felter. Streiklaužys jį už
puolė ir smarkiai apmušė, o 
du policistai ten stovėdami 
nieko nedarė, tik šaipėsi.

Prie užstreikuotos Frue-
. ...........................................................................-..............      II . ................ ■

Sumuštasis dabar Fordo 
ligoninėje su sudaužyta no
simi ir kitomis žaizdomis.

UAW unija laimėjo 270 fabrikų
Detroitas.—Jungtinė Au-® 

tomobilių Darbininkų unija 
1969 metais laimėjo rinki
mus 270 fabrikų su daugiau 
kaip 40,000 darbininkų.

Per pastaruosius keturis 
metus unijos^narių skaičius 
pakilo 157,000. >

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos kancleris B r an d t as 
priėmė Rytų' Vokieti j o s

Nedarbas V. Vokietijoje
Bona. — Sausio pabaigoje 

Vakarų Vokietijoje buvo 
daugiau kaip 286 tūkstan
čiai bedarbių.

Palyginti su ankstesniu 
mėnesių, bedarbių skaičius 
išaugo 94 tūkstančiais žmo
nių arba 49 procentais.

Budapeštas. — Vengrijos 
premjero Stoph siūlymą tar- gyventojų skaičius š. m. 1 d. 
tis dėl taikingo sugyvenimo, buvo 10,314,152 žmonės

Jungtinių Valstijų lėktuvais 
Kambodiją bombarduoja

Saigonas, P. Vietnamas— 
Jungtinių Valstijų militari- 
nė komanda paskelbė, kad 
JAV lėktuvai smarkiai dau
žė Kambodijos pasienį, ku
riame esą partizanų įsi
tvirtinimų. Tai esąs atpil
das už numušimą amerikie
čių žvalgybinio helikopterio. 
Bomba r d avimas nemažai 
nuostolių Kambodijos teri
torijai padarė.

JAV gynybos sekretorius 
Laird pareiškė Saigone, kad

amerikiečiai nesiliaus bom
bardavę Kambodijos pasie
ni, kad apsaugotų žvalgybi
nius lėktuvus Kambodijos 
teritorijoje. Kai kada iš
tinka^ ir amerikiečių karei
vių įsiveržimų j Kambodijos 
teritoriją.

Kambodijos valdžia daug 
kartų protestavo Jungt. 
Valstijoms. Protestai buvo 
pasiųsti per Jungtinių Tau
tų rą^tinę.

Pentagon pasigrobė visuomenes 
fondą kariniams reikalams

Washingtonas. — Senato-į taikingiems reikalams. Jis 
rius Proxmire kaltina Pen-'apiplėšė taksų mokėtojus,’ 
tagoną už pasigrobimą vi
suomeninio fondo 10 bilijo
nų dolerių ir sunaudojimą 
Vietnamo karo reikalams ir 
kitiems kariniams pasiruo
šimams, kaip tai antibalisti- 
nės raketų sistemos plėti
mui.

Proxmide nurodo, kad daug naudos padaryta. 0 
Pentagonas “pasivogė” tą dabar jie bus sunaudoti ,ka- 
fondą, kuris buvo skirtas riniams reikalams.

kurie ir taip sunkią naštą 
neša.

Tas fondas susidarė iš 
taupymo procentų ir divi
dendų, bankuose. Jeigu tie 
10 bilijonų dolerių būtų pa
naudota visuom e n i n i a m s 
darbams, tai būtu labai '' C-

Boikotuoja taikos pasitarimus

Washingtonas.— Agrikul
tūros departamentas teigia, 
kad šiais metais maisto kai
nos pakils 3.5 proc. 1969 pa
kilo 5.2 proc.

Havana, Kuba. — Premje
ras Kastro, kalbėdamas pen 
televiziją, pareiškė, kad šie
met Kuba pasigamins 10 mi
lijonų tonų cukraus nendrių.

Tuniso respublikos prem- 
i eras Lag-ham, pasitikda
mas Jungtinių Valstijų vals
tybės sekretorių Rogers, 
pastebėjo, kad suteikdama 
militarinių lėktuvų Izrae
liui, Amerįka provokuoja 
didesnį susikirtimą tarp Iz
raelio ir arabų.

Tūkstančiai studentų gat
vėse demonstratyviai pro
testavo prieš Jungt. Valsti
jų nusistatymą remti Izra
elio agresiją.

Saigonas.— Pietų Vietna
me po TET švenčių mūšiai 
vėl padidėjo. Partizanai ra
ketomis apšaudė Hue mies-

Philadelphia, Miss.—Ma
žam lėktuvui sudužus žuvo 
6 žmonės.

LIETUVIŲ KOOPERATINĖS SPAUDOS (“LAISVĖS”) 
BENDROVĖS DALININKAMS

Šiuo skelbiame Lietuvių Kooperatinės Spaudos 
^(“Laisvės”) Bendrovės metinį suvažiavimą š. m. kovo 
mėn. 15 dieną (sekmadienį). 10 vai. ryte, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Parke, N. Y.

S. Vetchkis, sekr.

JAV grėsmė Europai
Bona. — Žurnalo “Štern” 

paskelbti slapti Amerikos 
dokumentai, paruošti “kari
nio konflikto atvejui,” kelia 
didžiulę grėsmę visam Eu
ropos žemynui—tokią išva
dą daro laikraštis “Frank
furter rundšau.”

Amerikos kariniai planai, 
sukėlę didelį visuomenės su
sirūpinimą, numato panau
doti ginklą Europoje ir pa
versti dideles teritorijas “iš
deginta žeme.”

Sutiko kultūrinę 
programą praplėsti
Washingtonas. — Jungti

nės Valstijos ir Tarybų Są
junga pasirašė naują kultū
riniam apsikeitimui sutartį 
1970 ir 1971 metams.

Abi valstybės sutiko ge
rokai praplėsti kultūrinė
mis jėgomis apsikeitimo 
programą.

Tarybų Sąjunga taipgi 
sutiko passikeišti informa
cijomis apie oro ir van
dens teršimą ir kovą prieš 
teršimą.

Washingtonas* — Tarybų 
Sąjunga sutiko tartis su 
Jungtinėmis Valstijomis, 
Anglija ir Prancūzija Va
karų Berlyno padėties klau
simu.

Maskva* —• Tarybų Są
junga paleido erdvėn 323-jį 
žemės satelitą. \

Nixonas siūlo programą h£us

teršimui sulaikyti
Washingtonas. — Prezi- 

dentas Nixonas pateikė sa
vo pasiūlymą Kongresui 
svarstyti, kaip sėkmingiau 
kovoti prieš oro ir vandens 
teršimą.

Pasiūlymuose įeina kai 
kurie seni dalykai, kai ku
rie nauji, kiti tik techniški. 
Nixonas nurodo, kad oro ir 
vandens teršėjus reikėtų 
smarkiau bausti.

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacijos vardu Xu- 
an Thuy pareiškė, kad jis 
boikotuoja Vietnamo taikos 
pasitarimus, nes Amerikos 
delegacijos galva yra pa
prastas eilinis diplomatas 
______ ;, su kuriuo jokių 
rimtų pasitarimų negalima 
turėti.

Nuomonė viešpatauja to
kia, kad Nixono adminis
tracija turėtų paskirti tokį 
diplomatą, kuris turėtų au
toritetą derėtis. Kitaip, pa
sitarimai pasilieka visai ne
sėkmingi.

Prez. Nixonas darbais tu
rėtų parodyti, kad jo admi
nistracija tikrai nori taikos 
Vietname. Tuomet būtų ga
lima rimčiau derėtis.

Newark, N. J. — Strei
kuojantieji mokytojai de
monstravo prie miesto ro
tušės ir reikalavo paleisti iš 
kalėjimo 23 streikierius.

Izraelio lėktuvai 
užmušė 70 žmonių

Kairas. — Izraelio lėktu
vai sudaužė Kaįro apylin
kėje metalo dirbtuvę, užmu
šė 70 darbininkų, sužeidė 
49. Lėktuvai buvo Jungti
nių Valstijų gamybos.

Tarybų Sąjunga kaltina 
Jungtines Valstijas už rėmi
mą Izraelio agresijos ir kar
tu šuj Anglija delsimą su
sitarti Vidurio Rytų krizės 
klausimu.

New Yorkas. — Miesto 
viršininkai suspendavo 13 
oro inspektorių, kaip kyšių 
ėmėjų iš kompanijų, kurios 
labai teršia New Yorko orą.

Trenton, N. J. Keli šimtai 
kolegijos studentų per 5 va- 
landas piketavo kolegijos 
prezidentą ir trustisus.

Jie reikalavo reformų.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas ruošiasi paskelbti 
Kongresui ir visai tautai sa
vo raportą apie visapasau- 
linę padėtį vasario 18 d.

Šaukia kongresinę 
konferenciją

Washingtonas. — 10 kon- 
gresmanų šaukia viešą kon
gresinę konferenciją vasa
rio 20 ir 21 dienomis pa
sitarti dėl karo Vietname 
ir mūsų nacionalinės atsa
komybės.

šaukėjai nurodo, kad ame
rikiečių papildytoj skėrdy* 
nėj MyUi tniėsįęlyjė, Piėtų 
Vietname, turi būti visapu
siai ištyrinėtos.

Prancūzija parduoda 
lėktuvus Ispanijai

Paryžius. — Ispanijos už
sienio reikalų ministras Bra
vo pasirašė sutartį su Pran
cūzijos gynybos ministru 
Debre.

Teismas draudžia 
banką nacionalizavimą

New Delhi. — Indijos 
Aukščiausiasis Teismas pa
reiškė, kad nacionalizavi
mas 14 didžiųjų bankų esąs 
priešiška diskrimi nacija, 
kadangi mažieji ir užsieni
niai bankai paliekami nena
cionalizuoti.

Socialistinėje prem j e r ė s 
Gandhi programoje įrašy
tas reikalas eiti prie bankų 
nacionalizacijos. 14 didžių
jų bankų pirmiausia nacio
nalizuota. Pasirodo, teisėjai 
yra priešingi socialistinei 
programai.

Atomų bombų gamykla 
skleidžia radiaciją

Deliver. — Kolo rados 
mokslininkai, tyrinėję Den- . 
verio'< apylinkėje radiacijos 
padidėjimą, pareiškė, kad 
Rocky Flats gamykla tikrai 
skleidžia pavojingą radiaci
ja

Toji gamykla yra tik 16 
mylių nuo Denverio centro. 
Joje gaminamos atominės 
bombos. Pluton i u m a s po 
truputį išleidžia į orą pavo
jingos radiacijos, kuri nuo- 
dina orą, žemę ir vandenį.

Prancūzija sutiko parduo
ti Ispanijai 30 militarinių 
Mirage lėktuvų už 90 mili- 
e dolerių. Diktatorius 

iko džiaūgiąsi laimėji
mu.

Tampere. — Suomija pla
nuoja iki 1990 metų pasi
statyti net 8 atominės jė
gos gamyklas. Pirmąjį ato
minį reaktorių užsisakė Ta- 
rybų Sąjungoje.

Maskva. — Tarybų Są
jungoje elektrifikuoti ge
ležinkeliai sudaro 19,872 
mylias. Tai ketvirtadalis 
viso pasaulio geležinkelių. 
Elektriniai ir dizeliniai lo
komotyvai veža 96 proc. vi- 

Lsų traukihių.
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Demokratai ir Vietnamo karas
ATRODO, kad Demokratų partijos vadai ne juokais 

ruošiasi ateinantiems kongresiniams rinkimams. Jie ži
no Vietnamo karo nepopuliarumą, ir būtų prasti strate
gai, jeigu jo nepanaudotų savo laimėjimams pasiekti.

Prieš keletą dienų taip vadinama Democratic Policy 
Council atlaikė posėdį ir paskelbė savo nuomonę apie 
Vietnamo karą. Demokratai sako, kad Amerikos jėgas 
iš Vietnamo reikia ištraukti bėgiu ateinančių aštuonio
likos mėnesių. Vadinasi, karas turi baigtis/už pusantrų 
metų. Na, o kaip žinia, prezidentas Nixonas kalba apie 
karo “vietnaminimo” tęsimąsi dar keletą metų. Demo
kratai reikalauja išsikraustymui nustatyti laiką. Tuo’ 
tarpu republikonai gieda prieš bet kokį laiko apribojimą.

Įdomu ir tas, kad taryboje buvę balsų ir už nutrau
kimą karo dabar. Antai Miss Steinmen siūlė, kad de
mokratai reikalautų visas Amerikos jėgas iš Vietnamo 
ištraukti ne vėliau kaip su pabaiga šių 1970 metų. Deja, 
jos pasiūlymas buvo daugumas “ignoruojamas.” Taip 
pat įdomu, kad demokratai savo pasisakyme nieko ne
sako apie palikimą Vietname pastoviai apie 250,000 gink
luotų amerikiečių, kurių paskirtis būtų padėti Saigono 
militarinei klikai su Thieu ir Ky priešakyje išsilaikyti 
valdžioje. Gi prezidentas Nixonas, kaip žinia, kalba apie 
tokių jėgų palikimą ir po karo “suvietnaminimo” Pietų 
Vietname. Negalima tikėti, jog tokį svarbų klausimą 
demokratai būtų pamiršę. Jie jo nelietė tam tikrais su
metimais.

Kaip į šį demokratų pasisakymą pažiūrės tikrieji 
taikos šalininkai? Vargiai jie bus patenkinti. Jie ko
voja už karo nutraukimą tuojau, dabar, ir už ištraukimą 
visų Amerikos ir jos talkininkų ginkluotų jėgų įš Pietų 
Vietnamo be jokio atidėliojimo ir išsisukinėjimo.

Arabų vėliausias pareiškimas
PENKIŲ arabiškų kraštų vadai susirinko į Egipto 

sostinę ir aptarė santykius su Izraeliu. Pasitarime daly
vavo Egipto, Jordan, Sirijos, Irako ir Sudano atstovai. 
Kodėl nedalyvavo kitos arabiškos šalys? Manoma, kad 
jos nepritaria Egipto prezidento Nasserio nusistatymui. 
Jos nenori, kad jis joms vadovautų. Be to, jos toliau nuo 
Izraelio ir joms Izraelio agresija nėra toks skubus rei
kalas. O kaip tik šis pasidalijimas—nepajėgimas arabų 
sudaryti bendrą frontą — ir yra silpniausia grandis jų 
santykiuose su Izraeliu. Ypač svarbu, kad pasitarime 
nesimatė atstovų kaip tik tų šalių, kurios turi turtingiau
sius žibalo šaltinius, iš kurio jos daro puikų biznį su Va
karais.

Pasitarimo išleistas komunikatas įdomus tuo, kad ja
me labai mažai arba tiesiog nėra tuščiažodžiavimo. Ja
me perdėm kalbama tiktai apie išvadavimą Izraelio už
grobtų arabiškų žemių ir gynimąsi prieš agresiją. Ko
munikate aštriai kritikuojamos Jungtinės Valstijos už 
palaikymą Izraelio šiame konflikte prieš arabus.

“Izraelis nebūtų ėjęs taip toli savo agresijoje ir ne
paisyme žmogiškųjų vertybių ir principų, ir nebūtų drį
sęs nesiskaityti su pasaulinės visuomenės opinija ir lau
žyti Jungtinių Tautų čarterį ir rezoliuciją, kaip kad jis 
padarė,” sakoma komunikate, “jeigu jis būtų negalėjęs 
pasiremti Jungtinių Valstijų parama ir aprūpinimu gink
lais ir lėktuvais, ir jeigu Jungtinės Valstijos būtų ne- 
leidusios savo piliečiams tarnauti Izraelio ginkluotose 
jėgose ir nebūtų jo palaikiusios tarptautinėje dirvoje.”

Kaltinimas, žinoma, visiškai teisingas. Ir tai nėra 
jokia paslaptis. Mažytis Izraelis nebūtų tapęs tokia mili- 
tarine jėga, jeigu Jungtinės Valstijos jo nebūtų finansa
vusios ir apginklavusios. Tai žino arabai, tai žino visas 
pasaulis.

Tuo tarpu konfliktas dar vis tebeaštrėja. Laikas nuo 
laiko jau ir arabų lėktuvai pasirodo virš Izraelio. Iz
raelio lėktuvai vis giliau ir giliau įsiveržia į Egipto ir 
kitų kraštų padanges. Labai bijomasi, kad šis “nesusi
pratimas” gali bet dieną pavirsti visuotinu gaisru, r

Jau turime ir “Nixono doktriną”
JĮĄ garsiai paskelbė viceprezidentas Spiro Agnew. 

