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Nepamirškime kovo 15 d.

— J. Gasiūnas —

Stuko vedama radijo valan
da šeštadienį atžymėjo “vasa
rio 16-ąją.“ Plokštelėje nu
skambėjo iš Lietuvos pabėgu
sio į Ameriką dikta t o r i a u s 
Smetonos žodžiai už Lietuvos 
•■laisvinimą,“ kad Smetona vėl 

.galėtų grįžti į prezidento vie
tą. Bet jis nesulaukė tos lai
mės.

Tūlas “vaduotojų“ vadas 
apsidžiaugė “didžiuliu laimė
jimu.“ Ispanijos diktatorius 
Franko sutikęs “vaduotojams“ 
padėt “Lietuvą laisvinti.” Da
bar lietuviški ir kitokį “va
duotojai“ per Madrido radiją 
šaukia vaduoti Lietuvą. Fran
ko tikrai “vaduotojams“ mie
las bičiulis. Su Hitlerio ir Mu
solinio parama jis sutrempė 
Ispanijos respubliką ir visokią 
laisvę, šimtus iv tūkstančius 
už laisvę kovotojų išžudė, ka
ro metu Hitleriui padėti siun
tė Ispanijos divizijas į Ukrai
ną. Tikrai jis patikimas “va
duotojams,“ kurie norėtų Lie
tuvai tokios santvarkos, kokia 
dabar Ispanijoje.

Vienas “dvasiškas tėvelis“ 
paskyrė dievulio garbei mal
dą. Jis pažadėjo “išlaisvinto
je Lietuvoj e“ pristatyti kryžių 
gint kiekvienus kryžkeles,» par 
statyti daug koplyčių ir viską 
aukoti dievui, jeigu jo garbi
namas dievas padės išlaisvinti 
Lietuvą, ten atsteigti “krikščio
nių valdžią.“

Visi “vaduotojai,“ man ro
dosi, gerai žino, kad jų kal
bos ir maldos yra tuščiažo
džiavimas. Lietuva pasirinko 
socialistinę santvarką ir joki 
“vaduotojai“ jos negalės pa
naikinti.

Tik labai gaila, kad dar yra 
menkai protaujančių žmonių, 
kurie dar vis patiki “vaduo
tojams“ ir suteikia jiems šiek 
tiek finansinės paramos, kad 
jie galėtų dar pasivažinėti ir 
pasivaišinti.

Niekas negali .posukti isto
rijos rato atgal. Lietuva ei
na pasirinktu keliu ir daro 
milžinišką pažangą. Smeto- 
nizmo laikai amžinai palai- 

y d oti.

i Juozas Kreivėnas “Vieny- 
oėje“ pastebi tiems, kurie už
simerkia prieš didžiulę Lietu
voje pažangą, o iš klaidų da
ro išvadas, kad ten viskas blo
gai. ' • ' ‘

“Aš manau, kad išeivijoje 
mūsiškių pamėgimas knaisiotis 
po tėvynės dabartinius šiukš
lynus — atsiranda ne iš tėvy
nės meilės, o iš tėvynės nea
pykantos,“ rašo Kreivėnas.

Tokie žmonės niekur kitur 
ir netinka, kaip tik šiukšlynus 
knaisinėti ir tuo savo gyveni
mą patenkinti. Tėvynės meilė 
jiems svetima.

Senatorius Fulbright teisin
gai pasakė, kad “vietnamiza- 
cija“ nelaimės karo Vietname. 
Kol Thieu-Ky režimas Saigone 
išsilaikys, taikosVietnamui ne
beis. “šiaurės Vietnamas ir 
Vietkongas kariaus begaliniai 

>1r jie parodė galį tai pada
ryti.“

Nieko nepadės nei gynybos 
sekretoriaus Lairdo, nei gene

Naujoji demokratų koalicija 
kovos prieš karo rėmėjus

TSRS nori susitarimo arabų- 
Izraelio karo klausimu

Chicago. — Demokratų 
partijos darbuotojų suva
žiavimas sukūrė naują de
mokratų koaliciją Demok
ratų partijoje. Naujoji ko
alicija pasisakė, kad ji ko
vos prieš kiekvieną demo
kratų kandidatą, kuris 
rems karą ir rasizmą.

Naujosios koalicijos va
dovas Don Paterson nuro
dė, kad koalicija rems tik 
tuos rinkimuose kandida
tus, kurie kovos prieš karą,

Chemikaliniai nuodai sudaro
daugeliui motery pavojy

Globe, Ariz. — čia pra
vesti apklausinėjimai paro
dė, kad valdžios naudojami 
cheminiai Tinto National 
Forest tankiems krūmams 
išnaikinti paskleidžia ypač 
moterims žalingų nuodų. 0 
šie chemikalai naudojami 
ir kituose miškuose, taipgi 
Pietų Vietname.

Chemikalas 2,4,5-T žy
miai paveikia moterų gim
dymo organus, gimdymo 
kanalas pradeda kraujuoti, 
gali ir vėžio liga įsimesti.

Studijuoja radiacijos sklidimą
Denver, Co4o. — Sveika

tos departamentas nusitarė 
praplėsti radijacijos tyrinė
jimą privatiniuose namuo
se, ’biznio vietose ir viešose 
įstaigose vakarinėje valsti
jos dalyje.

Departamento viršininkai 
žiūrės, ar uraniumo ir ra- 
dijumo kasyklos neskleidžia

ralinio štabo viršininko Wheel- 
lerio vizitas Pietų Vietname, 
nors jie, kaip vaikučiai gele
žėlę radę, apsidžiaugė “viet- 
namizacija.“

Nixono administracijos už
sieninė politika veda prie nau
jų tarptautinių konfliktų, o ne 
prie taikos. ;

Nacionalinė Aero n a u t i c s 
Space Administracija, paleis
dama iš darbo 50,000 darbi
ninkų, prisideda prie bedarbių 
gretų didinimo.

Dabar ekonomikai apskai
čiuoja, kad šiais metais ne
darbas pakils nuo 3.5 proc. 
iki 4.5 proc. vjsoš darbo jė
gos. žymiai sumažinta mokyk
lų, ligoninių ir gyvennamių 
statyba, sulaikyta 40 milijonų 
dolerių pagalba širdies ligų ty
rimui.

Karas tikrai visą tautą pa
ralyžiuoja, kartu neša mums 
infliaciją ir kitas nelaimes.

Visi laisviečiai nepamirškime 
kovo 15 d. Su sveikinimais ir 
naujais sumanymais galėsime 
žymiai prisidėti prie Lietuvių 
Kooperatinės Spaudos (“Lais
vės“) Bendrovės šėrininkų su
važiavimo.

Visi vietiniai šėrininkai tu
rėtų dalyvauti. Būtų smagu 
matyti ir iš toliau atvykusius. 
Metinis suvažiavimas nuties 
gaires tolesnei “Laisvės“ ei
gai.

rasinę diskriminaciją, skur
dą, gins civilines teises.

Trijų dienų konferencijo
je nustatyta naujajai koa
licijai programa. Koalicija 
pasisakė kooperuoti su or- 
ganizuo tais darbininkais, 
padėti jiems kovoti. Tyms- 
terių Unijos vice preziden
tas H. Gibbons konferenci
joje sakė, kad koalicija tu
ri glaudžiai veikti su orga
nizuotais darbininkais.

Išbandymas buvo pravestas 
ant ožkų. Pasirodė, kad jų 
gimdymo organai buvo su
žaloti.

Kadangi amerikiečiai 
plačiai naudoja tuos chemi
kalus Pietų Vietname, tai 
manoma, kad ten moterims 
taipgi tenka nukentėti.

Kanados mieste Montre
al e šiuo metu yra pasitrau
kusių iš militarinės tarny
bos amerikičiu tarp 800 ir 
1,200.

pavojingos žmonių sveika
tai radiacijos. Iš kasyklų 
ten gaunamas radiumas ir 
uraniumas gali daugelio 
žmonių sveikata sužaloti. C C-

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos Kompartija ir kitos 
pažangios organizacijos bei 
unijos smerkia Jungtinių 
Valstijų planą naudoti 
branduolinius ginklus išti
kus karui Europoje.

TSRS natūralinis gazas 
teikiamas užsieniui

Maskva. — Ketv irtoje 
TSRS ir Japonijos ekono
minėje konferencijoje pri
imtas sutarties planas, pa
gal kurį Tarybų Sąjunga 
suteiks Japonijai natūrali
nio gazo 10 bilijonų kubinių 
metrų į metus.'TSRS iš Sa- 
halino nuves gazo vamzdį 
į Japoniją.

Taipgi susitarė moderni
zuoti Tolimųjų Rytų prie
plaukas.

TSRS eksportuoja gazą į 
Čekoslovakiją, A u s t r i j ą, 
Italiją. Susitarė eksportuoti 
gazą į Vakarų Vokietiją ir 
Bulgariją.

Stockholmas. — Iš turiz
mo Švedija kasmet gauna 
po 200 milijonų dolerių pa
jamų. Tai maždaug tiek, 
kiek gauna už eksportavi
mą geležies rūdų.

Lonbingh, Pietų Vietna
mas. — Du amerikiečiai ka
reiviai teisiami už užmuši
mą dviejų vietnamiečių ci
vilinių.

Vilniuje, Parodų rūmuose atidaryta respublikinė jubilie
jinė dailės paroda “Lenino keliu,’’ skirta V. Lenino gimimo 
100-osioms metinėms. Joje eksponuojama beveik 500 tapy
bos, grafikos, skulptūros ir taikomosios dailės kūrinių.