Turėjome labai jau seną “Monroe doktriną,” vėliau gimė 
“Trumano doktrina,” o dabar “Nixono doktrina.” Gaila,
kad jokios “doktrinos” mums nepaliko nei Eisenhoweris, 
nei Johnsonas. O kiekvienas prezidentas turėtų kuo 
nors “atsižymėti.”

“Nixono doktrina” susidedanti, pagal Agnew, iš jo 
pasakymo, kad “mes remsime tuos ir padėsime tiktiems, 
kurie norės ir prašys mūsų paramos.” Iki šiol mūsų para
ma buvo brukama visur ir visiems. Dabar bus kitaip. 
Nuo dabar tegu ateina, atsiklaupia ir gražiai paprašo, 
jeigu nori ir tikisi mūsų malonės.

Betgi šioje doktrinoje iš tikrųjų visiškai nėra nieko 
nauja. Klausimas eina ne apie prašymą, bet apie tai, 
kas prašo. Juk Pietų Vietnamo liaudies priešų kliką,

Kas ką rašo ir sako
ŽODŽIAI SKIRIASI 
NUO DARBŲ

Vilniaus “Tiesoje” (vas. 8 
d.) S. B. sako:

Helsinkyje pasibaigus pir
majam Tarybų Sąjungos- 
JAV derybų etapui dėl stra
teginio ginklo varžybų apribo
jimų, norėjosi tikėtis, kad 
JAV nebus leista tiems 
sluoksniams, kurie stoja už 
tolesnes ginklavimosi varžy
bas, imtis bet kokių žygių, ku
rie apsunkintų šių šalių dialo
gą-

Tačiau vos tik Helsinkyje 
buvo pasirašytas komunikatas, 
iš Vašingtono ėmė sklisti kal
bos, kad netrukus bus pradė
ta toliau plėsti antiraketinės 
“Seifgardo” sistemos statybą, 
kad bus suaktyvinti darbai, 
susiję su “Minitmeno’’ ra
ketomis. Tai praktiškai reiš
kia tolesnį strateginio ginkla
vimosi varžybų etapą.

Ir štai dabar patvirtintame 
biudžete ateinantiems finansi
niams metams atskiru straips
niu skiriamos lėšos ir antira
ketinės “Seifgardo” sistemos 
statybai.

Čia Amerikoje irgi visa 
eilė gin k 1 a v i m o s i priešų 
kreipia dėmesį į Amerikos 
vyriausybės Helsinkyje pa
reiškimus. Jie nesuderina
mi su praktika namie. Sta
tymas ir vystymas taip va
dinamos “Safeguard” siste
mos atidaro naujas ginkla
vimosi lenktynes. Tarybų 
Sąjunga ir kitos socialisti
nės šalys taip pat turės pa
didinti ginklavimąsi. Tai 
kur galas?

KOKS TURI BŪTI 
DARBININKŲ 
ATSAKYMAS

Vėliausi valdžius prąneąi- 
mai parodo, kad Amerikoje 
prasideda ekonominis atslū
gimas ir su juo nedarbo di
dėjimas. Ir tai yra sąmo
ningos ekonominės politikos 
pasėka. Prezidentas Nixo
nas labai patenkintas tokia 
ekonomine tendencija. Tai 
esą reikalinga kovai prieš 
infliaciją.

Bet, žinoma, tas negali 
patikti Amerikos dirbantie
siems. Jie turi kovoti prieš 
tokią valdžios politiką. 
“Daily World” bendradar
bis žymus ekonomistas Vic
tor Perlo to laikraščio vas. 
7 d. laidoje siūlo darbinin
kų klasei tokią programą:

1. Vietnamo karas turi 
būti nutrauktas. Biudžete 
militariniams reikalams lė
šos turi būti žymiai suma
žintos.

2. Valdiškieji socialiniai 
patarnavimai ir socialinės 
gerovės programos turi bū
ti keleriopai padidintos. Val
džia turi garantuoti kiek
vienam darbą.

3. Praplėsti kovą už dar
bų ir pajamų lygybę juodie
siems darbininkams.

4. Reikalauti didelio algų 
pakėlimo, trumpesnių dar
bo valandų. Turi būti at
muštos valdžios pastangos 
užšaldyti darbininkų algas.

5. Masinė kova prieš tak
sus ir už kainų numušimą.

6. Siekti solidarumo su

dirbančiaisiais visame pa
saulyje.

Victor Perlo pasiūlymai 
yra praktiški. Organizuoti 
Amerikos darbininkai turė
tų pradėti už juos rimtą 
kovą.

ŠILTI SVEIKINIMAI 
PRANCŪZAMS

Tarybų Sąjungos Komu
nistų Partijos Centro Ko
mitetas pasiuntė Prancūzi
jos Komunistų Partijos su
važiavimui sveikinimą, ku
ris baigiasi šiomis pastrai
pomis :

Tarybų Sąjungos- komunis
tai, visi tarybiniai žmonės di
džiai vertina tradicinius bro
liškus draugystės ir bendra
darbiavimo ryšius, kurie jun
gia TSKP ir PKP jau pusę 
amžiaus. Jie visiškai solida
rizuojasi su Prancūzijos Ko
munistų kova u-ž tai, kad bū
tų toliau vystoma ir stipri
nama draugystė ir visapusiš
kas bendradarbiavimas t arp 
TSRS ir Prancūzijos, kurios 
yra svarbus taikos ir saugu
mo išsauugjimo bei stiprini
mo Europos žemyne ir visame 
pasaulyje veiksnys.

Linkime broliškajai Pran
cūzijos Kompartijai naujų 
laimėjimų kovoję už tolesnį 
ideologinį bei organizacinį sa
vo gretų stiprinimą, kovoje už 
veiksmų vienybės politikos 
pergalę ir visų demokratinių 
jėgų susitelkimą, už Prancūzi
jos darbo liaudies gyvybinius 
interesus ir darbininkų klasės 
bei visu darbo žmonių istori
nių tikslų įgyvendinimą—tai
ką, demokratiją ir socializmą.

Tegyvuoją Prancūzijos Ko
munistų partija— Prancūzijos 
darbininkų klasės ir visų dar
bo žmonių kovos avangardas!

Tegyvuoja didžių marksiz
mo-leninizmo, proletarinio, in
ternacionalizmo idėjų pergalė!

Testiprėja ir tesi vysto Pran
cūzijos ir Tarybų Sąjungos 
tautų draugystė!'

Tegyvuoja komunizmas — 
šviesi žmonfjos ateitis!

Iš laiškų 
Gerbiama “Laisvės” 
Redakcija,

Kreipiuosi į jus su dide
liu prašymu — kad padėtu- 
mėt man surasti mano ti
krą tetą Bronę Baktytę 
(po vyru pvaardė Krivina 
Bronė). Turi vieną sūnų 
Mykolą.

Iš karto ji gyveno Ar
gentinoje. Gimusi LTSR, 
Radviliškio rajone, Arimai- 
čių kaime.

Jos ieškanti Juozo duktė
Vale Baktytė 
Lukušienė

Lithuania, USSR 
Radviliškio rajonas 
Radviliškio paštas 
Arimaičių kaimas 
Valė Baktytė-Lukušienė

25-30 milijonų neraštingų
Riode Žaneiras. — 32% 

Brazilijos 7-14 metų vaikų 
nelanko mokyklos, pareiškė 
Brazilijos švietimo ir kul
tūros ministras Žarbas Pa
šarinį u. Kalbėdamas per te
leviziją, ministras pažymė
jo, kad dabar Brazilijoje— 

’25-30 milijonų neraštingų.

kuri buvo valdžioje su Diem priešakyje, gražiai prašė 
Amerikos paramos. Jos prašymas buvo išpildytas, bet 
matote, kur mus nuvedė. Pasaulyje pilna niekšų, išsi
gimėlių ir parsidavėlių, kurie yra užsisėdę ant liaudies 
sprando ir kuriems nėra ir nebus sunku prašyti Ameri
kos moralinės, finansinės, ekonominės ir ginkluotos pa
ramos, kad išsilaikytų galioje. Dabar jie iš anksto žinos, 
kad, pagal mūsų “Nixono doktriną,” jie turi susilaukti 
tokios paramos, ir, beabejonės, susilauks.

“Nixono doktrina” — tik dar vieną apgavystė im
perializmo užmačioms pateisinti. /

Karo belaisvių teises
Senovėje buvo karai tie

sioginio plėšimo tikslais. Pi
ratai — plėšikai ant jūrų — 
tik tuo ir vertėsi. Gerai 
ginkluoti nedideli plėšikų 
laivai užpuldavo didelius 
prekinius laivus, atimdavo 
jų vertybes, kartais visus 
įgulos darbininkusir ialvą 
nuskandindavo. Ar jie pri
klausė kuriai šaliai, kaip 
dalis laivyno? Ne, jie buvo 
tik plėšikai. Jie niekam ne
skelbė karo, o tik kariavo 
su visais, visus užpuldinėjo 
ir apiplėšinėjo.

Karai tarp valstybių taip 
pat buvo vedami, žiauriai. 
Nugalėtuosius imdavo į ver
giją arba juos iki vienam 
nužudydavo.

Sumanyta įvesti tam ti
kras teises, kurios būtų tai
komos apsaugojimui karo 
belaisvių, jų gyvybės. 1864 
metais Gnevoje, Šveicarijo
je, Raudonojo Kryžiaus su
šauktoji konvencija svarstė, 
kaip apsaugoti belaisvių gy
vybę. Ir šiais mūsų laikais 
dažnai girdime, ypatingai 
karo laiku, apie Genevos 
konvencijos nustatytas tei
ses.

Niekas nenori karo, ne
žiūrint kokias teises mes 
jam bandysime taikyti. Jis 
vis tiek bus žiaurus. Ta
čiau šios teisės yra maž
daug “kultūringos” (pripa
žintos visų kultūringų tau
tų)—apsaugoti kareivio gy
vybę, kuomet jis yra jau 
beginklis ir bejėgis. Tačiau 
yra didelė išimtis. Į tą ka
tegoriją neįeina sukilėliai 
revoliucijos laiku — karei
viai, kur- karias nėra viešai 
paskelbtas. Su tokiais ka
reiviais elgiamasi taip pat, 
kaip elgdavosi-1 plėšikai - pi
ratai, — jų Genevos nusta
tytos teisės neapgina. .'

Karas Vietname yra žiau
rus tuo, kad ten nė vienas 
nėra apsaugotas nuo priešo, 
nė vienam nėra pripažintos 
kokios nors teisės. Jei Ame
rikos kareiviai ten kariau
ja, jie paima belaisvį viet- 
kongą ir elgiasi su juo pa
gal savo supratimą ir jaus
mus, o jausmai įtempti. 
Vietkongas tik sukilėlis, ne 
kareivis. Ne kartą matėm 
televizijoje iš Vietnamo ka
ro eigos, kur negyvi žmonės 
suguldyti kaip parodai... 
basi\j5e kariškos aprangos, 
kaip beteisiai...

Matėme televizijoje net ir 
tą, kaip paimto į nelaisvę 
vietkongo rankos surištos, 
kraujuotas, pastatytas, kaip 
niekur nieko, o vienas iš 
Pietinio Vietnamo aukštes
niųjų kariškių paleidžia šū
vį jam į galvą. Ir tai ne vie
nas, ne pirmas toks įvykis.

Visa eilė kaimų sudegin
ta, jų žmonės išžudyti, pa
siteisinant, kad jie buvo 
vietkongai. Nudeginti lau
kai, jų derlius sunaikintas, 
pasiteisinant, kad taip pa
daryta vietkongams nu
bausti. Nuodais, dujomis 
nuplikinami miškai, me
džiai, pasiteisinant, kad pro 
lapus ir medžius nebuvo ga
lima įžiūrėti vietkongą.

Ar iš tikrųjų tai yra pa
teisinama? Ne, nepateisi
nama. Jei kur nors yra toks 
dievas, kuris viską mato ir 
tvarko, už viską duoda atly
ginimą po mirties, jei už 
blogus darbus yra peklos 
kančios, tai už tokius prasi
žengimus turėtų būti pačios 
didžiausios.

Na, paimkime kitą meda
lio pusę. Amerika kariau
ja Vietname karo nepaskel
bus, daug Amerikos lakūnų

nuskrido mesti bombas ant 
Šiaurės Vietnamo ir ten bu
vo nukauti. Daugelis galėjo 
pasinaudoti parašiutais, nu
sileisti ir likti belaisviais, o 
daugelis ir tos laimės netu
rėjo. Nukrito kartu su sa
vo lėktuvu ir žuvo.

Buvo vis pasididžiuota, 
kad mūsų bomberiai skren
da per visą Š. Vietnamą iki 
Kinijos Liaudies Respubli-

Iš praeities kovų metraščio

kos sienos, ir kad Š. Viet
namas jau pribaigtas... *

Dabar paklauskime, ko
kias teises turi mūsų lakū
nai, kurie nuvyko mest# 
bombas ant Š. Vietnamo, 
gavo kulką ir buvo privel
ti nusileisti, likti belais
viais? /okios teisės jie ne
turi. Faktinai tarp Ameri
kos ir šiaurės Vietnamo ka
ras nepaskelbtas, o kolei jis 
nepaskelbtas kaip karas, tai 
laikomas tik plėšikavimu.

Dzūkelis

Istorine bedarbiŲ diena Lietuvoje
Prieš 45 metus, 1925 me- džia, bijodama bedarbių, 

tų sausio 19 d. Kaune, Ko-griebėsi apgaulės. Siekda
ma sudaryti iliuzijas, kad 
rūpinasi bedarbiais, 1924 m. 
gruodžio pabaigoje Minis
trų kabinetas nutarė Kau
ne organizuoti taip vadina
mus viešuosius darbus. Ta-

tusęs aiKštėje, įvyKo bedar
bių v.__.ionsiracija. Lietu
vos daruinmKų revonuenuo 
judėjimo istorijoje ši data 
turi gan svarbią reikšmę, si 
bedarbių demonstracija bur
žuazinėje Lietuvoje turėjo 
platų atgarsį ne tik Kaune, 
bet visame krašte, davė pra
džią naujai revoliucinio ju
dėjimo tradicijai — sausio 
19-oji tapo kasmetinė Lie
tuvos bedarbių kovos die
na.

Kiekvienoje šalyje, kai 
ekonomika grindžiama pri
vatine gamybos priemonių 
nuosavybe, nedarbas yra 
dėsningas reiškinys. Buržu
azijai valdant Lietuvą, mū
sų krašte silpnai vystėsi že
mės ūkis, o dar silpniau 
pramonė, darbo jėgos per
teklius buvo pastovus. Ne 
visij taip galima pasakyti, 
kadriniai pramones darbi
ninkai turėjo darbą. Be to, 
dalis žemės ūkio bedarbių 
vyko į miestus. Buržuazinė 
Lietuva negalėjo aprūpinti 
darbu viso natūralaus gy
ventojų prieauglio? Daug 
lietuvių išvažiuodavo i kitus 
kraštus, ieškodami geres
nių gyvenimo sąlygų.

Bedarbių skaičius ypač iš
augdavo žiemos metu, kada 
baigdavosi sezoniniai dar
bai, 1924 metų pabaigoje 
Lietuvos pramonėje prasi
dėjo ekonominės krizės rei
škiniai. LKP pogrindinė 
spauda rašė, kad 1925 metų 
žiemą Kauno savivaldybė 
užregistravo apie 2,3, Šiau
lių — 1,7, Panevėžio — 1, 
Klaipėdos — 1,5 tūkstančio 
bedarbių.

Lietuvos Komunistų par
tija kvietė ir bedarbinus, ir 
darbą turinčius darbininkus 
kovoti, kad valdžia aprū
pintų visus darbu, šelptų 
bedarbius maistu, kuru, 
šviesa, suteiktų nemokamą 
medicininę pagalbą ir 1.1.

Sunkią darbininkų padė
tį buvo priversti pripažinti 
ir valdžios atstovai. Antai, 
politinės policijos viršinin
kas A. Račys slaptame pra
nešime 1924 m. lapkričio 27 
d. rašė: “Kaune pramonės 
įmonių darbininkų materia
linė padėtis ne per geriau
sia. Tarpe jųjų auga prieš
valstybinė agitacija ir neuž
ganėdinimas esamąja tvarka. 
Ypač paskutiniuoju laiku, 
kuomet prasidėjo bedarbė 
ir kyla brangenybė, bedar
bių gi būvio pagerinimui 
nieko nedaroma, o taip pat, 
esant darbininkų mažam 
uždarbiui, tarp jųjų prieš
valstybinė propaganda turi 
pasisekimą. Kaune bedar
bių yra nemaža”.

Toliau rašte panašiai bu
vo apibūdinta darbininkų ir 
bedarbių padėtis Šiauliuose, 
Panevėžyje, pažymėta skur
di lauko darbininkų ir ma
žažemių valstiečių būklė.

Buržuazinė krikščionių 
dęmokratų Lietuvos vai-
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čiau jis išskyrė nedaug lė
šų, ir ne visi gavo darbą. (3 
po kurio laiko Kauno mies-( 
to valdybos paskelbė, kad > 
tiems bedarbiams, kurie dir
bo prie viešųjų darbų, su
trumpinama darbo diena ir 
atitinkamai sumažinamas 
darbo užmokestis.

Bedarbių demonstracijos 
dalyvis A. Buitvydas prisi
minimuose rašė, kad šešta
dienį (sausio 17 d.) žinia 
apie užmokesčio sumažini
mą pasiekė bedarbius ir 
sukėlė didelį jų pasipiktini
mą. Garsiai smerkdami 
buržuazijos valdžią, jie 
skirstėsi poilsio.

Pirmadienį, sausio 19 d., 
buvo ūkanota ir pagal me
tų laiką šilta diena. Susi
rinkę prie viešųjų darbų be
darbiai tarėsi, ką veikti to
liau. riš ryto į miesto..val
dybą atvyko bedarbių dele
gacija ir pareikalavo nem&- R 
žinti uždarbio. Gavusi nei
giamą atsakymą, delegacija 
perspėjo, kad darbas bus 
nutrauktas ir visi bedar
biai ateis prie miesto valdy
bos.

Apie pirmą valandą die
nos Rotušės aikštėje, prie 
miesto valdybos, susirinko 
keli šimtai bedarbių. Kai 
kurie bedarbiai atėjo neši
ni viešųjų darbų darbo 
įrankiais. Jie laukė susiti
kimo su miesto burmistru, 
reikalavo, kad jis paaiškin
tų susidariusią padėtį. Vie
toje pokalbio miesto burmi
stras iškvietė pėsčiąją ir 
raitąją policiją, kuri be 
perspėjimo užpuolė susirin
kusius. Įvyko kruvinas su
sirėmimas. Du demonstran
tai buvo sužeisti ir pagul
dyti ligoninėje, trys sužalo
ti arklių kanopomis, 14 len
gvai sužeisti, 40 suimti, 
daug sumušta. Dalis de
monstrantų pasislėpė baž
nyčioje, bet ir čia policija 
mušė žmones.

Kruvinas klerikalinės val
džios susidorojimas su be
darbiais sukėlė didelį Lietu
vos darbo žmonių ir demo
kratinės visuomenės pasi
piktinimą. Bedarbių demon
stracijos ir mitingai įvyko 
Klaipėdoje, Panevėžyje, ir 
Šiauliuose.

Šiam įvykiui pažymėti 
nuo 1929 metų kasmet sau
sio 19 d. buvo minima kaip 
Lietuvos bedarbių kovos 
diena. Jos išvakarėse Lie
tuvos Komunistų partija 
kasmet leisdavo specialiu® 
atsišaukimus, ragindavo be
darbius rengti demonstra
cijas, mitingus, susirink# 
mus, reikalauti darbo ir 
duonos.

Z. Vasiliauskas,
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'Diflžiojo mokytojo Sokrato 
mirtis

Išaušo Sokrato žudomoji 
diena. Tų laikų papročiu So
kratas, kaip ir visi nuteis
tieji mirti, turėjo būti nu
galabytas lig saulei sėdant. 
Iš pat ryto susirinko prie 
kalėjimo durų Sokrato mo
kiniai. Daugelis jųjų grau
džiai verkė.

Išėjo kalėjimo sargas ir 
tarė laukiantiesiems:

—Tuojau nuims Sokratui 
geležinius pančius, tada įlei- 
siu pasimatyti.

Sokrato žmona
Netrukus atsidarė kalėji

mo durys. Mokiniai rado 
Sokratą besėdintį, ką tik iš
laisvintą iš geležinių pančių, 
šalia jo, mažuoju vaiku ne
šina, stovėjo žmona. Išvy
dusi vyro mokinius, ji ran

kiodama tarė:
> —Paskutinį kartelį jie

titeina pas tave, Sokratai, 
daugiau jie nebeišgirs tavo 
žodžių. Tai bus paskutiny
sis tavo su jais pašnekesys.

Žmona pradėjo blaškytis, 
rautis nuo galvos plaukus. 
Sokratas paprašė mokinių 
parvesti ją namo.

Mėgino Sokratas atsisto
ti, bet nuo ilgo buvimo pan
čiuose buvo užtirpusios ko
jos, ir jautė jis skausmą. Jis 
ėmė jas trinti, ir rados jam 
lengviau.

Jo žodis Į mokinius
—Štai, įsidėmėkite, bičiu

liai, — tarė jis mokiniams, 
—kaip kiekvieną skausmą 
lydi ir malonumas. Kiek čia 
seniai tą koją vargino ir 
teikė jai skausmą sunkūs 
geležiniai pančiai, o dabar 
taip gera, taip lengva! Tas 

, ^pat esti ir su visais kitais 
sopuliais bei kęsmais. Da
bar jau aš ir atsistoti galiu.

Mokiniai susispietė ap
link Sokratą; jie norėjo ir 
klausytis ir kalbėti, bet pro 
ašaras jie negalėjo ir žodžio 
beištarti; visos jų mintys 
buvo suspiestos tik į baisią 
Sokrato mirties valandą, 
tik į tą skaudų amžinojo at
sisveikinimo momentą, bet 
to sakyti jie nedrįso. Moky
tojas suprato, kas spaudžia 
jiems širdį.
Ne gėda kentėti už teisybę

—Regiu pats ir žinau, 
kad gaila jums manęs, ir 
ne tik gaila, bet ir baisu. 
Kaip čia man dabar jus pa
guosti ir padrąsinti? Pa
žvelkit į mane. Aš esu ra
mus, neturiu ko gailėtis ir 

r neturiu ko bijoti. Man leng
va ir džiugu. Savo gyveni- 

^mą baigiu kalėjime, esu pa
smerktas mirti. Žmonės tai 
laiko gėda. Bet argi gali 
būti gėda kentėti už teisy
bę, o ne už kokį blogą ne
dorą darbą? Aš žinau juos 
taip pasielgus dėl savo neiš
manymo. Aš juos bardavau, 
rodydavau jų pačių labui jų 
daromas klaidas, bet manęs 
jie nesuprato ir priėmė tai 
už piktą. Jie pasielgė kaip 
neprotingi vaikai.

Paaiškinsiu jums pavyz
džiu. Imkim, kad sergan
tiems vaikams buvo pasam
dytas žmogus, kuris pildė 
visus jų norus, o paskui atė
jo kitas, gydytojas, ir ėmė 
tik žiūrėti, kad vaikai pa

isytų. Kurio tad sargintojo 
vaikai labiau norėtų? Aiš
ku, kad to, kuris nieko jiems 

?nedraudė, o šiuo'stengtųsi 
tik atsikratyti. Jie sampro
tautų: šis mus kamuoją, 
vargina, nė valandėlės ne

užrakina duris, neduoda lig 
soties valgyti ir gerti, gir
do mus karčiais vaistais, 
piauna, degina. Praginkim 
jį,' padarykim taip, kad ne
begalėtu jis čia grįžti. Ma
no priešininkai taip pat ma
nęs nesuprato, kaip ir tie 
vaikai gydytojo.

T a i pasakęs Sokratas 
stabtelėjo, matydamas Kri- 
tona(savo mokinį) norint 
kažką sakyti.

—Sokratai, — tarė trito
nas, — tu žinai, kaip mums 
vra brangus kiekvienai ta
vo žodis, bet vis dėlto mes 
nrašvsime paliauti kalbėjus. 
Kalėjimo sargas ką tik 
mums pasakė, kad tie, kurie 
paskutinėmis valan domis 
daug kalba ir kalba dar jau- 
dindamiesi, tuos neveikiai 
nugali nuodai, ir tenka jiems 
išgerti didesnį kiekį.

—Padėkokite sargui už 
patarimą, mano bičiuliai,— 
atsakė Sokratas,—ir papra
šykite mano vardu didesnį 
nuodų kiekį paruošti. Pri
reikus aš galėsiu ir dvejetą 
ir trejetą kartų gerti tų 
nuodų. Nuodai padarys, kas 
jiems darytina, o kol turime 
laiko, galime ramiai sau pa
sikalbėti. Dar apie daug ką 
norėčiau Su jumis pasikal
bėti. Sėskite arčiau prie ma
nęs.

Sokratas atsisėdo į lovą, 
o mokiniai susispietė aplink 
iį, kaip kam patogiau.

Visų arčiausiai prie So
krato sėdėjo Fedonas. Tu
rėjo jis ilgus gražius plau
kus, Sokratas mėgdavo per 
našnekesius glostyti bei ke
denti jo plaukus. Taip ir šį 
kartą: Fedonas sėdėjo pa
lei pat lovą ant žemo suo
liuko, o Sokrato ranka ry
mojo ant jo galvos.

Graikų tradicija
—Na, Fedonai,—tarė mo

kytojas, — kur bus rytoj ta
vo gražieji plaukai?

Graikai turėjo paprotį 
sielvarto ženklui nusikirpti 
plaukus ir juos padėti ant 
gailestaujamo žmogaus ka
po. Tai turėdamas galvoje 
ir užsiminė Sokratas. Gir
dėdami šiuos mokytojo žo
džius, mokiniai gyvai paju
to, kas jų laukia kai kurie 
ėmė verkti.

Sokratas tarė:
— Bičiuliai, aš nebijau 

mirties. Baisu ne mirti, o gy
venti beprotiškai, nedoro
vingai.

Sokratas nutilo. Mokiniai 
laukė, ką jis dar pasakys. 
Mokytojas tarė:

— Valandos betgi bėga. 
Jau nebe toli vakaras. Ei
siu nusiplauti pats, kad ne
vargtų kiti jau nebe gyvą 
mano kūną plaudami. O jūs 
manęs čia palaukite, būkite 
su manim iki galo.

Jis pasiruošęs
Sokratas išėjo plautis į ki

tą kambarį, sykiu su juo 
nuėjo ir Kritonas. O 
kiti mokiniai, palikę vieni 
patys, kalbėjosi savo tarpe 
apie paskutinįjį su mokyto
ju pašnekesį, apie jo mirtį 
ir apie tai, kaip jie begy
vens likę našlaičiais, nebe
tekę brangiojo savo vadovo. 
Artėjo vakaras. Į kambarį, 
kuriame buvo mokiniai, sar
gas įleido Sokrato giminai
tes, žmoną ir vaikufe: vieną 
dideshį, o du mažus. Po to 
greit įėjo ir Sokratas. Pra

palieka pa čių vienų, o jeigu 
kartais kiek ir palieka, tai

dėjo jis su jomis ir vaikais 
atsisveikinti. Moterys taip 
ėmė klykti, jog Sokratas pa
prašė jas išvesti.

Tada mokiniai Sokratui 
tarė:

— Pasakyk mums pasku
tiniąją savo valią. Gal no
ri ką paskirti savo vaikams? 
Mes džiaugdamiesi padary
sim dėl tavęs viską, ką ti 
įsakysi.

Sokrates atsakė:
— Aš neturiu jokių turtų 

ir neturiu ko skirstyti. Gy
venkite; kaip mokiau: tai 
visa mano valia. Šitaip gy
vendami mokėsite daryti ge
ra ir mano vaikams.

Ką daryti su kūnu?
— O kaip norėtum būti 

nalaidotas, Sokrate? — pa
klausė Kritonas.

— Kam manęs to klausi? 
priekaištingai paklausė So
kratas.—Argi nematei, kad 
per visą savo gyvenimą aš 
rūpinausi savo kūnu tik 
tiek, kad galėtų jis tarnau
ti sielai, o kai mano siela 
bus kūną apleidusi, tai ar 
man ne vis tiek, ką jam pa
darys?

Atsiprašymas
Sokratas prigulė lovon, 

kad pradėti kalbą su mo
kiniais, bet atsidarė durys, 
ir įėjo teismo antstolis; jis, 
įėjo paskelbti teismo nuo 
sprendžio.

— Sokratai, — tarė jis,— 
kai aš įeidavau pas kitus 
nu t e i s t u o s i u s jiems pa
skelbti. jog yra atėjusi va
landa jvykdvti teismo nuo
sprendi — išgerti nuodus, 
įie sutikdavo mane keiks
mais ir plūdimais. Ne to aš 
laukiu iš tavęs nes nebuvo 
dar šiame kalėjime geresnio 
ir teisingesnio žmogaus už 
tave. Ne ant manes priva
lai nvkti, bet ant kitų, ant 
mirties kaltininkų. Tu žinai 
nats, ko aš čia atėjau. Su
die, stenkis pakelti vyriškai, 
ko mes negalim bepakeisti.

Tai taręs jis paėjo nuo So
krato' lovos i šąli, nes nebe- 
o-alėjo besulaikyti plūstan
čių ašarų.

— Sudie ir tau,—tarė So
kratas išieinančiam antsto
liui.—padarysim viską kaip 
reikiant. — O paskui tarė 
mokiniams: — Kokio gero 
žmogaus jo esama! Jis daž
nai nas mane ateidavo pasi
šnekėti. Kaip nuoširdžiai 
jis gailisi manes! O dabar 
iau metas, bičiuliai. Saky
kit, kad neštų nuodus.
Juk saulė dar nenusileido
— Kam skubėti, mokyto- : 

jau, — ėmė jį prikalbinėti 
vienas iš mokinių. — Saulė 
dar nenusileido. Kiti nu
teistieji saulei nusileidus 
spėja dar pavalgyti, išgerti 
ir pabūti su artimaisiais. 
Yra dar laiko!

— Tesižino kiti, tai jų rei
kalas; jiems, tur būt, svar
bu nors truputėlį pratęsti 
savo gyvenimą. Bet mano 
gyvenimas jau baigtas, ir jo 
tęsti ar ilginti nebėra ko, — 
atsakė Sokratas. — Išpildy- 
kit mano norą.

Vienas mokinys mostelė
jo čia pat stovėjusiam sar
gui, ir tas išėjo pasakyti, 
kad neštų nuodus.

Tuoj įėjo kalėjimo prižiū
rėtojas, nešinas nuodų tau
re.

Pasiruošęs mirti
— Ačiū, bičiuli, — tarė 

jam Sokratas. — Pamokyk, 
kaip su tais nuodais elgtis. *

— Išgėręs nuodų taurę 
tuoj vaikščiok kol pajusi ko
jose sunkumą, — atsakė ka
lėjimo prižiūrėtojas. — Ta
da gulk lovon, nes tai bus 
ženklas, kad pradeda veikti 
nuodai.

Ramiausia veido išraiška 
Sokratas paėmė iš kalėjimo 
prižiūrėtojo nuodų taurę ir 
išgėrė ją visą.

Ištisą dieną laikėsi moki
niai, bet pagaliau nebeiš
laikė ir graudžiai pravirko. 
Vienas tik Sokratas liko 
nesuglebęs.

— Ką jūs, bičiuliai, daro
te? — stengdamasis juos 
sutvirtinti tarė Sokratas.— 
Aš išsiunčiau moteris ir vai
kus jų silpnadvasiškumo ne
norėdamas matyti, o jūs el-( 
giatės ne geriau už juos. 
Tai šitaip jūs manęs klau
sote !

Išgėręs nuodus, Sokratas 
vis vaikščiojo neapsistoda
mas, kaip prižiūrėtojo bu
vo sakyta. Bet kai tik pa
juto sunkumą kojose, atsi
gulė aukštielninkas. Mo
kiniai susispietė aplink jį.

Kalėjimo prižiūrėtojas pri
siartino ir skaudžiai sužny
bę jam koją. j

— Ar junti skausmą? — 
paklausė jis.

—Ne, — atsakė Sokratas.
Žnybtelėjo prižiūrėtojas 

aukščiau kelio, ir čia Sokra
tas nebejuto.