K. Liubšio nuotraukoje matome vilniečius prie skulptorių 
darbu. &*• <

Lietuviy nuotraukos TS parodoj
Washingtonas. — Shera

ton Park Hotel vyksta Ta
rybų Sąjungos geriausių 
fotografu 1,200 nuotraukų 
paroda—“USSR Photo 70”. 
Iš.70,000 nuotraukų 1,200 
buvo parinkta parodai.

Tarp tų nuotraukų yra 
ir Tarybų Lietpvos fotog
rafų Vitaliaus Butyrino ir 
Vytauto Liutkaus nuotrau
kos.

JAV kareivių Pietų 
Korėjoje prasižengimai

Pyongyang, Šiaurės Korė
ja. — Vietinė spauda rašo, 
kad Jungtinių Valstijų ka
reiviai Pietų Korėjoje yra 
papildę 7,000 prasižengimų 
ir už 5,000 prasižengimų 
nebuvo nubausti.

Kai kurie kareiviai tik 
dėl “svieto akių” buvo leng
vai nubausti. Apie 200 ame
rikiečiu kareivių kas mėne
sį papildo po kokį nors pra
sižengimą.

Branduolinėmis bomb.
TSRS pirmaujanti

Las Vegas, Nev. — Bran
duolinės bombos išradėjas 
E. Teller sako, kad Jungti
nės Valstijos tebėra atsili
kusios nuo Tarybų Sąjun
gos branduolinių bombų 
klausimu.

Dr. E. Teller mano, kad 
Tarybų Sąjunga, turėdama 
pirmenybę, galinti suduoti 
Jungtinėms Valstijoms tokį 
smūgį, kurį sunku bus at
mušti.

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius pareiškė, kad par
lamento užgirtas skyrybų 
(dįyorsų) bilius yra prie
šingas Vatikano politikai 
ir gali sukelti kivirčių tarp 
valdžios ir Vatikano.

Iš Washingtono paroda, 
bus perkelta į New Yorką, 
kur bus tarp kovo 12 iki ba
landžio 3. Paskui bus Chica- 
goje, San Franciske, San 
Antonio ir New Orleans.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos jaunieji socialistai pa
sisakė už pripažinimą Rytų 
Vokietijos, kaip nepriklau
somos valstybės.

Tiria JAV santykius su 
Saigono valdžia

Washingtonas. — Senati
ms užsienio reikalų komite
tas p r a d ė j o tyrinėjimą 
Jungtinių Valstijų santy
kių su Saigono valdžia ir 
pasižadėjimų ją remti.

Komiteto pirmininkas sen. 
Fulbright vadovauja tyri-j 
nėjimui. Pašaukti 9 federa- 
liniai viršininkai, kurie tu
ri visokių reikalų su Pietų 
Vietnamu. Mylai skerdynių 
klausimas taipgi iškeltas.

Sekr. Lairdas grąsina 
bombardavimą praplėsti

Saigonas. — Pietų Viet
name JAV gynybos sekr. 
Lairdas pareiškė, kad atei
tyje bus praplėstas bom
bardavimas.

JAV lėktuvai bombarduos 
visur, iš kur tik bus apšau
domi amerikiečiai.

New Delhi. —■ Visos Indi
jos Taikos taryba ir Afro- 
Azijos Solidarumo sąjunga 
bendrame pareiškime pas
merkė Jungtinių Valstijų 
rasistinę politiką.

Seattle, Wash. — 70,000 
piliečių pasirašė peticiją, 
protestuojant prieš nervų 
gazų įvežimą į Washingto
no ir Oregono valstijas.

Maskva. — Tarybų Są
junga dar kartą pareiškė, 
kad ji nori taikingo susita
rimo Vidurio Rytų krizės 
klausimu. Didžiosios valsty
bės, susitarusios glaudžiai 
veikti, gali paveikti Izraelį 
pasitraukti iš užkariautu 
arabu žemiu.*

Bet kol tokio susitarimo 
nėra, kol Izraelis ir* toliau 
tęsia savo agresiją, bom-i 
barduoja Egipto teritoriją,!

Izraelis skiria biudžeto 40 proc. 
militariniams reikalams

Jeruzalė. — Izraelio par
lamentas priėmė naują biu
džetą 1970-71 metams. Biu- 
džeto suma — 2 bilijonai 
aštuoni šimtai milijonų do
lerių. Tai 500 milijonų dole
rių didesnis už praėjusių* 
metų biudžetą.

Ginklavimuisi skiriama 
$1,140,000,000, arba 40 proc. 
viso valstybinio biudžeto. 
Tai 20 proc. daugiau, kaip 
praėjusiais metais.

Komunistų Partijos atsto
vai parlamente smarkiai

. . -j, A ..................... ... IIIiWIJII.IIKHIIWI .................... ■

Tiriamas džiovos padidėjimas
Washingtonas.—Kai kon

gresinės valgyklos du tar
nautojai nuo džiovos mirė, 
tai dabar valgyklą lankę 
kongresmanai, senatoriai ir 
keletas šimtų kongresinių 
tarnautojų turėjo pereiti 
krūtinės peršvietimą X— 
spinduliais.

Susirūpinta džiovos padi
dėjimu. 1968 metais buvo

Vėžio ligą tirinėtojas 
mirė vėžio liga

New Yorkas.— Memorial 
ligoninėje mirė 90 metų am
žiaus dr. Peyton Rous, ku
ris prieš 60 metų surado 
vėžio bakterijas gyvuliuose.

Visą laiką jis 
vėžio ligas ir už naujus su
radimus gavo 1966" metais 
Nobelio premiją. Mirė vėžio 
liga.

Patenkino studentą 
reikalavimą

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos sutiko pa
tenkinti 13 studentų reika
lavimų, tarp kurių buvo ir 
Jungtinių Valstijų sutartis 
su Filipinų valdžia.

300,000 studentų demons
travo prieš Jungtinių Vals
tijų Centralinę žvalgybos 
Agentūrą.

Londonas. — Anglijos ka
ro veteranai, kovojantieji 
už taiką, ragina Vakarų 
Vokietijos valdžią neleisti 
fašistinei Nacionalinei De
mokratinei Partijai laikyti 
konferenciją.

tai Tarybų Sąjunga teiks 
daugiau paramos Egiptui 
apsiginti, duos daugiau mi- 
litarinių lėktuvų ir kitų 
gynybai reikalingų ginklų.

Tarybinėje spaudoje pa
reikšta, kad tarybiniai žmo
nės “smerkia barbarišką Iz
raelio agresiją’", kad jie 
“reiškia solidarumą su ara
bų valstybėmis, kovojančio
mis už savo teisėtas teises.” 

kritikavo tokios didelės su
mos skyrimą karo reika
lams. Jie nurodė, kad dėlto 
nukenčia visuomeniniai rei
kalai. Jie reikalavo tyrinėti 
oro atakas ant Egipto.

Pretoria.— Pietų Afrikos 
valdžia panaikino komunis
tinėje veikloje kaltinimą 22 
afrikiečiams, bet tuoj jię 
vėl buvo areštuoti ir kalti
nami prasižengimu teroris
tiniam aktui.

užregistruota Jungti n ė s e 
Valstijose 43,000 džiovinin
kų, šiais metais gali būti 
gerokai daugiau.

Apskaičiuojama, kad vi
same pasaulyje yra daugiau 
kaip 15 milijonų registruo
tų džiovininkų, o neregist
ruotų gali būt dar kita tiek. 
Daugiausia džiovininkų yra 
tarp skurdžiai gyvenančių 
žmonių, v

Minėjo 25 metą sukaktį 
Jaltos konferencijos
Maskva. — Dienraštis 

“Pravda” ir kita tarybinė 
spauda atžymėjo Jaltos
konferencijos 25 metų su
kaktį. Konferencija įvyko 

tyrinėjo i 1945 m. vasario 4-11 dieno
mis. Joje dalyvavo Stalinas, 
'Rooseveltas, Churchilas.

1945 m. liepos 17 iki rugp. 
2 d. antroji konferencija 
įvyko Berlyno priemiestyje 
Potsdame. Dalyvavo Stali
nas, Trumanas ir Attlee. 
Abi konferencijos nutiesė 
gaires taikai Europoje, kai 
hitlerizmas buvo sudaužy
tas.

------------ !------

Jordano karalius Hussei- 
nas vėl turi nesmagumų su 
arabais partizanais, kovo
jančiais prieš Izraelio agre
siją. Jis reikalauja Jordano 
partizanams susilaikyti nuo 
veiksmų prieš Izraelį. Par
tizanai dalinai sutinka tai 
padaryti.

Maskva. —- TSRS-Kinijos 
Draugiškumo draugijos su
sirinkime pasisakyta už Ta
rybų Sąjungos ir Kinijos 
santykių gerinimą. —
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Ko jokia kita šalis neturi
LIETUVOS “Valstiečių laikraštis” 1969 metų gruo

džio 23 dieną -atspausdino labai svarbų dokumentą, pa
vadintą “TSR Sąjungos ir sąjunginių respublikų svei
katos apsaugos įstatymų pagrindai.” Jame plačiausiai 
išdėstomos Tarybų Sąjungos (aišku, ir Tarybų Lietuvos) 
žmonių teisės į sveikatos apsaugą. Jokia kita šalis pasau
lyje negali tuo didžiuotis. Įstatymas susideda iš devynių 
skyrių, 55 straipsnių arba punktų.