— Taip yra dėl to, kad 
pradeda jau šalti ir stingti 
io kūnas. Pasieks šaltis šir
dį, ir tada bus galas, — ta
rė prižiūrėtojas mokiniams.

Bet nemirė jo mokslas
— Bičiuliai, mirštu, pa- 

reikškit padėką dievui! — 
tarė Sokratas.

Mokiniai puolė prie moky
tojo, pripuolę ėmė jį šaukti, 
bet jis nebesakė jiems nie
ko. Jis gulėjo ramiai; pas
kui jo kūnas suvirpėjo, lū
pos ir akys sustingo. Prieš 
mokinius gulėjo jau nebe 
gyvas jo kūnas. Vienas jų 
pasilenkė ir Užspaudė jam 
akis.

Taip gyveno ir mirė So
kratas, bet nemirė jo moks
las. Gerieji jo mokiniai ne
paliovė dirbę jo gero darbo, 
mokę žmones gėrio ir tie
sos, o savo didžiojo moky
tojo — išminčiaus pamoky
mus surašė. Iš jų rankraš
čių sužinojome ir mes apie 
jį-

Sokratas gyveno prieš 
ketvertą šimtų metų iki to 
laiko, kai žemėje atsirado 
Jėzus Kristus.
1885 m.
Fragmentas iš L. Tolstojaus veikalo

“Graiku mokytojas Sokratas”
Vertėjas

Edvardas Levinskas 
mokytojas-pensininkas

Nuo Raigardo iki Vidzgirio

Plaukiame Nemunu per 
gražiąją Dzūkiją

Miela upelė, Juodoji An
čia! Tik peržengi jos žiotis, 
ir jau kairiajame. Nemuno 
krante tavo tėviškė Lietu
va, Lazdijų rajonas, Var- 
viškių kaimąs.

Krantai ir toliau tebėra 
neaukšti, apylinkės tylios, 
miške tos. Baltosios Ančios 
kairėje — labai nuotaikin
gos švarios upelės žiotys, 
vaizdingoje santakoje — 
Šventojanskio kaimelis. Ne 
kitaip, šventas Jonas, tas 
mūsų paupių sergėtojas čia 
„bus stovėjęs, pats prapuo
lęs, o vardą palikęs.

Kai Nemunas padaro ne
dideli vingį, jis vėl išsiple
čia, išsilieja, paseklėja. nu
tolsta pagrindiniai klonio 
šlaitai. Kairėje — Gerdašių 
sodžius, įsikūręs aukštai, 
sausoie pamiškėje. Sodybos 
tvarkingos, švarios — vis
kas taip, kaip ir turi būti 
nas “vaistininkus.” Gerda
šių ūkis augina vaistžoles. 
Sėja, ravi, kulia, skaičiuo
ja vaistžoliu centnerius.

O priešingame krante, 
kiek atokiau < nuo dabarti
nės vagos, prie gražiu sen
vagių. senas Pervalko mies
telis Nuo čia prasideda 
Raigardas, nuo čia ir deši
niajame krante Lietuva. 
Pervalkos—paskutinis bal
tarusei. kaimas.
- Sekliuose Nemuno- vin
giuose nraeitv nemažai tek
davo vilkti įvairias ^Alksni
nes, laivus. Pervalkiečiai 
čia. snoiama. net užsidirb
davo. Gal del to liko pra
mintas Pervalka. Miestelis 
didžiuoiasi buvęs net Lie
tuvos m’estn, seniūnijos 
centru (XVI šimtm.) su sa
vo feicemi.s, herbu nrikla.u- 
cp karolių paminei. Jauku 
ėja. ir dabar.

Ties šia vieta Nemunas 
nuo neatmenamų laikų ne 
kartą darė gilias užuolan
kas: vis paplaudavo ir pa
plaudavo smėlingas Gudų 
girios pašaknes. Byrėjo 
skardžiai. o smėlį tėkmė ne
šė ir nešė tolvn.. Seniausių 
nasistūmimų žymes nūnai sun
ku įžiūrėti. Ten kadaise buvu
si Nemuno vaga dabar įau 
užnešta, uždurnejusi. Sen
vagėse vietomis priguldė 
net iki šešių metru storumo 
nuosėdų. Smėlėtas Raigar-

STEBUKLINGA MEDŽIO VIRŠŪNĖ
Kaip dažnai, kaip dažnai akimirką tylią, 
O ir skubančią įvykių srauto triukšme 
žodžiai motinos tau atminty vis iškyla 
Ir it geizeris muša galinga tėkme 

Neramia.
Karštieji jos norai, svajonės ir mintys, 
Josios sąmonės— sielas — esminė dalis, 
Tava patirtimi naujai atgaivintos, 
Tavy plaka, negęsta dienas ir naktis 

Viltimis.
Jei anūkai gyvens taip troškimais tavaisiais, 
Į pakopą aukštesnę pakilę dvasia, 
Jeigu jie taip virpės tavo pastangų vaisiaais, 
Tai kaip švies skaisčiai sąmonė tavo juose

Visuose?!
Gal tada, ateity, tavo ainiai, suvokę, 
Kas ta laiko—erdvės begalybė... kas ji?— 
Stebuklingai regės šitą mūsų epochą 
Lyg gyvenimą savo tolioj praeity

It nakty?!

Geneologijos medžio viršūnei išvysčius 
Naują, tobulą sąmonę gilių didžių,
Lyg jo šaknys gal būsim, jo rievės, jo įsčios, 
Nauja/kelsim gyvent vainike tų šakų?!

I Įstabių?!
Tobulų?!
Amžinų?!

Nijole Vaitiene

č. Kudaba čių stambiausių Lietuvos 
gamtos gaivalų — Nemuno 
ir Gudų didžiagirės — mil
žinų ginčas: Nemunas plo
vė jos pašaknes, medžiai 
virto, žėlė kiti ir vėl virto. 
Galiausiai Nemunas pasi
traukė. Bet ir dabar — 
išsilieja jis retais pavasa
riais, apsuka pašlaitėmis. 
Paskutinį tokį tvaną, kai 
plaukė Pervalko, Šven
dubrės kiemai, visi mena 
1958 metais. Tada Nemuno 
vandenys tyvuliavo iki pat 
Druskininkų-Gardino plen
to.

Su šiomis mintimis apie 
Raigardą lenkiame pasku
tines seklumas, senvages su 
bebrų būstais, ir Nemunas, 
s i aure damas jau suka į 
siaurą, aukštak r a n t į, ak
menuotu dugnu klonį. Bet 
neskubėkime. Būtina pama
tyti Raigardą nuo aukšto 
šiaurinio šlaito, praeiti pro 
seną ir labai nuoširdų Šven
dubrės kaimą. “Ateidavo 
dažnai... Su palerina už
simetęs, kartą nuo lietaus 
buvo ir mūsų gryčioje”, — 
prisimena M. K. Čiurlionį 
Švendubrėje. Būta... Kaž
kur ant šiaurinio kriaušio 
stovėjo jo molbertas. Švie
tė saulė, kloiosi šešėliai nuo 
pušaičių. Mokėjo jis paro
dyti mums Dzūkijos gamtos 
užburianti giluma ir grožį 
“nuo aukštų bokštų”, mokė 
žmogų kartais siela pailsin
ti. “užsimirštant, iš kur ir 
į kur eini...”.

Griždami nuo Švendbrės 
link upės tiesmukui. užtik
sime garsuii akmeni-milži- 
ną. Irgi šventos atminties 
gamtos paminklas, net baž- 
nveins narnate ms švendub
riškiai in nedavė.

do dugnas ilgai buvo plikas, 
ir apytikriai prieš penkis- 
keturis tūkstančius metų 
aukštesnėse vietose supus
tytos kopos.

Dabar Raigardo pievose 
blizga kelios Nemuno sen
vagės — lyg milžiniškos pa
sagos. Tarp tų senvagių su
plauti iš smėlio priekranti
niai volai — rumbės. Pa
čios senvagės jau seniai pa
virto ežerėliais. Karta iš 
kartos jos vadinamos Ne
munais: Dvarnas Nemunas 
(prie buvusio Pervalko dva
ro), Senas Nemunas, Ne- 
munykštis (Nemuno nykš- 
tis) prie Švendubrės. Pro 
juos nuo Raigardo pašlaičių 
prateka šaltinių upeliai. 
Dvarno ir Nemunykščio 
senvagėmis Nemuno tekėta 
ne taip seniai, mūsų tūks
tantmetyje. O ir dabar, kai 
potvyniu metu ledai patven
kia seklią Nemuno vaga, 
vandenvs pasuka senvagė
mis. Prieš du tris šimtus 
metų Nemunas ilgiau tekė
davo senvagėmis. Rašyti
niuose dokumentuose liko 
ginčai, bvlin ė i i m a s i s dėl 
m’evu tarn švendubriečiu ir 
kjtanus esančio seno sieli
ninku kaimo Linliūnu. Ne
retai šiena.niūtės pvasidnrlp- 
vo muštynėmis. O ivvkiu 
nto-ar«iai užsiliko net liau
dies dainose

Kieno dalgelės žibėjo, 
ar ne Švendubrės?

Kieno skobos traškėjo.
ar ne Linliūnu?..

Raigardas plačiai mini
mas liaudies kūrvboie: pa
davimuose. legendose, dai
nose. Upė graužėsi, šlaitai 
griuvo, duho. ir žmonėms 
buvo neaišku, kas dedasi. 
Vra. nagrindn manvti. kad 
ši duburi lietuviai ir vadino 
“Šventa dubre.” Šiaurinia
me šlaite šiuo vardu pasili
ko kaimas. Diiburvs pra
mintas Raigardu nežinia 
nuo kada. Dar nrieš suvo
kiant krikščioniško rojaus 
nrasme. senoji mūsų kalba 
turėjusi žodžius: “ra in” 
reiškusi klamnia liulančia 
nelke. ir “garda”—antvara, 
vėliau igiiusi platesne — 
miesto—sąvoką. Gal tain 
susikūrė legenda apie čia 
prasmegusi miestą.

.. .Nuostabusgamtas tva
rinys yra mūsų Raigardas. 
Brangus jis nūnai mums 
dar ir dėl to, kad kiekvie
nas, stebėdamas jo grožį, 
lenkiamės didiesiems dzū
kams — M. K.. Čiurlioniui 
ir V. Krėvei. “Pasakoja 
mūsų seni tėveliai, kad tar
pu plačiųjų Lietuvos gire
lių, tarpu aukštųjų jos ši
lelių, kur nei senas žmogaus 
nevaikščiojo, nei jaunas 
bernelis žirgelio nemandra- 
vojo, nei mergelės lelijėlės 
daina garsiai neskambėjo, 
esanti pievelė... ”. Nežinau 
kodėl, bet “Vakarinės gies
mės” poringės nuotaika la
bai atitinka Raigardo spal
vas. Yra čia ir “Svajonių 
kalnas”, nuo kurio matyti 
“užburti pasauliai, tokie pui
kūs, stebėtini”, “kur žai
džią vėjai vakariniai, kur 
miega sapnai vasariniai”, 
kur žmogaus dvasia ati
trūksta nuo kasdieniškos 
pilkumos ir akimirką trum
pą pajaučia “jūres be kraš
to, erdves be ribų”, išgirsta 
“milžinų ginčus..

Taigi čia ir vyksta nuo 
neatmenamumos dviejų pa-iTai buvo jodas.

— Didelis... O. va. vel
nią s ant mažo pirštelio iš 
miško nešė. Jau nnrėio už- 
turėt Nemuną, užliet Rai- 
p'arda. Kaip matai, ir netoli 
būta. Ale nesnėio Gaidys!.. 
Trankė žemėn prie Šven
dubrės ir dingo, — prisime
na senelio pasakojimus 
švendub-čiškiai.

O dabar iau plaukiame 
žemvn... line pastebimai 
sraunesne. Kairėie — Dir- 
žiu gvvenvietė. Kaimu jos 
pavadint negali — nalei ke
lia ir une per kelis kilomet
rus išsitiesusi pavieniu so- 
dvbu — Ivg dvareliu virti
ne. Gražiai išrodo. O kiek 
žemiau, nrie mažos Rilsos 
upeles žiočių, tame pačiame 
kairiajame šlaite — Mizarų 
kaimelis, šis dar nuoste- 
besnis: mažiukas, medžiais 
apgaubto kloniuko naunks- 
mvje tūno. Kaimeliukas su 
tuo gamtiniu interjeru’at
rodo Ivg kokios jaukios 
d z ūk i ško s* nirkios vidus. 
Upeliukas šniokščia, ir vi
suose kiemuose tai girdisi. 
Mėgo čia ateit M. K. Čiur
lionis. Mizaruose 'gimė ir 
augo žymus Lietuvos auga
lijos tyrinėtoias L. Valionis.

(Bus daugiau)

Prancūzu tyrinėto uii Ber
nardui Kurtuo (1777-1838)’ 
katinas “nadėio” pagaminti 
indą. Atsitiko štai kaip: 
Kurtuo viename mėfnntu- 
vėlvje laikė spirite dumb
lius, antrame sieros rūgš
ties mišini su vandenin. 1811 
metais viena ryta Kurtuo 
nusrvčiavo! prie darbo stalo. 
Jo mylimas katinas irgi pa
noro pasmaguriauti ir 
stryktelėjo ant stalo, ap
versdamas abu mėgintuvė
lius. Įvvkn reakcija. Į orą 
pakilo dujos ir garai. Kai 
jie išsisklaidė, Kurtuo pa
matė kažkokį rausvą skystį.
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ŠITIE OBUOLIAI—Iš INDIŠKO SODO

Pasikalbėjimas su poetu
V. Keimeriu

Delio gatvėj kepykloj
Papločiai kvepėjo.
Ir paviršiuje gelto skystimas saldus.
— Kuo vardu šitas sirupas?—
Klausiu kepėją,—
Jis, lyg dzūkas nuo Merkio,
Atsako:
— Medus.
Pakartojo
— Medus...
Ir paduoda paplotį
Šypso perlais baltais indo veidas tamsus.
Aš norėjau lietuviškai jam padėkoti
Ir iš džiaugsmo nupirkt
Jo papločius
Visus.

žįstamiems, kurių iki šiol 
nepamiršęs. Gal net pavyks 
susitikti malonųjį Kalkutos 
profesorių Kumarą Sunitį 
Čaterdį. Tai jis neseniai 
viešėjo Lietuvoje ir savo 
kalbiniame veikale “Baltai 
ir arijai” (“Balts and Ary
ans”) išgarsino pasaulyje 
V. Reimerio eiles apie In
diją...

Be abejo, būsią daug nau
jų įspūdžių ir galėsiąs nau
jomis eilėmis papildyti in
diškąjį ciklą, kuriame, jo 
nuomone, dar daug spragų, 
daug neišsakytų minčių.

Grįžęs gal jau ras iš spau
dos išėjusią naują savo kny
gelę “Eisenos.”1 O po to vėl 
sės’ už redaktoriaus stalo, 
skaitys tautiečių laiškus, 
rūpestingai atsižvelgs į jų 
pageidavimus. Na, ir rašys 
eiles — tada, kai turės lais
vesnį vakarą ir kai tos ei
lės prinoks, tarsi rudeniš
kam sode obuoliai.

Eg. Baleišis

Šį eilėraštį poetas Vacys 
Reimeris pavadino “San
skritu.” Jis išspausdintas 
rinkinyje “Prie baltojo Ta- 
džio.” Eilės apie Indi ją,iš
leistos atskira knygele prieš 
dešimtį metų, pelnė poetui 
Džavaharlalio Neru premi
ją t ,

—Aš labai laimingas, kad 
mano darbas taip labai 
įvertintas, — pasakoja V. 
Reimeris — Nuo šiol Ne
ru — buvusio ilgamečio In
dijos ministro pirmininko 
ir nuoširdaus Tarybų Są
jungos draugo — premiją 
kasmet gaus tie Tarybų ša
lies valstybės ir visuomenės 
veikėjai, mokslininkai, me
nininkai, kurie daugiau
sia nusipelnys, stiprindami 
draugišką bendradarbiavi
mą ir savi t a r p i o suprati
mą tarp“*clviejų valstybių. 
Analogiška'premija Indijos 
piliečiams jau anksčiau bu
vo įsteigta Maskvoje.

Su V Reimeriu kalbėjo
mės jo darbo kabinete, prie 
“Gimtojo krašto” laikraščio 
vyriausiojo redaktoriaus 
stalo. Prieš jį gulėjo pluoš
tas po visą pasaulį išsibars
čiusių tautiečių laiškų — 
kasdieninis redakcijos paš
tas. Jis paima pirmą po 
ranka pasitaikiusį ir gar
siai skaito. “Gimtojo kraš
to” skaitytojas iš Urugva
jaus prašo įdėti į laikraštį 
foto nuotraukų iš gimtosios 
Palėvenės apylinkių, kurias 
laiško autorius buvęs pri
verstas palikti prieš pusę 
amžiaus, bet kurių niekaip 
begalįs pamiršti.

— Jūs klausiate, ar mie
las man žurnalisto darbas, 
ar nekliudo jis eilių tašyti,— 
pakartoja mano klatįsimą 
V. Reimeris. — Šitas laiš
kas tegul ir bus atsakymas. 
Ar gali būti mieliau, kai ži
nai, kad tavo žodžio apie 
gimtinę laukia gyvenimo 
nuo jos atplėštas žmogus at
skirtas dešimtim meridianų 
ir vandenynų. Antra ver
tus, šitie laiškai ir mums 
geriausias atpildas, geriau
sia padėka už darbą. Nors 
šioj redakcijoj aš dar nau
jas žmogus, bet jau paju
tau darbo skonį ir neabejo
ju, kad naujoji veiklos sri
tis suteiksimu jų minčių, 
naujo įkvėpimo. ■ - • -

V. Reimeris skuba. • Jis 
vyksta į Indiją,. kurios -vy
riausybė pakvietė D. Neru 
premijos laureatus, jų tar
pe ir poetą į svečius. Apie 
tą egzotišką, didelių kon
trastų ir nuostabios dvasios 
žmonių kraštą, poetas pasa
koja su nepaprastu susi
žavėjimu. Pirmą kartą ten 
viešėjęs prieš keturiolika 
metų. Bet ką tokioj mil
žiniškoj šaly pamatysi per 
vieną mėnesį? Puiku, kad 
vėl galėsiąs nusilenkti sve
tingai Indijos žemei, pa
spausti ranką seniems pa

Šen ir ten pasidairius
Jeigu žodis taptų tikrove

Pennsylvanijos seimelyje 
yra įnešti du puikūs biliai 
publikai nuo visokių sukčių 
plėšikavimui apsaugoti. 
Pav., nuo suktų automašinų, 
šaldytuvų, skalbimo mašinų, 
radijo imtuvų, televizorių ir 
kitokių sudėtingų-mechaniz- 
mų taisytojų. Praeityje tu
rėjome ir šiandien tebeturi
me daug sukčių, apgavikų, 
kurie pasiskelbia kvalifi
kuotais, o iš tikrųjų mažai 
ką apie mechanizmą teišma
nančių. Tik apgavikai!

Todėl ir norima pravesti 
įstatymus, kad kiekvienas 
mechanizmų taisytojas bū
tų baigęs technikumo mo
kyklas ir gautų valstijos 
leidimą pasirinktam mecha
nizmo taisymo darbui.

Antras bilius irgi būtų 
naudingas plačiai visuome
nei. Jame yra storai pabrėž
ta, kad advokatai, teisėjai, 
gydytojai ir kitokie užiman
tys atsakingas visuomenė
je vietas, būtų psichiatro 
(protligių daktaro) ištirti.

Bet apsukrūs politikieriai 
jau iš anksto kalba, kad to
kiam biliui praeiti yra ma
žai vilties, nes ir anks
čiau tam panašus bilius bu
vo įneštas, bet dingo kur 
nors stalčiuje..

Pennsylvanijoje nekilno
jamųjų nuosavybių pirki
mai ir pardavimai tiek su
mažėjo, kad retas kas perka 
ar parduoda, pakilus de
vyniems proc. už paskolą 
(morgičių). Daugęlis tik 
apsivedusių porelių aima
nuoja. Gyventi prastose lin
dynėse nepakenčiama. Nuo
mos brangios. Nusipirkti

GAIDŽIO LOGIKA

(Pasakėčia)
Užpuolė kartą vištos gaidį, 
Kam per dienas be darbo šlaistos. 
Nei deda niekada, nei peri, 
Tik Valgo, rėkauja ir geria.
— Aš jūsų Vadas! Viršininkas aš! — 
Jis rūsčiai pažiūrėjo į vištas.
— Todėl gūliu neveikti nieko, 
Nes lesina mane už ku-ka-reiku!
Ir, ką gi, liks teisus gaidys— 
Negi jį vištos pabaidys.

Adomas Kubilius

LAIKO TėKMe

Sukasi, skuba gyvenimo ratas, —
Jį sulaoikyti nerasim jėgos.
Lekia kaip viesulas, paukštis patrakęs, 
Viskas pasikeičia kartu su juo. •

Bėga minutės, valandos, dienos, 
O kiek prabėgo metelių brangių!, 
KūrtU su laime, jaunyste ir juoku. 
Taip ir pradingo bedugnėj plačioj.

K. žakavičienė
Kaunas, 1969 gruodžio 21

DREBULĖ

Virpa Drebuolėlė 
Vėjeliui papūtus — 
Gaila motinėlės,, 
Gaila žalių rūtų.

Gaila jai brolelių:
Gaila Beržo, Uęsio, 
ftaila Ąžuolėlio 
Žvilgančio rasose.

Šiltai saulei šviečiant
Ar kaitrai užėjus,
Drebulėlės lapai
Virpa net be vėjo

Kasdien Drebulėlės
Liemuo lieknas bąla 
Jos lapeliai, virpa 
Ir kaitroje žąla

Net tyliausią naktį, 
Kai Mėnulis žvilga 
Virpa jos lapeliai 
Nuo rasos suvilgę.

P. S t linzė na s

namelį irgi neįmanoma, nes
labai retą rasi tokį, kuris 
turi 12-14 tūkstančių dole
rių, o už paskolą mokėti 9 
procentus irgi baisu...

Philadelphijoj Mafia 
gengsterių vadas Angelo 
Bruno du kartus teisme bu
vo apklausinėjamas dėl jo 
veiklos, ir abu kartus nieko 
teismui apie save neatsakė, 
prisidengdamas penktuoju 
konstitucijos priedu.

Neseniai sumaniau aplan
kyti savo gerą kaimynę, ku
ri po sunkios operacijos il
sisi ir stiprina savo sveika
tą slaugymo namuose. Vos 
priėjus moterų ligonių kam
barius, mano nosį nutvieskė 
smarvė.

Surandu ir savo kaimynę, 
sėdinčią ant lovelės.

Sveikutė, miela kaimynė
le, ar tu dar nepasveikusi?, 
šypsodamasis paklausiau.

Kaimynė liūdnai pažvelgė 
į mane, ir iš jos akių nurie
dėjo ašaros. Netrukus ji 
prašneko.

—Ši įstaiga ne taisymui 
sveikatos; ji ir sveiką greit 
susirgdintų...

Pregresas

Montello, Mass.
Pranešu visiems draugams 

ir draugėms, kad mane iš
tiko nelaimė ir susirgimas. 
Gruodžio 31 d. buvo oro 
permaina. Neapsižiūrėjau, 
savo namo apšalusiais laip
tais eidamas paslydau ir su
sižeidžiau dešinę ranką ir 
labai skaudžiai užgavau de
šinį šoną.

Už poros savaičių kiek pa
sveikau, bet prisimetė kita 
liga, kairėje pusėje apsi
nuodijimas. Sausio 22 d. 
nuvežė mane į Brockton Ci
ty ligoninę, kur išbuvau 19 
dienų. Daug kentėjau. Da
bar namie 1 gydausi, turiu 
slaugę.

Vietiniai pasetebėję, kad 
esu ligoninėje, mane lankė 
ir gavau 11 simpatijos laiš
kelių. Labai didelis visiems 
ačiū.

Taipgi pranešu, kad “Lais
vės” skaitytojas ir LDS 67 
kuopos, taipgi LLD 6 kp. 
narys Antanas Venslauskas 
buvo toje pačioje ligoninė
je, turi silpną kraują, pasi
davė po pašalpa.

Taipgi serga mūsų laisvie
ms ir abiejų kuopų narys 
Povilas Baronas. LDS 67 
kp. narys Algirdas Vaitekū
nas turėjo operaciją, dabar 
gydosi namuose.

George Shimaitis

Kiek yra dainą apie 
Pragos miestą

Centrinių Čekoslovakijos 
liaudies armijos namų ko
lekcionierių klubo liaudies 
melodijų rinkėjai tei
gia,. kad jų daugiau kaip 
200. Dalis dainų skirtoj 
visam miestui, kitose apdai
nuojami atskiri jo rajonai, 
aikštės, gatvės. Yra dai
nų atskiriems rūmams ir 
namams, Pragos tiltų ir 
laiptų grožiui. O viena dai
na, sako, pasakojanti apie 
miesto kiemelį, kuris nors 
ir mažas, bet toks gražus, 
kad vertas ištiso parko. ,

Toli gražu ne visas šios 
dainos kompozitorių profe
sionalų ir poetų parašytos. 
Dažniausiai jas sudeda pra- 
giečiai, įsimylėję savo mies
tą. Rinkėjų kolekcijose yra 
ir senoviškų dainų, ir tik ką 
sukurtų. _

LAPAS Iš ISTORIJOS

Kelnės prieš sijonus!
Kai buvo teisiama Žana 

d’Ark, vienas iš pagrindinių 
jai iškelto kaltinimo punk
tų buvo priekaištas, kad ji 
vilkėjusi vyriškais drabu
žiais.

O karščiausi mados įtakos 
istorijai šalininkai teigia, 
kad Didžioji Prancūzijos 
revoliucija įvykusi dėl to, 
kad lengvabūdė Liudviko 
XVI žmona Marija-Antua- 
netė pernelyg žavėjosi ma
domis. Ir esmę, jų nuomone, 
sudarė ne tai, kad ji leisda
vo labai daug pinigų drabu
žiams, ir ne garsioji “istori
ja su karoliais”, kurią Alek
sandras Diuma aprašė ku
piname avantiūrų romane. 
Tiesiog vieną gražią dieną 
Prancūzijos karalienė pasi
elgusi neapdairiai ir pasiro
džiusį liaudžiai, vilkėdama 
ne suknele, bet kažkuo pa
našiu į moteriškas ilgas kel
nes. Pasipiktinusi minia iš-, 
traukė, ją iš karietos, ir jei 
nebūtų buvę šalia kažkokio 
ištikimo pavaldinio namų, 
karalienė būtų žuvusi žy
miai anksčiau, negu Grevo 
aikštėje pirmą kartą buvo 
pastatyta giljotina.

Kaip yra žinoma, Mari j a- 
Anbuanetė neišvengė mir
ties bausmės. Tačiau damų 
neįbaugino net ši rūsti pa
moka. Daugeliui jų tebe
knietė j o vilkėti ne sijonais, 
bet kelnėmis.

Praėjus šimtui, metų huo 
tos dienos, kai buvo įvykdy
ta mirties bausmė karalie
nei Marijai-Antuanetei, da
mos su kelnėmis nebuvo lei
džiama įeiti į teatrą net Pa
ryžiuje, kur mados užgaidos 
toleruojamos labiau negu 
bet kur pasaulyje. Draudi
mas buvo aiškinamas galan
tiškai, kaip ir dera prancū
zams : teatrų direktoriai ne
laiko tokių damų apsirengu
siomis nepadoriai; visa ne
laimė, kad žiūrovai, ko ge
ro, imsią žiūrėti į jas, o ne 
į sceną, ir artistai įsižeisią.

Buvo mėginama visaip 
aiškinti, kodėl Europos vy
rai įnirtingai kovojo, kad 
tik jiems vieniems būtų leis
ta vaikščioti su kelnėmis. 
Visaip buvo aiškinama ir 
tai, kodėl dvi žmonijos pu
sės kadaise ėmė rengtis ne
vienodai. Kai kas aiškina, 
kad bendras kelnių ir sijonų 
pirmtakas buvo kailis, ku
riuo žmonės apsisiausdavo 
apatinę kūno dalį. Bet jei
gu, apsisiautus kailiu, buvo 
galima tvarkyti namų ūkį, 
tai medžioti toks kailis aiš
kiai trukdė.

Deja, šį aiškinimą galima 
paneigti bent dešimčia įvai
rių būdų: kailį galima gana 
patogiai pasirišti, labai žy
mi dalis vyrų Azijos šalyse 
dar ir šiandien visai neprie
štarauja prieš sijonus ir pan. 
Yra ir Europoje šalis, ištiki
ma sijonams (dabar papras
tai tik švenčių dienomis),— 
kalnuotoji Škotija.

Apskritai, kelnės — paly
ginti vėlyvas išradimas. Pir
mą žodį čia tarė, veikiausiai, 
ne medžiotojai, bet gyvulių 
augintojai — tie iš jų, kurie 
ne tik prijaukino arklį, bet 
ir išmoko joti. Čia jau nieko 
nepadarysi — teko įsitaisy
ti kelnes. Jeigu jums yra 
tekę joti, aiškinti nieko ne
reikia. O tiems, kurie niekad 
nėra apžergę žirgo, primin
sime, kad kavaleristo kel
nės paprastai apsiuvamos 
oda — net patvariausia me
džiaga jodinėjant gret plyš
ta.

Tačiau kodėl, kalbant 
apie tai, kam priklausė pir

mas žodis, teko įterpti išly
gą “veikiausiai”? Todėl, kad 
tai tik hipotezė. Būtinai at
siras prieštaraujančių. Pa
vyzdžiui, kai kas mano, kad 
mūsų laikais įjprasti euro- 
pietiški drabužiai yra kilę 
iš Šiaurės tautų rūbų. Ten, 
kur šalta, sijonėliu nevilkė
si, norom nenorom reikia 
ieškotis ko nors labiau šil
dančio. (Beje, už liemenę 
turime būti dėkingi šiaurie
čiams). Kai kas teigia, kad 
senovės babiloniečiai taip 
pat mūvėdavę kelnėmis, net 
tais laikais, kai jie dar ne
buvo išmokę joti.

Šiaip ar taip, arklys ak
tyviai “nubalsavo” už kel
nes ir lemiamu mastu prisi
dėjo prie jų plitimo. • Bent 
senovės romėnai, šiaip labai 
ištikimi savo tunikoms ir 
togoms, ruošdamiesi raiti
ninkų žygiams, vis dėlto ap
simaudavo kelnėmis.

Daugelio Europos šalių 
valstiečiai labai ilgai neno
rėjo atsisveikinti su sijonu. 
IX-X amžiais sijonas kaip 
vyro drabužis buvo įprastas 
tiek Anglijoje, tiek ir Pran
cūzijoje. Ar dažnai tenka 
jodinėti valstiečiui žemdir
biui!

Bet feodalai, žemių, kai
rias tie valstiečiai dirbdavo, 
savininkai daug laiko pra
leisdavo raiti. Jų tarpe kel
nės savaime prigijo ir tapo 
būtina drabužių detale. 
Viešpataujančios klasės ma
dą palaipsniui (kad ir prie
šindamasi) galiausiai per
ėmė ir engiamoji klasė.

F

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠE ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

NAUJA KNYGA

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

"TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS”
Savo gražia ir žodžiais turininga kalba nepaprastai 
įspūdingai rašytojas apibūdina lietuvių gyvenimą 

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi. 

Amerikoje. Jis plačiai Susipažino su lietuviais ir 
aplankė daugelio namus.

Taigi savo knygoje “Tėvų ir Brolių Takais” jis įdomėki 
ir labai gražiai aprašo apie jų gyvenimą ir pokalbiuose 

gautus iš jų įspūdžius.

Kietais apdarais ir yra išspausdinta daug įdomių 
paveikslų iš Amerikos miestų centrų ir 

mokslinių įstaigų.
Kiiyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

“LAISVĖS” KNYGYNE
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje” 
Parašė J. GASIŪNAS

Pirmame skyriuje: Gimtinėje mieloje pergyvenimai. 
Kelionė* Amerikon. Naujoje šalyje įsikūrimo vargai. 
Pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Pažangusis judė
jimas ir pažangioji spauda.