Kaip žinia, Tarybų šalyje gydymas yra nemokamas. 
Įvade į įstatymus skaitome:

“Liaudies sveikatos apsauga — vienas iš svarbiausių 
Tarybų valstybės uždavinių.

Socialistinė visuomeninė santvarka užtikrina nuola
tinį liaudies materialinės gerovės ir kultūros kilimą, dar
bo, buities ir poilsio sąlygų gerinimą. TSR Sąjungoje 
vykdoma plati padedančių kelti gyventojų sveikatos ap
saugos lygį socialinių-ekonominių ir medicininių prie
monių sistema, taip pat visiems prieinama neapmokama 
ir kvalifikuota medicinos pagalba, plečiamos sveikatin
gumo ir sanitarinės priemonės, visapusiškai vystoma 
masinė kūno kultūra ir sportas. Socialistinė visuomenė 
ypatingą dėmesį skiria motinos ir vaiko sveikatos ap
saugai.

Svarbus tarybinės sveikatos apsaugos pagrindas yra 
nuolat besivystantis medicinos mokslas. Moksliniai me
dicinos tyrimai skirti rūpinimuisi žmogaus sveikata ir 
ilgamečiu aktyviu gyvenimu.

Liaudies sveikatos apsaugos sistema TSR Sąjungoje, 
vienas iš didžiausių socializmo iškovojimų, įgalino už
tikrinti tai, kad žymiai pagerėjo gyventojų sveikatos 
būklė, sumažėjo susirgimų, likviduota eilė anksčiau papli
tusių infekcinių ligų, smarkiai sumažėjo bendrasis ir vai
kų mirtingumas, žymiai pailgėjo žmonių gyvenimas.

Tarybiniai sveikatos apsaugos įstatymai turi akty
viai padėti toliau gerinti gyventojų sveikatos Apsaugą, 
stiprinti teisėtumą šioje visuomeninių, santykių srityje.”

— . ■ .. I , ■ ...................—

Vėl studentai pirmosiose gretose
VASARIO 15 dieną Clevelande buvo sušauktas pla

tus iš visos Amerikos studentų atstovų susirinkimas. 
Jame, matyt, vyriausias ir svarbiausias klausimas buvo 
paveikti vyriausybę, kad nutrauktų Vietnamo karą ir 
iš jo iškraustytų visas Amerikos ginkluotas jėgas.

Pasirodo, kad prezidento Nixono karo “vietnamiza- 
cijos” politika nepajėgė mūsų studentiją užvilioti ant meš
kerės kabliuko. Clevelando susirinkimas nutarė atnau
jinti ir praplėsti protestus prieš karą. Tam bus pašvęs
ta visa balandžio mėnesį savaitė, pradedant su 13 ir bai
giant 18 d. Numatomi ne tik protesto mitingai ir eise
nos miestuose, bet studentų streikai mokyklose. Į prieš
karinę veiklą įsitraukė milijonai studentų. Nuo jų ne
atsiliks, žinoma, ir vidurinių mokyklų moksleiviai.

Minėtą susirinkimą sušaukė Student Mobilization 
Committee. Tikimasi, kad šį nutarimą karštai parems 
visos studentų organizacijos. Balandžio 13-18 d.,savaitė 
gali tapti istorine savaite šioje ilgoje ir sunkioje kovoje 
už Vietnamo karo nutraukimą.

Netenka abejoti, kad šį studentų žygį aktyviškiausiai 
parems visos šalies prieškarinės jėgos. Tai bus proga 
aktyviškai pasireikšti visiems, kurie nuoširdžiai trokšta 
matyti Pietrytinėje Azijoje atsteigtą taiką.

TARĖSI, TARĖSI 
IR NESUSITARĖ

Tarybų Lietuvos priešai 
pešasi tarp savęs už aukas. 
Tuo reikalu neseniai buvo 
atlaikytas ALTo ir Lietu
vių Bendruomenės vadų pa
sitarimas. ALTo pirminin
kas ponas Bartkus smeto- 
nininkų “Dirvos” korespon
dentui pareiškęs: “Posė
džio eiga džentelmeniška, 
diskusijos praėjo manda
gioje formoje. Deja, nežiū
rint viso to ir tiek daug pa
stangų ir praleisto laiko— 
nieko pozityvaus nepasiek
ta.”

Jis ir jo kolegos iš ALTo 
davė visokius sumanymus 
konfliktui pašalinti, bet tie 
nenaudėliai iš Bendruome
nės “pasiliko prie savo.” 
kišenės. Bet, žinoma, Bart
kus pasiūlymą be ceremoni
jų atmetęs. Girdi, “nei 
ALTas, nei VLIKas tokio 
fondo nenori.” Jie visas su
rinktas aukas nori sau pa
silaikyti.

Mes Bartkaus ir jo kole
gų nekaltiname. Jie dva
sia šventa negali gyventi... 
Jiems baisiai pikta, kad 
Nainys ir kiti bendruo- 
meninkai siekia juos nu
skriausti.

AŠTRŪS, BET ŠVENTAI 
TEISINGI ŽODŽIAI

Chicagietis Juozas Krei
vėnas savo pastabose “Kur 
mes stovime?” sako:

“Aš manau, kad išeivijoje 
mūsiškių pamėgimas knai
siotis po tėvynės dabarti
nius šiukšlynus — atsiran
da ną iįs tėvynės meilės,. o 
iš tėvynės neapykantos.”

Tai labai aštrūs, bet labai 
teisingi žodžiai.

Jeigu “Draugo,” “Darbi
ninko,” “Dirvos,” “Naujie
nų” redaktoriai savo akis 
atitrauktų nuo šiukšlynų ir 
pažiūrėtų į milžiniškus lie
tuvių tautos laimėjimus pa
skutiniais dviem dešimtme
čiais, gal vienas kuris su
sigėdintų savo “informaci
ja” apie Tarybų Lietuvą. 
Deja, mažai teturime vil
ties iš jų to tikėtis.

Sako, “tik patarimas...”
ARMIJOS leidiniams Pietų Vietname iš viršaus “pa

tarta” rašyti ne apie mūšius ir nuostolius, bet apie tai, 
kaip puikiai mums “sekasi” su karo vietnaminimu, su 
pacifikacija ir civiliniais mūsų armijos veiksmais tose 
džiunglėse. Patarimas, žinoma, .reiškia įsakymą. Kuris gi 
redaktorius, kolumnistas arba bendradarbis išdrįs su 
tuo patarimu nesiskaityti? Tik labai retas kuris.

Jau seniai žinoma, kad karo žinios cenzūruojamos. 
Dabar einama dar toliau: įsakoma (“patariama”) ne
rašyti apie mūšius, o tik girti ir ginti vyriausybės 
politiką.

SOLIDARUMO RANKA
Neseniai iš Kubos sugrįžo du šimtai jaunų ameri

kiečių. Pasirodo, kad jie ten pustrečio mėnesio padėjo 
kubiečiams nuimti nuo laukų cukrines nendres. Jiems 
sugrįžus, į Kubą išvyko net penki šimtai kitų jaunų vy- 
rų ir merginų padėti kubiečiams.

Šugįžusieji jaunuoliai labai entuziastiškai kalba 
apie savo patyrimus Kuboje. Jie ten buvo labai šiltai 
priimti ir puikiausiai užlaikomi. '

Reikia pasakyti, kad šis Amerikos jaunimo žestas 
padėti broliams kubiečiams yra labai* aukšto lygio pa
demonstravimas solidarumo tarp šių kraštų žmonių.

SPAUDOS 
ENTUZIASTAS

Z. Jankauskas kreipiasi į 
“Vienybės” skaitytojus ir 
kviečia juos laikraščiui su
kelti net $100,000 fondą. Iš 
savo pusės jis žada visą 
šimtinę ir ieško kitų tokių 
pat “šimtininkų ir šimtiniu
kių.”

Tie pinigai, girdi, turėtų 
būti investuoti patikėtinose 
įstaigose; o už jubs-gauti 
procentai • eitų laikraščiui. 
Baigia savo pasiūlymą šū
kiu: “Vienybiečiai-tės, pa
judinkime žemę!”

VIEN DUONOS 
NEPAKANKA

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” (vas. 6 d.), kalbėdamas 
apie kovą prieš oro ir van
denų teršimą^ ir gyventojų 
skaičiaus ant mūsų “grieš- 
nosios” žemės augimą, sa
ko:

Na, įsivaizduokime, kad 
žmonių skaičius padidėja 100 
procentų. Kiekvienoje gyven
vietėje žmonių padidėja 100 
procentų. Reiškia, ne tik dvi
gubai tiek maisto, bet ir vi
sokių mašinų, visokių kitų 
priemonių, kurios teršia orą jj- 
vandenį. Reiškia, kad oro ir 
vandens užteršimas padidėtų 
dvigubai.

Užterštas oras, vanduo savo 
ruožtu naikina deguonį ore, 
vandenyje. Užmušta gyvūni
ja, kuri gamina vandenyje de
guonį. žūsta, gyvūnija vande
nyje, žūsta paukščiai ir žvė
reliai nuo nuodingų dujų .

Taigi, ne vien maisto klau
simas.

Kita vertus, ar gi jau būti
na, kad žmonių sKaičius aug
tų besaikiai? Jeigu jam bus 
leista augti ir augti, tai vistiek 
pasidarys ankšta. Atrodo, kad 
kaip kitur, taip ir žmonių rei
kale turi būti tvarka. Juo 
tvarkingiau žmonija gyvens, 
tuo bus geriau gyventi. O 
žmonija juk turės ilgai gyven
ti. žmogaus gadynė neseniai 
prasidėjo. Teks gyventi ne 
tūkstančius, ne šimtus tūkstan
čių metų, bet milijonus. To
dėl reikia taipgi tvarkytis, 
kad ateityje nepasidarytų 
riesta. Reikia žiūrėti ne tik 
dabarties, bet ir ateities.

PRELATO 
SAPALIOJIMAI

Prelatui L. Talubai nepa
tiko, kad kunigas Geisčiū- 
nas pakritikavo jo paskai
tą, pilną nesąmonių, apie 
katalikų bažnyčią. Vietoje 
jam atsakyti, jis kartoja 
tas pačias kvailybes. Pre
latas gieda:

Toliau autorius nueina visai 
į klystkelį.,-. Jis teigia: “Baž
nyčia taip pat nepajėgia per
teikti nei tobulos meilės, nei 
absoliučios tiesos. Nejau
gi? Kuo pagrįstas šis teigi
mas? Bažnyčia nėra žmo
gus, nei žmogiška institucija. 
Bažnyčia yra dieviška. Jos 
galva yra Kristus. Kristus 
valdo savo bažnyčią. Kristus 
gi turi ir pilną tiesą ir tobulą 
meilę. Bažnyčia kai kuriuose 
savo nariuose yra netobula, 
bet ne savyje; savyje ji yra 
šventa ir neklaidinga, taipgi 
skelbianti pilną tiesą. (“Dar
bininkas, vas. 6 d.)

Tik paskutinis fanatikas 
ir amžinas nuo progreso at
silikėlis šiandien drįsta žmo
nėms pasakoti apie katalikų 
bažnyčios neklaidingumą ir 
tobulumą. Jau tas vienas 
faktas, kad dabartinis po
piežius Paulius VI turėjo 
daugybę katalikų bažnyčios 
pripažintų ir garbinamų 
šventųjų išmesti laukan, 
juk parodo jos klaidingu
mą. O ką jau bekalbėti 
apie katalikų bažnyčios, ku
rią juk sudaro ne mūrai ir 
altoriai, o žmonės — kardi
nolai, popiežiai, vyskupai 
bei kunigai — garbinimą 
carų, imperatorių, krauge
rių ir didžiausių niekšų. Ar
gi katalikų bažnyčia, pav., 
Italijoje, negarbino Musso- 
linio, arba Lietuvoje sme
toninės fašistinės diktatū
ros?

Dar daugiau : Argi šian
dien Amerikos katalikų baž
nyčios aukštoji hierarchi
ja nelaimina Vietnamo ka
ro? Ir garbina, ir teisina 
barbariškiausią sker d y n ę. 
Ar prelatas Tulaba, ar pre
latas Balkūnas, ar bent ku
ris kitas lietuvis katalikų 
bažnyčios kunigas yra šį 
karą pasmerkęs?

apie mūsų įžymųjį 
ŽURNALISTĄ 
IR VEIKĖJĄ

Vasario 5 dienos “Gimta
sis kraštas ” laidoje Vytau
tas Kazakevičius rašo apie 
“Vilnies” redaktorių Vincą 
Andrulį jo 80-ojo gimtadie
nio proga. Savo gražias 
mintis apie mūsų žurinalįs- 
tą ir veikėju V, Kazakevi
čius baigia taip:

Vincui Andruliui — jau aš
tuoniasdešimt. Nelengvi de
šimtmečiai už jo nugaros: ir 
įtemptas darbas, ir bebaimė 
kova, ir Amerikos kalėjimai, 
ir širdies smūgiai. . . Bet Vin
cas Andrulis dirba! Dirba sa
vo numylėtoje “Vilnyje,“ nors 
tas triūsas dabar, taip praretė
jus darbuotojų eilėms, ypač 
sunkus, nors amžius ir sveika
ta spaudžia žymiai didesne 
našta, negu anksčiau . . .

Stebėtinas šių žmonių, ku
riuos vadiname pažangiaisiais 
išeiviais, idėjiškumas ir pa
tvarumas — kaip stebėtina ir 
jų meilė gimtajam kraštui, 
lietuviškai kalbai ir kultūrai, 
kaip ir nuostabus jų žmogiš
kos širdies gerumas!

Ir ką gi jiems, kai ateina 
jubiliejai, galima c|ar palinkė
ti? Jie turi viską, kas žmogų 
daro žavų, -patrauklų, jie tu
ri prasmingą gyvenimą. Jiems 
pirmą kartą Lietuva pasidarė 
sava, kai darbo žmonęs tapo 
savo krašto šeimininkais. Kas 
be ko, būna ir jų, mūsų mie
lų tautiečių, gyvenime nepa
sisekimų, žmogiškų nusivyli
mų, silpnybių valandų — bet 
visa tai nublanksta kilnaus 
gyvenimo perspektyvoje. Ge
ra tuos žmones pažinti, būti 
jų bičiuliais!

O ką gi palinkėti Vincui 
Andruliui — vienam iš tų mie
lų' žmonių—jo jubiliejaus die
ną?

Kuo ilgiau būti drauge su 
mumis ir savo bičiuliais!

Kad visos jo dienos būtų 
šviesios, kad jis pats visada 
jaustų pasitenkinimą dėl jo 
prasmingumo!

IŠ LAIŠKŲ
Didžiai Gerb. Redakcija.

Prašau padėtį paieškoti 
giminių. Ieškau tetos Pupie- 
nienės Emilijos,, išvykusios 
į Braziliją 1926 metais, gy
venusios San Paule.

Noriu sužinoti apie moti
nos Grabauskienės Palmi
ros, mirusios 1968 m. gyve
nusios Brazilijoje, palikimą 
Grabauskui Alfonsui.

Prašau pranešti Lietuvos 
TSR, Rokiškio rajonas, 
Čiurlionio gatvė Nr. 22-a, 
Alfonsui Grabauskui. 
Rokiškis. 1969. XII. 30.

Už TO KALNO
O už to kalno laimės salos, 
O už to kalno gražūs uostai. 
Ten skausmo sėkla neišdygsta 
Ir rūpesčių jokių nėra.
O čia tik drumzlini upeliai, 
Čia smėlio, molio kapinynai. 
Ir čia gi žmonės ant to molio, 
Ir čia gi žmonės ant to smėlio.
Ir skauda, kad nebeišdygsta, 
Kiek rūpesčių,

kai daug pridygsta. 
Ir minko žmonės lipnų molį. 
Ir žarsto žmonės rupų smėlį. 
Jiems čia gerai...
Jie šypsosi, kad

ten nėr skausmo. 
Nebent ekskursijon nuvykti-— 
.Nuvežti rūpesčių ir skausmo. 
Ir būtų linksma

lyg per jonines.
Rimgaudas Graibus

Senovės romėnų 
palikimas

Bosnijos ir Hercegovinos 
respublikos rytuose, netoli 
Srebrenios miesto, yra šach
tos, kur ne taip seniai pra
dėta išgauti alavo ir cinko 
rūdą. Jau iškasta 36 kilo
metrai štolnių. Jų gylis pa
siekė 360 metrų.

Ir čia šachtininkai aptiko 
puikiai išsilaikiusius ir ge
rai sutvirtintus požeminius 
karjerus, kuriuos buvo 
įrengę dar senovės romėnai.

Nežinau ne tik tarp lie
tuvių, bet ir niekur kitur 
tokio veikėjo, rašytojo, poe
to ir diplomato, kuris būtų 
tiek daug šio mūsų pasaulio 
kampų apkeliavęs, kaip drg. 
Justas Paleckis. Ir nežinau 
tokios jo kelionės, kurioje 
jis būtų pamiršęs prisimin
ti “Laisvę” ar “Vilnį”, iš 
kurios jis nebūtų parašęs 
laiškučio apie savo patyri
mus ir įspūdžius.

O dabar va mano rankoje 
ištisa beveik keturių šimtų 
puslapių knyga, išleista 
Kaune, apie tas keliones. 
Kūrinys taip ir pavadintas 
—“Kelionių knyga”. Pers
kaičiau ją su giliausiu pa
mėgimu.

Knyv ? pagražinta ir paį
vairinta daugeliu puikių 
nuotraukų ir eilėraščiais, 
kuriuos jis sukūrė ryšium 
su tomis kelionėmis.

Vienas dalykas kaip die
na aiškus: “Kelionių kny
ga” nėra tik šiaip sau leng
vo pasiskaitymo paviršuti
nių įspūdžių veikalas. Mūsų 
draugo Justo Paleckio ke
lionės turėjo tikslą ir misi
ją. Daugumą jų jis atliko 
kaip Tarybų Sąjungos dele
gacijos Tarpparlamentinė je i 
Sąjungoje vadas. Bet atli
kęs tam tikras diplomati
nes pareigas, tam tikrus 
diplomatinius formalumus, 
visur Justas stengėsi kuo 
plačiausiai ir giliau šiai, 
Įdek ribotos sąlygos leido, 
susipažinti su aplankomų 
kraštų žmonėmis, jų proble
momis ir troškimais. Tai, 
žinoma, pagal paties auto
riaus “Įžangos’ žodyje” žo
džius, > buvo, “nelengva pą- 

pa lai-

pąda- 
f' labai

gražiai. Kiekvienos kelionės 
įspūdžiuose ran‘dame ką 
nors labai, svarbaus, pras
mingo. .. Antai, rašydamas 
apie didžiąją Indiją, jis pa
stebėjo, kad ten “pati Ai
džiausia keistenybė yra tai, 
jog čia tokia turtinga žemė 
ir tokie neturtingi žmonės”, 
arba “opi ir vis aštrėjanti 
Indijos problema — spartus 
gyventojų skaičiaus didėji
mas. Jo tempai pralenkia’ 
pramonės, maisto produkci
jos augimo tempus” (19 p.). 
Yra kuo susirūpinti, ir, kaip 
žinia, Indija šiandien yra 
tuo reikalu labai labai susi
rūpinusi.

daryti per taip trum
M .AŠvA/Betgi, rnan atrodę, 
rytą labai daug i]

Arba, štai, jis lankosi be
ne pačioje mažiausioje val- 
styb ė 1 ė j e Liuksemburge. 
“Atrodo keista”, jis sako, 
“kaip tokia maža valstybė
lė, kurią daugybę kartų 
bandė pasiglemžti kaimyni
nės Vokietija, Prancūzija 
ir Belgija, vis tik išliko ne
priklausoma”. Ir tą para
doksą “Kelionių knygos” 
autorius mums ten pat iš* 
ryškina, tai pačių liuksem

P. Stunžėnas
TĖVYNĖS ILGESYS

Išvykom už jūrų, už marių 
Laimės ir duonos ieškoti 
Nuvyto darželiuose rūtos 
Užžėlę takeliai rasoti.