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

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

Knyga silnldeda IŠ trijų skyrių.
Knyga gražiai ilitistniota. Keli desėtkai nuotraukų J

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

Užsakymus siųskite:

LAISVĖ
102-02 Liberty Ave.> Ozone Park, N* Y, 11417

0 pagarsėję languoti ško
tų kalniečių sijonai — pas
kutinis faktas, kuris prime-* 
na apie epochą, kai vyko 
įnirtinga kelnių ir sijonu 
kova. Tuo daugiau garbės* 
škotams, sugebėjusiems Iš
saugoti savo senovinius 
drabužius, nes XVIII amžiu
je, po didelio sukilimo kal
nuotoje Škotijoje, Anglijos 
vyriausybė buvo kategoriš
kai uždraudusi vilkėti sijo
nais.

Nereikia manyti, kad ko
va tarp kelnių ir sijonų pa
sibaigė ir jų “įtakos sferos” 
galutinai nustatytos. Kova 
tebevyksta. Kaip moters 
darbo drabužis kelnės jau 
išsikovojo labai tvirtas po
zicijas. O juk nugalėti sijo
ną vien kaip vyro drabužį 
kelnėms truko tris, gal būt, 
net keturis tūkstančius me
tų.

“Tarybinė įmoteris” ,Nr. 8

Pizos bokšto “varžovė”
f

Visas pasaulis žino “krin
tantį bokštą” Italijos Pizo^ 
mieste, kuris per savo gy
vavimo šimtmetį pakrypo 
beveik penkis metrus. Bet 
“krintančių bokštų” yra4ir 
Čekoslovakijoje.

Įžymiausias jų — varpi
nė, esanti Ustėje prie Le- 
4)08. Kad ji stovi nelygiai, 
galime pastebėti net papras
ta akimi: pokrypis sudaro 
212 centimetrų. Bokštas pa
krypo, bombarduojant mies
tą 1945 metais. Varpinė 
sustiprinta specialia arma
tūra, ir todėl ji “nebekren- 
ta.”

i

I
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Pagerbė revoliucionierių
Dažnokai prisimenami pra

eitojo karo partizanai ir ki
ti nusipelnę kovotojai, ka
riavę prieš hitlerinius vo
kiečius bei lietuviškuosius 
nacionalistus. Tačiau 1905 
metų revoliucionierių, kovo
jusių prieš caro valdžią, yra 

^ne daug. Didelė jų daugu- 
'ma jau po žalia velėna.

Tarp retų to meto revo
liucionierių yra dar nuo 
Geištariškių kilęs knygne
šio sūnus Juozas Stanelis, 
kuris gyvena jau devintą 
dekadą. Praeitų metų pa
baigoje jis iškentėjo sun
kią vidurių operaciją, jo 
sveikata ir dabar prasta. 
Kol kas jis šildosi St. Pe- 
tersburge, Floridoje, o pa
vasarį ruošiasi vykti į Ka
liforniją, kurioje turi gimi
nių.

1969 m. J. Stanelis lankė
si T. Lietuvoje. Ten jį iš
kilmingai sutiko ir pagerbė 
aukšti tarybinės vyriausy
bės pareigūnai ir K. P. va
dai. Jiems buvo malonu su
tikti senų laikų kovotoją. 
Savo kelionės įspūdžius jis 
paskelbė “Laisvėje.” Prieš 
porą metų jis tame pačia
me laikraštyje išspausdino 
ir savo atsiminimus.

1905 metu lietuviai kovo
tojai negalėjo pasiekti pa
ties Rusijos caro, jo minis
trų, kunigaikščių ar kitų 
aukštų valdininkų ir su jais 
atsiskaityti. Jiems teko 
grumtis su žemiausiais val
džios pareigūnais: žanda
rais, žemsargiais, apskričių 
bei valsčių valdininkais ir 
kt. Jie daužė degtinės mo
nopolius, draskė valsčių raš
tines, pjaustė bei gadino te
legrafo stulpus, ardė gele
žinkelius, plėšė bankus, paš
tą, baudė šnipus; naikino 
plėšikus - chuliganus, sakė 
kalbas, platino plakatus, 
agitavo neklausyti valdžios, 
nemokėti mokesčių, neiti 
į kariuomenę, sabotuoti 
transportą bei komunikaci
ją, naikinti visokį valstybės 
turtą ir t. t. Vėliau LSDP 
besąlyginį sabotažą uždrau
dė, leido juo naudotis tik 
išimtinais atvejais. J. Sta- 
neliui ir kitiems kovotojams 
neretai tekdavo su ginklu 
rankoje stoti prieš gink
luotą žandarą ar valdininką 
akis į akį ir skubiai spaus
ti brauningo gaiduką, kad 
priešas pirmiau savąjį ne
paspaustų ...

Juozui Staneliui tuo laiku 
teko veikti su žymiais Su
valkijos LSDP kovotojais: 
Juozu Rimša (dabar perso
nalinis pensininkas), J. Ka- 
čergium, Br. Pavadžiu, Ku
bilium ir kitais. Jie visi bu
vo pavaldūs savo tiesiogi
niam Partijos viršininkui 
Vincui Mickevičiui - Kapsu
kui. Šio būrio veikimo sri
tis buvo daugiausia apie 
Keturvalak i u s. Geištariš- 
kius, Bardauskus, Gerulius, 
Lankeliškius, Gižus, Šuns
kus, Paežerius, Naudžius, 
Pilviškius, Lazdijus, Deivo- 
niškius, Rudaminą ir kitur. 
Jų kuopos viršininkas bu
vo Bardauskų kaimo Dabri- 
la. Iš jo J. Stanelis ir brau
ningą gavo.

Keletas šiltų žodžių
Stanelių šeima nepapras

ta. Tėvas, ūkininkas, gabe
no iš Tilžės per sieną nele
galias lietuviškas knygas, 
žurnalus bei laikraščius, o 
kartais ir ginklus. Tai bu
vo jo pašalinis uždarbiavi
mas, tačiau surištas su pa
vojais bei netikėtujrnais. 
Žandarai tai numatė ir pra
dėjo jį sekti. Negalėdamas 

iš praskolinto ūkio pragy
venti, XX amžiaus pradžio
je išvyko į JAV pinigų už
sidirbti. Nemokančiam an
glų kalbos ateiviui pasirink
ti darbą buvo neįmanoma. 
Teko lysti po žeme į ang
lies kasyklą arba stot prie 
ugnia spjaudančios kros
nies plieno liejykloje ir ten 
dirbti 12 valandų per dieną, 
šešias dienas savaitėje. Sta
nelis tapo angliakasiu ir ten 
dirbo tol, kol atitrūkęs ang
lies luitas jį užmušė. Į 
Ameriką dar anksčiau buvo 
išvykęs jo vyriausias sūnus 
Antanas, vėliau išvyko Pet
ras ir pagaliau Juozas, kurį 
žandarai ne juokais pradėjo 
gaudyti. Ir jam, kaip jo te

Šešios pirmosios knygos
Viename aplanke mano 

rankas pasiekė šešios nedi
delės knygutės. Jos išleis
tos Tarybų Lietuvoje 1969 
metais. Visos jos yra pir
mosios knygos. Mums sun- 
ku suprasti, ką tai reiškia 
jų autoriams. Tik rašytojas 
gali pilnutinai įsivaizduoti 
tą džiaugsmą, kurį autorius 
pajunta savyje, paėmęs į 
ranką savo pirmąjį kūrinį.

Trys iš šių šešių knyge
lių yra apsakymėlių ir trys 
eilėraščių rinkiniai. Apie 
jų literatūrinę kokybę ir 
vertę čia nekalbėsime. Bet 
noriu visus jų autorius nuo
širdžiausiai pasveikinti ir 
palinkėti kiekvienam jų, kad 
šie jų leidiniai ir būtų tik
tai pirmutiniai, o toli toli 
gražu ne paskutiniai. Kiek
viename jų matosi gražaus, 
kūrybinio talento.

Žodelis apie Kūrinėlių au
torius. Su jais mus supažin
dina Kauno K. Požėlos lei
dykla. Tuo ir pasinaudoja
me:

Apsakymų rinkinėlio “Aki
mirkos” autorius Edmundas 
Kripaitis gimė 1938 m. bir- 
gelio 14 d. Klaipėdoje, 1956 
metais baigė Klaipėdos K. 
Donelaičio vidurinę mokyk
lą/ o 1961 metais — Vilniaus 
universiteto ekonomikos 
mokslų fakultetą. Su pir
maisiais apsakymais spau
doje pasirodė 1963 metais.

Eilėraščių rinkinėlio “Van- 
d e n ų muzika” autorius 
Gediminas Jokimaitis gimė į 
1920 m. birželio 27 d. Kė
dainių rajono Pameravos 
kaime. Vidurinį mokslą ėjo 
Kaune. Su pirmaisiais eilė
raščiais spaudoje pasirodė 
1965 metais.

Apsakymų rinkinio “Me
džių viršūnės” autorius Ro
mualdas Granauskas gimė 
1939 m. balandžio 18 d. Ma
žeikiuose. Baigė S0dos dar
bininkų jaunimo vidurinę 
mokyklą, tarnavo tarybinė
je armijoje, dirbo Skuodo 
rajoninio laikraščio redakci
joje. Pirmas jo apsakymas 
spaudoje pasirodė 195 5 m.

Eilėraščių rinkinio “Riks
mas” autorė Ramutė Gir- 
kontaitė gimė 1942 m. spa
lio 25 d. Skuodo raj. Go
naičių k. 1960 metais baigė 
Mažeikių vidurinę mokyklą. 
Studijavo Vilniaus univer
sitete lietuvių kalbą ir lite
ratūrą. Pirmieji jos eilė
raščiai spaudoje pasirodė 
1958 metais.

Apsakymų rinkinio “Lo
terija” autorius Vytautas 
Martinkus gimė 1943 m. ge
gužės 28 d. Jurbarko raj. 
Erubiškių kaime. Mokėsi 
Eržvilko vidurinėje mokyk
loje ir paskui baigė Kauno 
Politechnikos institutą kaip

vui ir broliams, teko gerti 
anglies suodžius. .Tėvas ir 
sūnūs buvo kovotojai, soci
alistai. Antanas buvo kelis 
metus sukurtosios LSS iždi
ninku.

Ilgiausių metų ir geros 
sveikatos, Drauge Juozai!

Kai pernai J. Stanelis lan
kėsi Lietuvoj e, Vilniaus 
viešbutyje su juo turėjo il
gą pokalbį Ekonomikos 
mokslų kandidatas, Vil
niaus Valstybinio universi
teto docentas, ekonomikos 
profesorius • — Jonas Luko
ševičius. Laikraštyje “Gim
tasis kraštas” jis išspausdi
no Lyrišką apybraižą apie 
jubiliatą, pavadintą “Knyg
nešio sūnus,” kurioje gra
žiai pavaizduoja jo gyveni
mo dalelę.

A. Petriką

elektrotechnikas. Spaudoje 
su savo kūryba pradėjo pa
sireikšti 1965 metais.

Eilėraščių rinkinio “Dan
giškos eglės” autorius Vy
tautas Skripka gimė 1943 
m. gegužėj 20 d. Molėtų raj. 
Laičių kaihie. Mokėsi Alun
tos vidurinėje mokykloje, 
baigė Vilniaus miškų tech
nikumą ir vėliau studijavo 
Vilniaus universitete. Pir
mieji jo eilėraščiai spaudo
je pasirodė 1960 metais.

A. B. Salietis!

Svarbu buvusiems angliakasiam 
ir j y artimiesiems

Šenandorietis K. Naravas 
prisiuntė mums iš vietinio 
laikraščio iškarpą, kurioje 
yra svarbus pranešimas vi
siems buvusiems angliaka
siams, jų žmonoms bei naš
lėms ir vaikams. Čia mes 
jį sutrumpinę ir paduoda
me. Pranešime sakoma:

Since the “Black Lung” 
Law was enacted, on Decem
ber 30, more than 7,600 res
idents of Schuylkill'County 
have filed applications for 
benefits. Thomas P. Rogan, 
District Manager for* the 
Social Security Administra
tion in Schuylkill County, 
announced today.

While the; response has 
been very encouraging, at 
least another 1,000 applic
ations are being sought 
from widows and retired 
miners who have not yet 
gotten the word. “We know 
these people are out there, 
but for some reason they 
neglect to get in touch with 
us,” Rogan said.

Young widows have been 
particularly slow in filing. 
Apparently they feel a wi
dow must be up in years 
to qualify. This is not the 
case. There is no age re
quirement so far as the 
widow or the worker is con
cerned.

“We are again appealing 
to all readers who have a 
parent, a brother, a neigh
bor, a friend, or a relative— 
living or dead — who is 
or was afflicted with silico
sis, to be sure an applica
tion for black lung benefits 
is filed.

“If the worker is alive, 
he should file the applica
tion; if he’s deceased, the 
claim should be filed by his 
widow. A son, daughter, or 
interested friend or neigh
bor can assist by writing a 
letter for the claimant or 
by calling the Social Secu
rity office for an aplica- 
tion blank.” M

The Pottsville social se-

Mokslininkų laboratorijose 
žiedadulkes žiemą

Rumunų inžinierius Aure-
las Petreskus paruošė pro
duktą, galintį iš dalies arba 
visiškai pakeisti bičių mity
boje žiedadulkes ir bičių 
pienelį. Šį pakaitalą galima 
naudoti tuo metų laiku, kai 
žiedadulkių maža, o taip 
pat žiemą.

Helis parodo gamtos lobius
Tarybiniai mokslininkai 

nustatė, kad laisvai judan- 
čiojo helio koncentracija žy
mia dalimi priklauso nuo gi
luminių, jų tarpe rūdingųjų 
žemės plutos skilimų.

Heliui registruoti išradi
mo autoriai paruošė efekty
vų metodą.

Atradimą galima panau
doti giluminei žemės plutos 
struktūrai tirti, metalogi- 
nėms zonoms prognozuoti, 
neišeinantiems į paviršių 
aukso, spalvuotųjų metalų, 
retųjų elementų ir kitų nau
dingų iškasenų rūdos klo
dams ieškoti.

Kišeninis telefonas
New Yorko savaitraštis 

“Newsweek” praneša, kad 
viena japonų firma pagami
no portatyvinį telefono apa
ratą. Jis maždaug trijų ci
garečių pakelių dydžio, sve
ria 600 gramų, telpa švarko 

curity office is located at 
201 East Arch street—the 
telephone number is 622- 
1490. The office is open 
Monday thru Friday from 
9 a. m. to 5 m.

Tvenkinys be krantų
Iževsko miesto tvenki

nys, žmogaus rankų sukur
tas daugiau kaip prieš du 
šimtmečius Ižo upės vago
je, neturi krantų. Juos už
dengė ant bangų liūliuojan
čios plaukiojančių salų kolo
nijos.

Šiose salose net rudenį 
vešliai žaliuoja meldynai, 
aukšta pievų žolė, karkly
nai, alksnynai. Tvirtumo 
saloms teikia tankiai susi
pynusius augalų šaknys. O 
augalams maisto parūpina 
susiklostęs durpių sluoks
nis. Atskiros salos yra de
šimčių metrų platumo ir 
kelių kilometrų ilgumo. Jos 
laisvai išlaiko žingsniuojan
tį suaugusį žmogų. Bet 
vos tik jis sustoja, kojos 
grimsta į vandenį.

Dar visai neseniai audrin
gu metu plaukiojančios sa
los žmonėms pridarydavo 
daug rūpesčių. Jos laisvai 
keliaudavo neapžvelgiamo
mis tvenkinio platybėmis, 
ardė prieplaukų tiltus, van
dens stočių statinius, pa
stodavo kelią farvateryje 
plaukiantiems kateriams ir 
motorlaiviams. Dabar jos 
“įkurdintos” beveik palei 
visus krantus—visomis ga
limomis priemonėmis pri
švartuotos, kad krantų ne- 
beardytų vanduo.

Chicago. — Teisėjas Hoff
man nubaudė taikos kovo
tojų advokatą Kunstler 4 
metais kalėjimo, taipgi nu
baudė po keletą metų visus 
7 kovotojus tik už “teismo 
įžeidimą.” Džiurė dar te
besvarsto jiems primestą 
kaltinimą.

kišenėje. Aparatas turi 30 
integražinių schemų, ku
rias maitina nikelio-kadmio 
akumuliatoriai. Kišen i n i o 
telefono priėmimo-perdavi
mo mechanizmas susijungia 
su artimiausia OTS, reikia
mas numeris surenkamas, 
pasinaudojant mygtukais.

Kvėpavimo aparatas 
“Vita-1”

Iki trijų metų amžiaus 
vaikams ir naujagimiams 
neretai sutrinka kvėpavi
mas.

Vienas tokių sutrikimų, 
kai kvėpavimas arba labai 
susilpnėja, arba visai iš
nyksta, vadinamas asfikci- 
ja. Organizmui trūksta de
guonies, susikaupia per di
deli angliarūgštės kiekiai.

Norint atgaivinti kūdikį, 
priversti jį savarankiškai 
kvėpuioti, reikia dirbtinai 
“pravėdinti” jo plaučius de
guonimi prisotintu oru. Tai 
daroma mūsų mokslininkų 
išrastu respiratorium “Vi
ta-1.”

^Aparatas naudojamas taip 
pat gydant naujagimių ir 
iki vienerių metų amžiaus 
vaikų kvėpavimo nepakan
kamumą operacijose su 
narkoze ir po operacijų. Jis 
duoda didelį efektą kūdi
kiams su įgimtomis širdies 
ydomis.

• 
Jodinolis medicinoje

Kristalinio molek ulinio 
jodo spirito arba spirito ir 
vandens tirpalai stipriai 
veikia bakterijas ir virusus, 
bet, deja, netgi kaip išvir
šiniai vaistai, jie erzina odą, 
gleivinę ir audinius. O kalio 
arba natrio jodidų vandens 
tirpalai žmogui nekenks
mingi, bet jie neturi anti
septinių savybių.

Tarybų Sąjungos akade
mijoje jodo ir kalio jodido 
vandens tirpalo sąmeikoje 
su polivinilinio spirito tir
palu vandenyje gautas poli
merinis kompleksas — jodi
nolis, kuris išsaugo ir dar 
sustipriną priešmik r o b i n į 
jodo veiksmingumą, bet vi
siškai nekenkia organizmui. 
Jodinolis tinka įvairioms 
ligoms gydyti. Jų tarpe 
chroniškam tonzilitui, stro
finiam rinitui, pūliniams, 
chirurginiams susirgimams, 
terminiams bei cheminiams 
nudegimams, ir t. t.

“Jautrūs” langai
Didžiojoje Britanijoje 

bandomi langai, kurie auto
matiškai užsidaro, stiprė
jant neaukštai skrendančio 
lėktuvo ūžesiui, ir vėl atsi
daro, kai triukšmas suma
žėja. “Jautrius” langus nu
matoma naudoti mokyklose, 
įstaigose, gyvenamuosiuose 
namuose, esančiuose netoli 
aerodromų.

Sukerpa ultragarsas
Tarybų Sąjungoje sukur

tos unikalios ultragarsinės 
staklės (modelis 4772A). Jos 
įveikia stiklą ir keraminius 
gaminius, p o r c e 1 i a ną ir 
kvarcą, sefirą ir kietuosius 
lydinius. Pavyzdžiui, iš op
tinio stiklo ultragarsas leng
vai “iškerpa” linzių ruoši
nius, o iš germanio ir krem- 
nio plokščių—kristalus pus
laidininkių prietaisams.

šviesa.. .metrais
Massachusetts valsti jos 

firma Sylvania Electric Pro
duct Corporation gamina 
lanksčias juostas, šviečian
čias be laidų ir lempučių.

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

CLERKS

Several interesting and challenging positions are available in 
various departments of a leading Insurance Co., in East Orange, N. J. 
Good starting salaries and progressive personnel policies. Excellent 
company benefits. Apply Monday-Friday in person or call for con
venient evening or Saturday appointment.

ROYAL-GLOBE INSURANCE COS.

280 S. Harrison St., E. Orange, N. J. 676-0600. Ext. 223.
(11-15)

DRAFTSMAN—Engineering aide. 
Twp. of East Brunswick. Sala
ry range $6237 to $8227, de
pending upon experience. High 
School graduate or equivalent. 
Good career opportunity in a grow
ing community with advancement 
opportunities. 2 weeks vacation; 12 
holidays; 12 sick days. Blue Cross 
and Major Medical. Residency pre
ferred. Contact A. Zach, Director of 
Public Works, East Brunswick Mu
nicipal Bldg., 575 Ryder's Lane, East 
Brunswick, N. J. 201-254-4600.

(11-15)

MAINTENANCE Man. Must have 
exp. with refrigeration and conveyor 
equipt. in mod. meat plant. Good 
sal. Also good working conds. Paid 
vac., ins. and many other employee 
benefits. Call WA 2-4474 or 1-609- 
456-2377. GEORGE WOLLMAN 
INC., Walnut & Harvard, Westville, 
N. J. 08093. (11-15)

Banking.
PROOF MACHINE 

OPERATORS
Openings in Berkeley Heights For

PROS AND TRAINEES
Starting Salary to $115 Per Week 

•
• PROFIT SHARING PLAN
• GROUP INSURANCE
• MODERN OFFICE

Fop further information call Per
sonnel Dept. 277-6200.

SUMMIT AND ELIZABETH 
‘ TRUST CO.

An Equal Opportunity Employer
(11-13)

HOUSEPARENTS—mature. For 
children’s home. Husband may be 
employed away. Will also consider 
single man or woman. 2 positions 
open. Call 877-7214. (11-17)

SERVICE ADVISER & WRITER. 
G. M. Experience preferred, but not 
necessary. Extremely good working 
conditions. Start immediately. No 
phone calls accepted. See Mr. Char
les Higgins. WEBB CADILLAC, 
1750 The Fairway, Jenkintown, Pa.

(12-18)

Jos veikia liuminescencijos 
principu. Tekant srovei per 
dvi elektrai laidžias juostas 
(viena jų permatoma), tarp 
kurių įtaisytas fosforitinis 
junginys, atsiranda gana 
ryški šviesa.

Nedegantis kostiumas
Švedijoje sukurtas lengvas 

apsauginis kostiumas ug
niagesiams. Jo medžiaga 
nedega, nepraleidžia van- 
bens ir dujų, nebijo trin
ties, neskilinėja. Tokie kos
tiumai gali apsaugoti žmo
gų net krosnių viduje, kur 
esti trijų šimtų laipsnių 
temperatūra. Jie gaminami 
iš dirbtinio šilko. Pamuša
las iš polieterinės plėvelės 
su aliuminio įklotais.

Stockholmas. — Švedijoje 
užmuštojo Kingo žmona 
Coretta pasakė, kad prez. 
Nixonas delsia mokyklų de- 
segregaciją ir kovą prieš ra
sinę diskriminaciją.

Washingtonas. — Iš už
muštojo Martin Luther 
King gyvenimo filmas bus 
rodomas tūkstantyje teatrų 
Jungtinėse Valstijose.

Detroitas. — Ford Motor 
kompanija paskelbė, kad ji 
paleidžia iš darbo dar 1,900 
darbininkų.

MAINTENANCE MAN

Restaurant Equipment

Must have refrigeration service 
experience. Take over all mainte
nance in a cafeteria operation for 
nationwide food service chain lo
cated in Willowbrook Mall. Must 
have own car. Hospitalization and 
insurance programs. Profit sharing. 
Uniforms supplied. Meals. Mileage 
allowance. 6 holidays. 2 to 3 weeks 
vacation with pay. For interview 
contact: MR. McDERMOTT 785-1670. 
Wayne, N. J. (8-14)

NURSE-RN’S tired of working 
nites, weekends, shifts ? We have 
interesting position available for the 
experienced professional with mature 
judgement. Estab, insurance firm. 
Excellent working conditions &. be
nefit package. Call Mrs. Pagnotto 
CA 4-1202, 8:30 to 4:30, Jenkintown, 
Pa.
AN Equal Opportunity Employer.

(8-17)

DRIVERS. Full and part time. 
Must be over 21. Bondable and able 
to pass ICC physical. Fleet consists 
of Station wagons and Econoline. 
Complete fringe benefits.

P. O. Box 125 
Merion Station, Pa. 19066 

(10-16)

MAINTENANCE MAN

RESTAURANT EQUIPMENT
Must have refrigeration service 

experience. Take over all mainten
ance in a cafeteria operation for na
tionwide food service chain loca
ted* in Willowbrook Mall. Must have 
own car.

• Hospitalization and insurance 
programs

•Profit sharing
• Uniforms supplied
• Meals
• Mileage allowance
• 6 holidays
• 2-3 wks vacation with pay.

For interview contact:
Mr. McDermott

785-1670, Wayne, N. J.
(10-14)

JANITORIAL WORKER. Evening 
positions are open. Evening hours 5 
PM—1:30 AM. Salary starts $4202 
per year ($2.02 per hr.).

Must have valid driver’s license. 
All positions are 40 hr. week. Regu
lar Increases. Benefits include sick 
leave, more than two weeks vacation 
yearly, hospitalization insurance. 
Call TU 6-9400, ext. 224 for appt.

THE PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY

Ogontz Campus 
1600 Woodland Rd., Abington, Pa.

19001
An Equal Opportunity Employer 

(13-15) 

----------------------------------------- *—-------

MAINTENANCE MAN. BUS DRIV- 
A 

ER from Media-Springfield area.
Apply ARCHMERE ACADEMY 

Claymont, Delaware, 302-798-6632.
(13-19)

KITCHEN-NIGHT CLEANING 12 
AM to 8:30 AM. 40 hr. week. Sun. 
t» Thursday inclusive. Off Fri. & 
Sat. Good salary, sick and hospital 
benefits. Paid vacation and holidays. 
$1000 Ins. policy. Apply: KELLY’S 
(Opposite Reading Terminal) 16 N. 
12th St., Philadelphia. (13-15)

HOUSEKEEPER. Live in. General 
housework, laundry. Care of 5 yr. 
old. Assist cooking, Excel sal. Recent 
ref. req. Call 609-667-0221 or even
ings 609-429-0124. (13-19)

A
LATHE OPERATOR. Age no bar

rier., Experienced Lathe operator 
wanted for manufacturing plant. 40 
hour week. Benefits. Write or ap
ply in person. HARRINGTON COM
PANY. Gravers Rd. at Penna Turn
pike, Plymouth Meeting, Pa. 828- 
0850. (12-13)
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MIESTE PASIDAIRIUS
Didžiojo New Yorko mies

to biblioteka (kampas 5th 
Avė. ir 42nd St., Manhat
tan) neša didelius finansi
nius nuostolius, šiais me
tais tikisi $4,300,000 deficito. 
Pasirodo, kad biblioteka yra 
finansuojama pri v a t i š k ų 
žmonių. Kalbama apie pa
vedimą miesto iždui ją fi
nansuoti.

Pereitą ketvirtadienį gais
re žuvo Mrs. Anna Barnes, 
58 metų. Gyveno 538 E. 21st 
St., Brooklyne. Gaisras jos 
bute kilo naktį. Gaisrą už
gesinus nelaiminga moteriš
kė rasta negyva jos miega
majame kambaryje.

Miesto valdžia eina į 
teismą ir reikalauja, kad 
būtų uždrausta Consoldated 
Edison kompanijai statyti 
hidroelektrinę Storm King 
Mountain. Nors stotis bū
tų toli už miesto, bet bijo
ma,, kad ją statant būtų 
užgriautas Catskill Water 
Aqueduct (tunelis), kuris 
miestui pristato vandenį.

Dabar jau turime 1969 
metų mieste auto mobilių 
avarijų (nelaimių) rezulta
tus. Viso buvo užmušta 
841 žmogus. Iš jų 495 buvo 
pėsttieji, patekę po automo
bilių ratais. Tose nelaimėse 
73,656 žmonės buvo su
žeisti.

Rezultatai beveik tokie 
pat, kokie buvo 1968 metais. 

Imant didmiesčio atskiras 
dalis Brooklynas “geriau
sia” pasižymėjo. Jame už
mušta 246 žmonės. Paskui 
jį seka Queens su 212. Tre
čioje vietoje Manhattanas 
su 183 nelaimingaisiais.

Susiorganizavo taip vadi
nama “Transit Crisis koali
cija.” Jos tikslas bus ko
voti už sugrąžinimą 20 cen
tų fėro. Grupė organizuoja 
pikietus ir protestuoja prieš 
fėro pakėlimą.

Mūsų draugas Juozas Dainius
Bėda- su mumis, kad dau

gumos mūsų metų kalnas 
jau toks aukštas, jog nebe
suspėjame vienas kito juos 
ir besuskaityti. Taip lygiai 
atsitiko ir su mūsų spaus
tuvininku veteranu ir vei
kėju Juozu Dainium. Tik 
tada sužinojome, kad jis 
švenčia savo gyvenimo 80- 
ąjį gimtadienį, kai pereitą 
ketvirtadienį, vasario 12 d., 
jis pats mūsų “Laisvės” ko
lektyvą susišaukęs pradėjo 
vaišinti.

Kokia graži, kokia gar
binga sukaktis! Bandėme 
užtraukti “Ilgiausių metų” 
mielajam jubiliatui, bet ne
sisekė, nes tiktai viena mū
sų Nelė Ventienė visoje 
grupėje pasirodė su tvirtu, 
gražiu balsu. Kiti dainavo
me tik lūpomis.

Beje, prie mūsų dar prisi
dėjo ir LDS sekretorių^ Jo
nas Siurba, bet iš jo dai
nininkas irgi ne geresnis •..

Kaip ten bebūtų, draugas 
Juozas Dainius ir šio am
žiaus sulaukęs ,dar labai 
daug padeda “Laisvei.“ O 
tai jau nelengva. Mat, jis 
gyvena kur tai toli net New 
Jersey valstijoje, iš kur 
ypač žiemą pasiekti Ozone 
Parką nelengva. Bet jis re
guliariai du kartus į savai
tę pribūna ir padeda “Lais
vę” atspausdinti. Be jo pa
galbos būtų labai, labai blo
ga*

Harleme, 418 St. Nicholas 
Ave., ketvirtadienį gaisre 
sudegė Carrie Booth, 36 m. 
Gyveno penktojo aukšto bu
te. Gaisro priežastis neži
noma.

Yra pasiūlymas nuomų 
konotrolę panaikinti ir iš 
miesto iždo primokėti bied- 
noms šeimoms pakeltas nuo
mas užsimokėti. Tas mies
tui atsieitų apie $130,000,- 
000 per metus. Tik taip, 
girdi bus galima sulaikyti 
mieste lūūšnynų plitimą. 
Tokį siūlymą duoda New 
York City Rand Institute 
and McKinley Co., kuri sa
kosi to reikalo studijavi
mui išleidusi $500,000.

Šitmtas dvidešimt penki 
gabiausi studentai iš Prince
ton, Yale, Harvard kolegijų 
ir Union Theological semi
narijos ieško New Yorko 
mieste policininkų tarny
bos. Jie mano, kad jie ge
riau pasitarnaus žmonijai, 
būdami šio miesto polici
ninkais, negu kokiais mo
kytojais, gydytojais arba 
inžinieriais.

Miesto iždo kontrolierius 
Mr. Beame sako, kad šiemet 
New Yorkas turės panešti 
gal $800,000,000 nuostolius, 
mokėdamas tokius aukštus 
procentus už bondsus ir vi
sokias paskolas.’ Bet kaip 
to būtų galima išvengti? 
Mr. .Beame vaistų neturi.

Taip darosi, kad kai ku
riomis gatvėmis automobi
liais nebegalima važ i u o U. 
ieiffu nori mašinos nesudau- 
žyti ir pats sprando nenu- 
sistikti. Jos pilnos giliau
sių skyriui “potholes” vadi
namų. Niekados taip ne
buvo. Kaltinami šalčiai, ku
rie, girdi, cementą ištrupi- 
na. O kas pikčiausia, ta1* 
kad nesimato, kad miesto 
valdžia tuo rūpintųsi ir tas 
skyles užlipytų...

R.ep.

Nelabai seniai draugo 
Juozo sveikata buvo smar
kiai sušlubavus, ir mus iš
gąsdino. Džiugu, kad ji jam 
gan greitai pasitaisė, ir da
bar, atrodo, ji gražiai tar
nauja. Mes visi iš gilumos 
širdžių linkime jums, Juo
zai, geros sveikatos ir dar 
daug daug saulėtų metelių.

‘Metalurgijos gamykla 
prieš mūšy erą

Vidurinėje Čekijoje neto
li Mšeco miestelio dar an
trajame šmitmetyje prieš 
mūsų erą egzistavo meta
lurgijos gamyba. Tokią iš
vadą padarė Čekoslovakijos 
mokslų akademijos archeo
logijos instituto darbuoto
jai, kurie kasinėjo viename 
kooperatyviniame lauke.