Išvykom į tolimą šalį 
Tėvynė mūs liko toli, 
Bet girdim kaip šlama ten likę 
Gimtieji berželiai balti.

Vis girdim kaip upės čiurlena,
Kaip šnara laukuose rugiai,
Kaip kvepia lietuviška duona, 
Kaip ošia gimtieji šilai.

Visur, kur tik begyventum 
Tėvynės pamiršt negali...
Ir rieda pageltusiais skruostais 
Skaidri ašarėlė, sūri.

burgiečių didvyriškos kovo? 
prieš grobikus, antra—taip 
susiklostė tarptautiniai san^ 
tykiai, kad vis jiems “atsi
rasdavo užtarėjų — daž
niausiai Anglija ir Rusija”, 
kurios, žinoma, taip elgėsi 
tam tikrais išrokavimais. 
(37 p.).

Čia padaviau tik porą pa
vyzdžių, kaip daug iš drg. 
Paleckio tų kelionių įspū- 
d ž i ų galima pasimokyti 
apie jo lankytus kraštus ir 
jų žmones.

Su kokiu šiltu nuoširdu
mu šios knygos autorius 
rašo apie jo aplankytų dar 
gerokai atsilikusių, impe
rializmo tebesmaugiamų 
kraštų žmones, galima 
spręsti iš jo pastabėlės apiė 
Peru Respubliką, iš kurios 
įspūdžiais ir baigiasi ši la
bai įdomi knyga. “Toli pa
siliko Peru su savo proble
momis, su savo vargais ir 
rūpesčiais”, sako drg. Par 
leckis. “Bet radome ten 
daug gerų ir nuoširdžiu1 
draugų, taip pat siekiančiu 
gerovės savo tautai ir visai 
žmonijai, kovojančių dėl 
taikos, dėl pažangos. Kaip 
ir po kiekvienos kelionės, 
širdięs dalelė lieka aplanky
toje šalyje, minčių ir prisi
minimų siūlai nenutrūks
ta...” (394 p.).

Labai, labai svarbu, kad 
“Kelionių knygos” autoriui 
pavyko ta širdies dalele 
įskelti skaitytojo širdyje 
kibirkštėlę meilės ir pagar
bos daugeliui įspūdžiuose 
aprašomų žmonių.

Tik vienu dalyku Ąipje 
knygoje aš esu labai labai 
nusivylęs, būtent, kad joje 
ne- ąų -žiburiu ,nesurandu 
ū^II^erojo • draugo, įspū
džių ir patyrimu iš kelionės 
po mūsų Jungtines Ameri
kos Valstijas. Žinoma, jįs 
nekaltas, nes kol kas netu
rėjo progos muš aplankyti 
ir su šiuo kraštu asmeniš
kai plačiau susipažinti. Bet 
mes neprarandame vilties. 
Tikėkime, kad jam tokia 
proga kada- nors atsiras...

A. B. Salietis

Didėja Kompart. gretos
Roma (Tass-Elta). Vieti

nėse Italijos Kompnistų 
partijos organizacijose sėk
mingai vyksta kasmetinė 
partinių bilietų keitimo 
kampanija.

Ryšium su V. Lenino gi
mimo 100-osiomis metinė
mis įteikiami partiniai bi
lietai su didžiojo vado por
tretu.

Vykstant šiai kampaniį- 
jai, kuri prasidėjo praėju* 
šių metų lapkričio 7 d., į 
Kompartiją įstojo 56,430 
naujų narių. Naujus parti
nius bilietus jau gavo 1,183 
tūkstančiai komunistų.
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Pasaulinė 'Ekspo-70'
* “Gimtajame Krašte” til
po sekamas įdomus aprašy
mas apie pasaulinę paroda 
“Ekspo-70” Japonijoje.

( * Slenkantieji šaligatviai.
\ Stiklo pilis. “Mis Visata” 

pretendenčių paradas, 
dramblių ir 20,000 valgių.

Pasakų karalystėje ?.. Ne. 
Tikrovėje.

Ir tai —tik lašas jūroje 
to, ką žada savo lankyto
jams pasaulinė paroda “Eks- 
po - 70” Ji atsidarys kovo 
15 d. antrame pagal dydį 
Japonijos mieste Osakoje. 
Tai bus pirmoji pasaulinė 
paroda Azijoje. Ir, kaip

) skelbia įvairių kraštų laik-l blausiai 
raščiai, pirmoji pasaulyje 
tokia spalvinga, “stebuklin
ga,” šventiška. “Ekspo-70” 
žada sumušti visus ankstes
nius rekordus.

Osaka—dar viduramžiais 
garsėjęs pirklių miestas, 
šiandien tai stambiausias 
prekybos ir pramonės cen
tras visoje Pietryčių Azijo
je. Per 50 kilometrų nuo 

^Osakos — seniausi japonų 
Kultūros centrai Kiotas ir 
Nara, gausiai lankomi viso 
pasaulio turistų. Spėjama, 
kad paroda aplankys 50 mi
lijonu svečių. O gal būt, dar 
daugiau. Rengėjai numatė, 
jog parodoje dalyvaus ne 
daugiau septyniasdešimties 
valstybių, o šiandien sąra
še — aštuonios dešimtys.

330 hektarų užimanti pa
rodos teritorija išplanuota 
tarytum savotiškas ateities 
miesto modelis. Pagrindinę 
teritorijos dalį juosia žiedi
nis vienbėgis 4.3 km ilgio 
kelias, čia — ekspozicijų 
vieta ir Simbolių zona, dirb-

• tinis ežeras, japoniškas so
das, poilsio ir pramogų zo
na “Ekspolendas,” adminis
tracijos pastatai. Kitapus 
žiedinio kelio — aikštelės 
€1,500 automobilių, elektros 
stotis, pagalbinės patalpos.

Įdomus Paviljonas
Ekspozicijų zonoje baigia

mi statyti paviljonai — įvai
rių kraštų architektų bei in
žinierių originaliausias žo
dis. Japonijos paviljonas su
projektuotas iš . penkių ci
lindro formos pastatų. Pa
žiūrėjus iš viršaus, atrodvs, 
jog tai “Ekspo-70” emble
ma — vyšnios žiedas. Aus
tralijos paviljonas panašus 
j... kengūrą. Filipiniečių— 
i austrės kriauklę. Vakarų 
Vokietija savo paviljoną 
stato po žeme...

Ką Parodys Tarybų 
Sąjunga

Tarybų Sąjungos paviljo
nas — strėle į viršų kyląs 
statinys, primenąs išskleis-

7 tą vėliavą. Japonų spauda 
Pabrėžia, jog šio paviljono 
forma ir aukštis “tarytum 
simbolizuoja audringus Ta
rybų Sąjungos augimo tem
pus.” Šio paviljono lanky
tojus pirmiausia pasitiks 
Leninui skirta salė. Čia jie 
susipažins su didžiojo re
voliucijos vado gyvenimu ir 
veikla, su pirmaisiais Tary
bų valstybės žingsniais. Gre
timoje “Motinystės ir vai
kystės” salėje — socialisti
nės valstybės dėmesys moti
nai ir vaikui, harmoningam 
naujo žmogaus ugdymi bei 
auklėjimui. Antras aukštas 
skirtas daugianacional i n e i 
tarybinei kultūrai. Čia pa
rodos lankytoiai galės susi

pažinti ir su Tarybų Lie
tuvos kultūros laimėjimais, 
'trečiame aukšte — Sibiro 
ir Tolimųjų Rytų nūdiena. 

^Nemaža ekspozicija tarybi
niame paviljone skiriama 
kosmoso tyrinėjimams, že-

miltinėje paviljono dalyje—
750 vietų koncertu salė, 450
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vietų kino salė, tarnybinės

Visos parodos centre — 
Simbolių zona. Tai grupė 

20 statinių po vienu milžinišku 
(302 m ilgio ir 108 m pločio) 
permatomu stogu. Čia bus 
įrengtos tematinės parodos. 
Jas numatyta išdėstyti tri
juose bokštuose — Saulės, 
Motinos ir Jaunystės,—sim
bolizuojančiuose praeitį, da
bartį ir ateitį. Ča pat bus 
festivalių aikštė, teatras, 
meno muziejus.

Simboliu zona bene la- 
atitiks pagrindinį 

“Ekspo-70” devizą: “Žmoni
jai — pažanga ir harmoni
ja.” Deja, jau dabar iškyla 
faktų, rodančių, jog neleng
va bus išlaikyti tų idėjinę 
kryptį, ravyzdžiui, Japoni
jos vyriausybė yra davusi 
suprasti, kad esą nereikė
tų per daug akcentuo-

.šakio tragedijos. Grupė 
dailininkų bei audėjų, ruo
šiančių parodai du didžiu
lius gobelenus, dėl to pareiš
kė protestų. Viename go
belene vaizduojamas atomi
nės bombos sprogimo mo
mentas, kitame — raudona 
saulė, simbolizuojanti ato
minės energijos panaudoji
mų taikiems tikslams. Gobe
lenų kūrėjams buvo pri
minta, kad jie “nesisteng
tu... pavaizduoti visos liau
dies liūdesį dėl dešimčių 
tūkstančių žmonių, žuvusių 
nuo atominiu bombų.”

Ne be reikalo būkštauja
ma. jog panašus požiūris 
gali su m e n k i n t i paro dos 
reikšmę. Beje, tai pripažįsta 
ir patys rengėjai. Štai aso
ciacijos “Ekspo-70” reika
lams viceprezidentas Josi
mam Kano sunerimęs, kad 
paroda “nebūtų numenkin- 
ta iki šventinės mugės ly-. 
gio.” Asociacijos direkto
riaus Tacusaburo Satoji 
nuomone, ligi šiol per daug 
dėmesio skirta pramoginei 
“Ekspo-70” krypčiai. “Nėra 
ko stebėtis,—pareiškė jis.— 
kad susilaukiame kritiškų 
pastabų dėl rengiamos pa
rodos ekstravagantiškumo, 
pompastiškumo.”

Jei jau kalbėti apie prob
lemas, — jų iškyla kaskart 
daugiau. Pavyzdžiui, neri
maujama ir dėl to, kad kai 
kurioms valstybėms daly
vauti parodoje gali būti ne 
pagal kišenę ir jos atsisa
kys. Kad taip neatsitiktų, 
Japonijos vyriausybė žada 
išplėsti asortimentų prakių, 
kurias parodos dalyvės ga
lės pardavinėti be muito.

Na, o patys šeimininkai— 
stengiasi iš visų jėgų, kad 
viskas būtų padaryta laiku 
ir kad lankytojai nenusi
viltų. Svečių bus daug, ir nė 
vienas nenorės pavargti, 
nors teigiama, jog visus pa
viljonus, visus eksponatus 
tebus įmanoma apžiūrėti 
nebent per savaitę. Iš mies
to į parodos teritorijų tie
siama autostrada.

Slenkantieji šaligatviai
Viena įdomiausių naujo

vių — slenkantieji šaligat
viai. Jais bus sujungti visi 
penki įėjimai. Šaligatviai 
montuojami 4-6 m aukšty-

km, judėjimo greitis 2.3 
km per valandų. Vakari
nis įėjimas su Simboliu zo
na bus sujungtas pakabina
mu keliu — 22 “gondolos” 
per valandų galės pervežti 
1,800 žmonių.

.. .’tokia žada būti “Eks- 
po-70”—-mūsų planetos, mū-

— mokslines selekcijos pradininkas

Nuo Raigardo iki Vidzgirio č. Kudaba

Plaukiame Nemunu per 
gražiąją Dzūkiją

naičio ir Radžiūnų laukus 
išgirsta rugiapiūtės pra
džios daina “Vai tu, agla- 
la”.

Dionizas Rudzinskas
Tarybų šalyje. 1904 metais prie V. Viljamso žemdirbystės 
katedros jo iniciatyva buvo įkurta pirmoji selekcijos labora
torija, o 1908 metais Visos Rusijos sėklų parodoje Peterburge 
jau buvo eksponuotos D. Rudzinsko išvestos javų veislės ir au
torius gavo didįjį aukso medalį.

Grįžęs į Lietuvą, profesorius 1922 metais panašią selekci
jos stotį įsteigė Dotnuvoje. Deja, buržuazinė valdžia neteikė 
jai paramos. Tinkamos sąlygos selekciniam darbui buvo su
darytos tik Tarybų valdžios metais. Dirbdamas Dotnuvoje, 
mokslininkas išvedė beveik 40 įvairių grūdinių kultūrų veis
lių, kurios paplito toli už respublikos ribų.

Profesorius D. Rudzinskas mirė 1954 metais. Pagerbdami 
žymaus mokslininko atminimą, Lietuvos žemdirbystės insti

tuto mokslininkai Dotnuvoje atidarė rųuziejų. Jame surinkta 
keli tūkstančiai eksponatų apie mokslininko gyvenimą, visuo
meninę veiklą, eksponuojamos jo ir jo mokinių išvestos grū
dinių kultūrų veislės.

Nuotraukoje: Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo 
instituto vyr. metodiste Vanda Griciūnienė ir mokslinis ben
dradarbis A. Mališauskas D. Rudzinsko muziejuje.

( A. Dilio nuotrauka

SKAITANT ANTKAPIŲ DATAS

Nykiai ošia kapinėse pušys,
Gaubia žemėj gulinčius tyla 

šalta...
Kaip daug kam čia, gyvenimo nė pusės 

Nenukeliavus, 
Svajonės žavios

Nutrūko ties gilia duobe
Karste...

Datos! Plokštėse iškaltos datos!
Jas skaityti nejauku, šiurpu,

( Kraupu!
Nupurto baimė, nejučia supratus,

Kiek daug, kiek daug tikrai 
Užgesusių čionai

Gyvenimų tokių trumpų!
Trapių!

Vaikštant tarp kapų, mįslė kankina,
Kaip ištrūkt iš pančių nežinios,

Klaikios,
Jeigu žmogus, kada užmigs, nežino, 

Jeigu negali jis, 
Lyg vasaros drugys,

Nujausti savo valandos
Skirtos?

Liepia tau kapai tuoj šokti, pulti, 
Kuo daugiau savęs palikt kitiems;

Jauniems!
Darbuotis ligi vėlumos, neit gulti, 

Kad kuo daugiau ženklų, 
Jog dideliu tikslu

Tu gyvenai, palikt gyviems 
Visiems!

Džiaugtis, kad lemties tau leista, duota 
Prisidėt prie žemės pažangos

Veržlios!
Kad. lemta žvaigždute maža švytuoti 

Ir pastangoms tavoms, 
Nors ir menkoms, silpnoms

Užmanyme slaptam gamtos 
Didžios! 
žavios! 
Plačios!

Nijolė Vaitienė

Fayetteville, N. C.—Armi
jos kapitonas MacDonald, 
narkotikų specialistas, sa
ko, kad trys vyrai ir viena 
moteris užpuolę ir nužudę 
jo žmonų iP dvi dukteris.

sų laikmečio atspindys. Kas
dien vis labiau ryškėja jos 
kontūrai, o kartu—vis nau
jos ir naujos problemos. 
Kaip jas parodos rengėjams 
ir dalyviams pasiseks įveik
ti—parodys netolima ateitis.

Detroitas. — Sausio mėn. 
automobilių pardavimas nu
puolė 16.5 proc. arba 110, 
000 mažiau. Tai mažiausias 
pardavimas nuo 1962 metų. 
Automobilių gamyba suma
žinta 30 proc. 1970 metų 
laidos neparduotų automo
bilių — pusantro milijono.

Helsinkis. — 1969 metais 
Suomijoje buvo 136,000 tu
ristų, apie 20 proc. daugiau, 
kaip 1968 metais.

(Tųsa)
Į Druskininkus

Jau pųkrantėse jaučiasi 
Druskininkų miesto nuotai
ka, o čia Nemune dar sala. 
“Meilės sala”—tau nuo ma
žo iki seno be jokios rimties 
pasakys. Labai gražus pa
vadinimas retų nustebina, o 
padavimas apie jų labai 
gražus. Sako, dzūkės mer
gaitės per Jonines leisdavu- 
sios upe nupintus gėlių vai
nikus ir po to su savo my
limais berneliais plaukdavo 
jų ieškoti: ras ar neras?.. 
Tokie vieni du plaukė, ir 
prie salos jinai pamačiusi 
savo žolynų vainikų į smil
tynus įaugusį ir skaisčiai 
sužydusį. Džiaugsmas—il
gai lauktas, svajotas!.. Sie
kė dar jo rankom... Valte
lė apsivertė, abu dingo gel
mėj ... Tai ir sala nuo to 
laiko gražiu vardu pažymė
ta. Išklausai pasakojimą— 
ir tas pats žodis kitaip gir
disi. žodžiams reikia pa
garbos.

Vienas gražiausiųpane
munės miestų yra Druski
ninkai. Nūnai garsus ku
rortas su beveik 10,000 gy
ventojų, kuriame nuolat 
vienu metu gydosi apie 3,- 
200 žmonių. Kartu tai sena, 
nuo XIII šimtmečio minima 
vietovė. Vienok šis mieste
lis negarsėjo tvirtove ar 
karo įvykiais. Gal buvo kur 
pakrantėje pilis, kaip spėja 
istorikas T. Narbutas, bet 
tikslių žinių tuo tarpu ne
turime. Druskininkus išgar
sino sūrūs šaltiniai, žinomi 
čia nuo seno. XVII šimt
metyje minimas kažkoks 
audresnis vietinis dzūkas 
Pranas Suraučius (gal pra
varde čia “įsigijo”!), kuris 
mėgino su tais vandenim 
daryt “stebuklus”, gydyt 
žmones. O žmonės ir se
niau, apsėsti ligų, patys ieš
kojo tuose nepaprastuose 
šaltiniuose galios, pavyz
džiui, gelbėdamiesi nuo kal
tūno, vidaus ligų ir kitų.