Palyginti nedideliame plo
te mokslininkai rado 19 
krosnių liekanų. Jose keltų 
meistrai (prieš 2000 metų 
vidurinės Čekijos teritorijo
je gyveno keltų gentys) ly
dė iš rūdos gana švarią ge
ležį. *

žemėje yra apie 500,000 
lūšių augalų. Iš jų žmogus 
vienaip ar kitaip panaudoja 
savo reikalams 23,000 rū
šių — o kultūrinių augalų 
yra tik 600 rūšių.

Subatėlės Ilgai laukus... t

Kaip ilsisi Lietuvos 
darbininkai

Prabėgo vasara,padovanu- 
jusi darbininkui ne vieną 
įspūdingą dieną. Kelionės, 
gintarinis Baltijos pajūris 
daugumai pastaruoju metu 
likę kaip gražūs prisimini
mai. Dabar dirbančiųjų po
ilsiui — šeštadienis ir sek
madienis. Dienos, kurias tu
riningai praleidus, pirma
dienį vėl dirbama žvaliai, su 
pakilia nuotaika.

Kaip ilsisi darbininkai?
Penktadienis Radviliškio 

centrinėje sviesto gamyklo
je. Gaudžia mašinos. Triū
sia laborantai, ir iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti, kad 
tai eilinė diena. Tačiau ne 
visai taip. Štai pietų per
traukos metu apie profsą
jungos vietos komiteto pir
mininkę susiburia grupė 
žmonių. Ši kartą viš'i nu
taria traukti į Liepinės miš
ką. Gal baravykų, o gal vo
veruškų suras žmonės. Bet 
ne tai svarbu, pasak prof
sąjungos įvderės žodžių, kas 
ka ras. Svarbiausia, kad 
žmonės geram popiečiui pa
mirš kasdieninius rūpesčius, 
kvėnuos p-rvnu oru. Nevien 
orvbai vilioja pienininkus. 
Poilsio dienu metu daugelis 
lankėsi pas savo kolegas

Iš LDS 13-os kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko vasario 
11 d. Nariii nemažai daly
vavo, bet tokiame svarbia
me susirinkime turėjo daug 
daugiau dalyvauti, kai buvo 
LDS centro valdybos nomi
nacijos ir kuopos valdybos 
rinkimai.

Kuopos valdybos raportai 
buvo trumpi. Jie rodo, kad 
visi kuopos nariai pilnai pa- 
simokėję savo mokesčius už 
1969 metus. Taipgi dauge
lis ir šiais metais yra pa- 
simokėję.

Nominacijose į centro val
dybą pasisakyta už senuo
sius pareigūnus, bet kai ku
rie ir nauji gavo nemažai 
balsu.

Kuopos valdyba vienbal
siai užgirta ta pati, tik iš
rinktas naujas iždo globė
jas Pranas Jakštys.

Aptartas,kuopos parengi
mas. Pasirodė, kad ir vėl kas 
nors užlindo mūši] parengi
mui “už akių.” Tai ir vėl 
parengimas nukeltas į ba
landžio 5 d. Programai 
gautas J. Grybas su filmais, 
taipgi tikimasi gauti Ame
bą Young-Jeskevičiūtę pa
dainuoti, Anderson paskam
binti pianu. Bus specialiai 
parinktos poezijos skaity
mas, bus ir daugiau įvairu
mu. Tai bus tikrai kultūri
nė popietė. Pabaigoje visi 
pasivaišinsime. Prašome vi
sų tą dieną pasižymėti ir su 
mumis kartu dalyvauti.

Po susirinkimo visi daly
viai pasivaišino. Kuopos pir
mininkė Elena Jeskevičiūtę 
pastatė bonką k o n j a k o, 
Pranas Jakštys — bonką ki
tokio smarkaus gėriuko, ka
vos ir torto. Kavą paruošė 
Marcelė Jakš t i e n ė. Prie 
skanių vaišių buvo ir ma
lonių pasikalbėjimų.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks trečiadienį, ko
vo 4, Laisvės salėje, Ozone 
Park, N. Y., USA. Pradžia 
6 vai. vakare. Prašomi vi
si nariai dalyvauti.

Jonas

Alytuje, Prienuose, Klaipė
doje, Šilutėje. Visų miestų 
neišvardinsi, kur pabuvojo 
radviliškiečiai, nes tiek ad
ministracija, tiek profsąjun
gos vietos komitetas visada 
rūpinasi, kad poilsio dienos 
ir valandos jų kolektyvo na
riams būtų įdomios ir pras
mingos. Tam reikalui ski
riama ir transportas, ir lė
šos.

Nuoboduliu nesiskundžia 
ir Radviliškio raštinės reik
menų įmonės darbininkai. 
Tik jų pomėgiai kiek skiria
si. Įmonėje gausu dainos ir 
muzikos gerbėjų, sporto en
tuziastų, racionalizat oriu, 
kurie pamėgtam darbui ski
ria laisvalaikio valandas. 
Apie keturiasdešimt choris
tu ilgus šeštadienio vakarus 
kartu su savo vadovu Vy
tautu Narbutu praleidžia 
mokvdamiesi dainų, kūnini 
gražiu norų vesti dainos 
nematomais takais savo 
darbo draugus, kaimy
nus. Ju tarne tokie aist
ringi dainos mėo’ėim. kaip 
A. Palionienė. S. Sutkevi- 
čius. N. Lankauskienė. Ne- 
ma7.as burplis mėgsta estra
dine muzika ir dirba, ruoš
dami nauins nroo-ramos nu
merius sn pštrndinio orkes
tro vaadovu Juozu Kantau
tu. L. ž.

AMo choro žinios
Praėjusi sekmadienį, va

sario 15 dieną. St. Peters- 
burgo Dainos Mylėtojų Cho
ras minėjo savo penkių me
tų jubiliejų. Pravartu pri
minti, kad Dainos Mylėtojų 
chore dainuoja buvusios 
mūsų aidietės St. Vinikai- 
kaitienė ir Aid. Aleknienė, 
o choro mokytoja yra buvu
si ilgametė Aido choro dai
nininkė A. Pakalniškienė.

Dainos Mylėtojų choras 
gražiai užsirekomendavo 
įvykusiame LMS festivaly
je, ir atlieka reikšmingą 
kultūrini darbą vakarinia- 
m Floridos pakraštyje.

Aido choras linki Dainos 
Mylėtojų chorui ilgiausių 
metu! c-

Praėjusią savaitę įvykusio 
aidiečiu P. Ventos ir V. Be- 
kerio 60-ojo gimtadienio 
paminėjimo aprašyme, ne
prisiminiau apie “Laisves” 
redaktoriaus A. Bimbos 
gimtadienį, kurį tą vakat% 
taip pat atšventėme, o jo 
žmona Ilse dosniai prisidėjo 
prie vaišių. Malonu buvo 
matyti mūsiį, mielą Antaną 
aidiečiu tarpe.

Buvo susirgusi mūsų mie
loji aidietė Jr dar b š č i o j i 
gaspadinė Julė Lazauskie
nė. Pora savaičių kankino
si su gripu, negalėjo net 
dalyvauti P. Ventos ir V. 
Bekerio jubiliejaus pager
bime.

Dabar ji jaučiasi geriau, 
ir žada atsilankyti j pamo
kas. Džiugu pasakyti ir 
tai, kad Jonas Lazauskas 
jau sugrįžo iš Floridos. Pa
ilsėjus. bus jam lengviau at
likti visus užsilikustius dar
bus. • • •

Ilgamečiai laisviečiai Emi- 
lie ir Mike Liepai netik re
mia “Laisvę,” bet ir nepa
miršta Aido choro. Jie pa
aukojo 5 dol., tapo Aido 
choro garbės nariais. Ačiū.

H. F.

Tasai negražus oras 
pakenkė parengimui
Sekmadienį turėjo įvykti 

mūsų “Laisvės” vajaus už- 
baigtuvių parengimas. Bu
vo tikėtasi skaitlingos pub
likos. Deja, užėjo sniegas, 
keliai vietomis apsidengė le
du. Todėl mūsų susirinko
me tiktai pora tuzinų. Fil
mas nebuvo rodytas. Pro
gramos nebuvo. Tik sau 
draugiškai pasikalbėjome. 
Dar atsirado ir kavos, ir py
ragaičių. Draugas W. Bal
trušaitis pavaišino “Four 
Roses”.

Nežiūrint nusivylimo, kad 
nebuvo filmas rodomas, kad 
nebuvo programos, visų 
nuotaika buvo labai smagi. 
Beje, drg. J. Mikaila, kuris 
turėjo parodyti filmą, pri
buvo, bet be prodžektoriaus, 
nes jį negalėjo atsivežti. Ža
dėjo kitą kartą prie pirmos 
progos kuriai nors organi
zacijai patarnauti su filmu.

Kaip ten bebūtų, susirin
kusieji nutarėme atlikti 
savo pareigą, atiduodami 
savo dovaną į “Laisvės” 
fondą. Aukojo sekamai:
W. Baltrušaitis ... $100.00
I. ir A. Bimbai   50.00
S. Sasna .................. 25.00
J. Siurba .................. 20.00
Senas Juozas ........... 20.00
S. V................•........... 10.00
Jonas Jaunasis ....... 10.00
V. Venckunas ......... 14.00
K. ir K. Rušinskai .. 10.00
K. Benderis...............10.00
Milinkevičius ........... 10.00
Frank Jakštys......... 10.00
Ignas Sutkus .,......... 10.00
Mažyliai .................... 10.00
J. Gasiūnas ................  5.00
P. M. Šolomskas .......  5.00
J. Mikailas ................. 5.00
L. ' Kavaliauskaitė .... 5.00
M. Krunglienė ....... 5.00
P. N. Ventai .............. 5.00
J. Waresonas .............. 5.00

Širdingai ačiū už aukas. 
Tikiu, kad tie, kurie dėl ne
tikusio oro ar kurios kitos 
priežasties negalėjo atvyk
ti, progai pasitaikius savo 
dalį įneš į vajaus užbaigimą.

Į medžioklę su 
fotoaparatu

Smalsumu švyti lokio akys, 
kuris atsargiai žvelgia iš po 
kelmo. Tokią nuotrauką pa
darė Sverdlovskio fotomė- 
gėjas K. Tabanovas.

Šimtai panašių nuotrau
kų iš visų šalies kampelių 
plaukia į Maskvą (Sadovo- 
Ku d r i n s k a j a 2), Rusijos 
medžiotojų ir žvejų są
jungos bei žurnalo “Me
džioklė ir medžioklės 
ūkis” redakcijos fotokon- 
kursui. Pagal konkurso są
lygas nuotraukos turi paro
dyti laukinius žvėris ir 
paukščius, jų įpročius. Daug 
atsiunčiama nuotraukų 
gamtos apsaugos ir kovos 
su brakonieriavimu temo
mis.

Didžiausias miško priešas 
yra naminė ožka. Ten, kur 
ganosi ožkų bandos, išnyks
ta ne tik miškai, bet ir bet 
kokia augalija. Tik ožkos 
kaltos, kad daugelis Šiaurės 
Afrikos, Ispanijos, Turki
jos, Sirijos, Libano ir kitų 
šalių rajonų pavirto dyku
momis.

Neatsitiktinai Kipre, Ve- 
necueloje ir Naujojoje Ze
landijoje paplitęs lozungas 
“Net viena ožka, esanti lais
vėje, kelia nacionalinę grės
mę.”

Iš LLD185 kuopos 
susirinkimo t

Vasario 10 d. buvo smar
kiai lietinga diena. Visi gal
vojom, kad susiririkimas ga
li neįvykti. \

Bet graži laimė, kali mū
sų LLD 185 kp. turini rū
pestingų gerų narių, kad ir 
tokiame šlapiame ore susi
rinko desėtkas narių. (

Svarbus raportas \
Iš American Association^) 

Combat Fascism, Racism 
and Anti - Semitism konfe
rencijos delegatai Ilse Bim
ba ir J. Grybas išdavė la
bai gražų raportą. Rapor
tas priimtas su pagyrimu.

Lenino 100-metiniam 
atžymejimui

Komisijos narys J. Grybas 
padarė pranešilną~kiėk jau 
padaryta ir/atsiekta^JTas 
klausines J)uvo plačiai ap- 
diskusupt^s. y

Vieni davė sumanymus, 
kad Lenino 100-tosiom būtų 
bandoma praplėsti-padidin
ti. O kiti laikėsi, kad Le
nino 100-metinio girųtadie- 
nio atžymejimui būtų laiko
masi originalio sumanymo. 
Tas klausimas paliktas se
kantiems susirinkimams pa
kalbėti.

LLD 185 kp. stovis
Pradžioj metų narių pasi- 

mokėjus turim 19, pinigų iž
de $77.18. LLD 185 kp. la
bai aktyviai veikia ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir ameri
koniškoj veiklos dirvoj.

Sekantis susirinkimas
Gerbiami LLD 185 kp. na

riai. Sekamas susirinkimas 
įvyks kovo 10 d., Laisvės” 
salėje. Pradžia 2-rą valan
dą. ' '

Nežiūrint koks oras bus, 
kviečiam skaitlingai susi
rinkti; .

J. G.
LLD 185 kp. 
užrašu sek r.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

čių veikla buvo daugiau kaip 
penkiasdešimt. Ji būtų turė
jusi parašyti ne vieną nedide
lę knygą, o visą tuziną didelių 
knygų.

Būtų puiku, jeigu kas tokį 
milžinišką darbą atliktų. De
ja, ‘vargiai beįmanoma. . .

Detroitiečio “Neteisinga is
torija” prašauna pro šalį.

Gavome Argentinoje Ošins- 
kų leidžiamą laikraštį “Argen
tinos Lietuvių Balsas” už 1969 
m. gruodžio 4 dieną. Pasirodo, 
kad laikraščio leidėjai lankė
si Tarybų Lietuvoje ir rašo sa
vo įspūdžius. Bent jau tas, 
kas šioje laidoje išspausdinta, 
skamba rimtai, gimtajam kra
štui prielankiai, patriotiškai.

Prezidentas Nixonas paskel
bė savo biudžetą. Du šimtai 
bilijonų ir aštuoni šimtai mili
jonų dolerių! Apsigynimui- 
militarizmui — septyniasde
šimt trys bilijonai ir šeši šim
tai milijonų dolerių!

Pirmiau federaliniuose biu
džetuose būdavo atskirai skel
biamos Vietnamo karo reika
lams išlaidos, šiame Nixono 
biudžete tokio dalyko nėra. 
Tarytum nėra jokio karo ir 
mes jam nė vieno dolerio ne- 
beišleidžiame!

Kai kurie net ir komercinės 
spaudos kolumnistai tai vadi
na pikta apgavyste. Preziden
tas nori, kad Amerikos žmo-
nės, mokėdami baisius val
džiai mokesčius, pamirštų, kad 
yra Vietnamo karas, kuriam 
pilami bilijonai ir bilijonai do
lerių.

Parengimų Kalendorius *
‘ Kovo 8 d.

Niujorko Lietuvių Mote- * 
rų klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, Laisvei 
salėje,-102-02 Liberty Avė., 
Ozone v-Park, N. Y.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banke
tas “Laisvės” salėje. Tėmy- 
kite skelbimus.

X. Balandžio 5 dieną
LDEM3 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, “Lais
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti r 
tą dieną.

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet. Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Pranešimas
“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Esate prašomi nepamiršti, 
kad mūsų .sekamo posėdžio 
data yra pirmadienis, vasa
rio 23-ioji. •

Sekretorius (13-14)

“Fact Memorandum”
“Fact Memorandum” is 

published by American As
sociation to Combat Fas
cism, Racism and Anti-Se
mitism. They are having a 
campaign to get this very 
important publication into 
the hands of the people. It 
is extremly unusual and up 
to date publication. Every 
inteligent person should 
read it to be informed what 
ir REALLY going on. One 
year subscription $1.00. Ad
dress is:

Suite 1407, 1182 Broad
way, New York, N. Y. 
10010

Santa Domingo, Domini
kos respublika. — Susidaužė 
lėktuvas. Žuvo 102 žmonės.1!

Bal Harbour, Fla.—ALF- 
CIO pildomoji taryba susi
renka posėdin svarstyti 
1970 metų veiklos progra
ma, v’

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televisorius — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
del spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai. j

Del daugiau informacijų,y 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC- 
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(12-16)