Druskininkuse gyveno' ir 
dažnai atvykdavo M. K. 
Čiurlionis. Jo kūryboje at
sispindi šių apvlinkiu gam
tos nuotaika. Druskininkus 
didis menininkas mylėjo : 
“.. .Jei sugebėsiu taip dirb
ti. kaip ligi šiol, tai per me
tus baigsiu. O tada — nas 
Jus! I Druskininkus! Prie 
Nemuno! O. kaip bus gerai, 
Staseli!”— rašė jis 1901 m. 
broliui.

Išplaukdami iš Druskinin
kų, prisiminkime M. K. Čiur
lionį, labai mylėjusi Nemu
nų. A. Žmuidzinavičius savo 
knygoje perteikia Čiurlionio 
pasakojimų apie kelionę su 
broliais Stasiu ir Jonu lai
veliu iš Druskininkų i Kau- i 
nų: “Plaukiam, — sako, — 
trys karalaičiai plačiuoju i 
Nemunu. Iš aukštu krantų 
kvla galingu karalių pilys, i 
Iš bokštu mumbsmoia, svei- : 
kiną žavios karalaitės. Mes 
pi a u k i a m, nesustojam... 
Plaukiam j nežinomus, pa
sakiškus kraštus. Taip pa
likom išdidžia Liškiavos pi
lį, toliau Merkines. Krikš
tonių, Radžiūnų, Alytaus, 
Rumbonių, Punios pilys. Iš 
laukų dažnai plaukė bernų 
ir mergų darbymečio dai
nos. Padėdavom tada irk
lus ir klausydavom. Iš vi
sur dvelkė’ pasakiška seno
vė poezija. Ypač mus šiuža- suradusios šiluma garuo- 
vėjo plaukiant pro Nemu- jantį urvelį, laukė laimikio.

K. Čiurlionio laiškuo- 
Druskininkus randa- 
“ Prašom rašyti daž- 

ir plačiau — apie vis-

žodžiu, šis žvėrelis-inžinie- 
rius turi įdomių instinktyvi- 
nę psichika, kaip skruz
džių, bičių, iki šiol ne iki 
galo žmogaus suprastų. Ne
veltui apie bebrų juokais sa
koma, kad, apgyvendintas 
ir ant varpinės bokšto, jis 
pastato užtvankų. O kairė
je jau rikiuojasi Liškiavos 
kalvos su savo įdomia pra
eitim viršūnėse. Jos čia la
bai aukštos, atsiradusios įsi- 
režus griovoms į statų Liš
kiavos šlaitų, pragriuvus 
paviršiui, kai ištirpo po sų- 
našomis palaidoti ledo ga
balai. Dėl to kalvos tėra 
paupyje. Ir nuo jų regi
niai platūs, šviesūs.

“Keista buvo Liškiavos 
pilis, keisti gyveno joje žmo
nės. Kas ten jodavo, kas ten 
eidavo, pamatę aukštus pi
lies kuorus, traukdavo ša
lin... ”— taip pradeda savo 
padavimų apie Liškiavos se
novę V. Krėvė. Iš tikro šio 
kalno praeitis — istorinė 
mįslė. Viršūnėje stovi bokš
tas, guli akmenys. Prieš 
šimtmetį Z. Gliogeris mini 
dar trijų bokštų pamatus, 
akmenis laiko kapais. O 
vietiniams tai “milžinų gin- 
tuvė”, “mūras milžinų” — 
kas gi kitas, jei ne milžinai, 
galėję tokius akmenis į kal
nų “užricinc”. Minimas dar 
ir vieno milžino vardas — 
Gailiūnas.

(Bus daugiau)

se į 
me: 
niau 
kų, apie orų, apie Nemu
ną...” Kitur vėl: “Ar Ne
mune didelis eina ižas?” — 
klausė 1901 metais laiške. 
Iš Leipcigo skundės: “...Kar
tais ateina į galva, kad gal 
būtų gerai, taip sau besi- 

' vaikščiojant, leistis Nemuno 
kryptimi, link mūsų kalne- 

’ lių, smėlynų, pušų...”. Nuo 
Druskininkų Nemunas jau 
pastebimai įsigraužęs į pa
skutinio apledėjimo moreni
nį paviršių. Vietomis jis te
ka rinų pradubomis. Tas 
paviršius čia vandenų aply
gintas, dažnai užklotas 
žvirgždais, smėliais, apau
gęs miškais. O vagos dug
ne jau dažni akmenys, srau
numos, rėvos. Tų akmenų 
būta. daug. Juos ne kartų, 
rinko, sprogdino. Darbus 
vykdė žinomas senojo Vil
niaus universiteto matema
tikas Pranciškus Norvaiša.

Už Druskininkų miesto 
krantinės iš dešinės įteka 
nedidelis, bet labai nuotai
kingas Ratnyčėlės upeliu
kas. Jis turi 33 kilometrų 
ilgį, atiteka iš Gudų girios 
pro Latežeri. Paupyje gra
žūs seni dzūkų sodžiai. Upe
lė užeina vos ne į kiekvie
na Latežerio kiemą, švel
niai apsuka Ratnyčios mies
telį, puošia Druskininkus.

Į Liškiavą
O Nemunas tuo tarnu tie

siai rėžia vaga į Liškiavą. 
Kairėje — Gailiūnų sodžius 
įdomioje pakilumoje: jam iš 
dešinės upė, o iš kairės — 
nelkėtas senklonis. Tik me
džių mažoka. Matėsi — keli 
prie mažo upeliuko buvo 
pagraužti bebro. Vadinasi. 
greitai1 grius. Įsivaizduoju 
žvėrelio džiaugsma, kai po 
•savaičių darbo, vidurnakty
je. drioksteli pergalė.

Bebrų Lietuvos upėse iki 
viduramžiu buvo gausiai. 
Anie tai liudiia dokumen
tai, vietovardžiai. Kailiai 
jau XV, XVI šimtmečiais 
buvo eksportuojami i užsie
ni. Vėliau, jų kiekiui labai 
mažėjant, medžioklė buvo 
reguliuojama istat v m a i s. 
XX šimtmetyje bebrai Lie
tuvoje išnyko. Reaklimati- 
zuoti po karo.

Sugrįžo darbštuoliai ir j 
Nemuną, kur jų senovėje 
būta daug. Gilios griovos 
tarp Gailiūnų ir Liškiavos 
iš senų laikų vadinamos 
“bebrų urvais.” Niekur ne
pamatysi tiek daug jų lan
dų, kaip plaukdamas nuo 
Druskininkų iki Nemunai
čio: žiojėja nušliaužiotų ur
vų angos, suversti medžiai. 
Gudrus žvėriukas tas beb- ; 
ras — pakrančių medžius ris naudojamas atšaldymui 
moka nuversti į upės pusę, elektroniškų instrumentų, 
ant mažesnių upelių stato 
užtvankas ir pakelia vande
nį. Jei miškas toli nuo upės, 
žema pieva prakasa kana
lus medžio gabalams pluk
dyti. Jo namas sausumoje, 
įėjimas iš vandens. Nese
niai paaiškėjo, kad toks 
bebro namas turi slaptą 
ventiliacinį kanalų, kurį Ka
nados zoologams padėjo iš
siaiškinti lapės: virš sniego

Dirbtinė mėsa ir 
kraujas

Dabartiniais laikais žmo
nės gali visko dirbtinio 
gauti. Jau gerokas laikas 
kai turime dirbtinius vita
minus ir kitokius maistinius 
produktus. Ar jie tiek geri 
kaip ir natūrališki? Vieni 

, sako: taip, kiti kitaip, bet 
žmonės perka ir naudoja.

Nesenai buvo paskelbta, 
kad bus dirbtinės “mėsos,” 
kuri atrodys kaip mėsa ir 
skonis bus kaip mėsos, “jau
tienos” ar “vištienos,” ko
kios kas norės. “Mėsa” bū
sianti surinkta iš keliolikos 
žolinių augalų, iš jų išskir
ta baltymai, sutaisyta su ge
rais pridėčkais, ir valgykie 
“steiką” ar kitokio skonio 
“mėselę.”

Kadangi dabar tikros mė
sos kaina jau virš debesų, 
tai, jei dirbtinė bus gami
nama žmonių naudai, o ne 
dėl pelno, ji gali būti ir nau
dinga, ypatingai biednuo- 
menei, kuriai brangesnis 
maistas nebeįperkamas.

Dirbtinis kraujas jau 
yra gaminamas

Cincinnati Medik a 1 i š k o 
Centro darbuotojas Dr. L. C. 
Clark leidinyje Enquirer 
rašo, kad dirbtinis kraujas 
jau bandomas ant šunų ir 
duodąs geras pasekmes. Dar 
truks apie dvejus metus iki 
bus gerai išbandytas, tada 
galės bandyti ir ant žmonių.

Kraujas daromas iš sin- 
tetiško aliejaus ir sūraus 
vandens. Tas aliejus turįs 
aukšta kiekį oksigeno, ku-

Dr. Clark sako, kad tas 
kraujas bus naudingas ne
laimėse sužeistiems kad ir 
trumpam laikui iki*tikrą 
žmogaus kraujų gaus. Sa
ko, bus užtikrinta, kad nuo 
jo niekas neužsikrės kepe
nų liga, kaip kai kurie už
sikrečia nuo žmogaus krau
jo. Saulute

San Francisco. — Polici
jos stotyje sprogusi bomba 
sužeidė 6 policistus.

/
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Vėl apsimelavo BINGHAMTON, N. Y. Chicago, III PHILADELPHIA, PA.
Nelabai seniai rašiau 

“Laisvėje” apie veiksnių ir 
kitokių elementų pantaplių 
sunešimą Detroitan, kad 
ten jie turėjo kongresą ir 
plepėjo apie “pavergtą” Ta
rybų Lietuvą ir Tarybų Są
jungą. Kiek daug jie pri
plepėjo nesąmonių ir melų! 
Šį sykį man prisieina pa
daryti pastabas apie “Nau
jienų” sapaliojimą tik be
veik apie vieną klausimą, 
būtent, kad Tar. Lietuvos 
valdžios cenzoriai neįsilei
džia “Vilnies” Lietuvon, ir 
kad tas viskas, būk, eina 
pagal Tarybų Sąjungos įsa
kymą.

Didžiausia nesąmonė, ko
kią tik galėjo sugalvoti 
“Naujienų” “mokyti” re
daktoriai. Pagal jų iš pilvo 
išgalvotą filosofiją, Mask
vos viršininkai nesutinka su 
^Vilnyje” telpančiais straip
sniais apie tarybinę propa
gandą, nenori kad Lietuvos 
žmonės apie tai žinotų, ir 
todėl uždraudė “Vilnį” įsi
leisti Tar. Lietuvon. Tai di
džiausias blofas, nesąmonė!

Tūlas draugas iš Chica- 
gos prisiuntė man iškarpą 
iš “Naujienų” ir trumpą 
laiškutį, parodant, kad 
“Naujienos” puola drg. S. 
J. Jokubką dėlei Petkevičie
nės knygos ir mano straips
nio tūpusio “Vilnyje”. Ir 
tasai draugas pastebi, kad 
drg. Jokubka yra susirūpi-

nęs, jog girdi, bus dar ir 
daugiau puolimų. Tegu puo
la, tegu pasitenkina naūjie- 
niečiai. Bet reikia atmint, 
kad jie rašo blefus, netei
sybę, kad jie nieko nežino 
apie tarybinę propagandą

Šiuomi noriu primint drg. 
Jokubkui Augusto Bebelio 
žodžius. Jis štai ką yra pa
sakęs: “Jei priešai mane 
giria, turėjau ką blogo pa
daryti”. Leninas taipgi sa
kė: “Priešų puldinėjimas 
yra man didžiausis pagyri
mas”. Todėl ir drg. Jokub
ka tegu didžiuojasi priešų 
puolimais.

Kai viešėjome Tar. Lie
tuvoje, teko patirti, kad 
“Vilnis” ir “Laisvė” regu
liariai plaukia Tar. Lietu
von, jei kas iš amerikiečių 
jiems užprenumeruoja; jie 
džiaugiasi, kad gauna tuos 
laikraščius ir dalijasi iš ran
kų į rankas. “Vilnis” -ir 
“Laisvė” plaukia į įvairias 
bibliotekas, knygynus, mo
kyklas, ir pavieniems žmo
nėms. Bet jei naujieniečiai 
nevierni Tamošiai netiki, 
tai tegu jie surenka atatin
kamą sumą dolerių ir už
prenumeruoja po keliolika 
egzempliorių “Vilnies” ir 
“Laisvės” T a r. Lietuvos 
žmonėms, ir dasižinos, kad 
tuos laikraščius jie gauna. 
Nebereikės blofint!

Mikas Detroitietis

SU-

at- 
m.

Anglija nepavydi Amerikai
Anglijos parlamente bu

vo aiškinama, kaip pavojin
gai užterštas oras ir van
duo Amerikoje. Buvo pada
ryt a s pareiškimas, kad 
“Amerikoje žmogus,. įpuo
lęs į ežerą arba upę, ne
skęsta - neprigeria, bet tik 
uždunsta, na, ir supūsta”.

Graži pašaipa. Tiesa, ka
da aš 1933 m. lankiausi 
Anglijoje, tai savo akimis 
mačiau Thames upėje prie 
pat didžiojo tilto (beveik 
vidurmiestyje) - past a t y t ą 
didelį laivą į kurį verčia vi
so miesto atmatas. Vakaro 
sulaukus, kuomet upėje van
duo pakyla, tas laivas iš
plaukia į Baltiką ir kur to
li nuo krašto išverč& tas 
Londono atmatas. Grįžta 
atgal į Thames upę tuščias, 
į jį vėl visą dieną verčia 
miesto atmatas, ir vėl va
kare keliauja į Baltiką...

Kalbėta ir apie Vietna
mo karą. Anglija sprend
žia, kad “karas Vietname 
nesibaigs su vietnamizacija. 
Jei Amerika nepasitrauks 
iš Vietnamo, tai jis dar il
gai tęsis”. Baisu, girdi, kad 
Amerika perdaug išsieik
vos ir vėliau pasitrauks iš

Neseniai mūsų viceprez. 
Spiro T. Agnew lankėsi Azi
jos kraštuose. Lankėsi Sin
gapore (tai Anglijos kolo
nija) ir parvežė raportą, 
kad jis davęs pažadą Singa- 
porui, kad Amerika paims 
į savo globą. Negeriau bus 
ir su kita Anglijos kolonija 
—Hong Kong. Ten Anglijai 

daug “plunksnų” išpe- 
Neišsilaikys.

Dzūkelis

jau 
šė.

Kiek Prancūzijoje 
Gyventojų

Paryžius. — 1969 metų 
gruodžio pabaigoje Prancū
zijoje buvo 50,105,000 gy
ventojų, Prancūzijoje tebe- 
mažėja gimimų skaičius. 
1963 metais nauj agimių 
skaičius kiekvienam tūks- 
čiui gyventojų siekė 18.1, o 
1969 metais šis skaičius su
mažėjo iki 16.6.

Newark, N. J.— Moky
tojų streikas tęsiasi nuo va
sario 2 d. Policija areštavo 
arti šimto piketininkų. Mo
kytojai reikalauja areštuo
tus paleisti iš kalėjimo.

Gėras buvo LDS 6 kuopos 
susirinkimas

Kadangi sausio 5 d., dėl 
labai šalto oro ir 30 colių 
sniego mūsų LDS 6 kuopos 
susirinkimas neįvyko, nes 
negalėjome išeiti iš namų, 
tai šis metinis-mėnesinis su
sirinkimas įvyko vasario 2 
d., Sokol salėje, kuriame na
rių dalyvavo vidutiniškai ir 
visi mokė josi duokles.

Tuojau po atidarymo 
sirinkimo pir m i n i n k ė 
Žukienė paprašė narius 
sistojimu pagerbti 1969
tris mirusius kuopos na
rius: K. Staniulį, J. Ka
minsky ir A. Dishis. Kartu 
su jais buvo pagerbtas ir 
Leonas Jonikas, kuris yra 
daug pasidarbavęs LDS la
bui.

Iš valdybos pateiktų ra
portų sužinojome, jog kuo
pos reikalai 1969 metais bu
vo vedami neblogiausiai. 
Tik tiek nemalonu, kad 
naujų n a r i ų įrašyme 
nepasidarbav ome. Blogas 
pavyzdys, kuomet iš arti 
šimto narių nė vienas tuo 
nepasirūpinome. Geisti n a, 
kad tas bent šiais, šeimi
niais metais nepasikartotų. 
Juk mes visi turime draugų 
ir pažįstamų, kurie dar ne
priguli prie LDS. O tų anū
kėlių visi turime po geroką 
skaičių. O atminkite, kad 
dabar galima juos įrašyti 
nuo gimimo diends.

Kuopos finansinis stovis 
yra geras. Buvo surengta 
du parengimai: piknikas ir 
vakarienė, nuo kurių pelno 
liko $109.92. Nariai, mokė
dami po 10c į mėnesį, sumo- 
koj $110.40, iš Centro gauta 
$46.00; banko nuošimtis 
$22.80; balansas iš 1968 m. 
$338.13. Kartu $627,25. Iš
mokėta: Aukų iš iždo svar
biems tikslams $78.12; val
dybos algomis $13 8.85; 
smulkiu $29.76. Viso kartu 
$246.73? Ižde lieka $380.52.

Sirgo septyni nariai. Jų 
pašalpomis Centras išmokė
jo $670.15. Mirė trys na
riai ir jų pašalpgaviams po
mirtinėmis išmokėta $2,- 
339.27. Viso į Centrą pa
siųsta $2,295.68. Iš Centro 
gauta $3,009.42. Tad reiš
kia, kad mūsų kuopai Cen
tras išmokėjo $670.15 dau
giau, negu kuopa sumokėjo 
Centrui. Dabar kuopos ižde 
yra $380.52. Šiuo metu pa
šalpai užsiregistravę yra: 
A. žolynas, W. Šimkus, J. 
Navalins k i e n ė ir Balčiko- 
nienė. Linkime ligoniams 
greitai ir sėkmingai pa
sveikti. Kuopos knygų per
žiūrėjimo komisija rapor
tavo, kad knygose viskas 
tvarkoje. Tad visi raportai 
priimti,

Skaitytas laiškas iš LDS

Centro su nurodymais apie 
nominavimą kandidatų į 
LDS Centro Valdybą. Tuo
jau po to buvo pravestos 
nominacijos. Didžiuma na
rių nominavo šiuolaikinę 
Centro Valdybą.

Kilo mintis šiemet sureng
ti bent du parengimus va
sarą pikniką, o rudenį va
karienę ir vieną jų skirti at- 
žymėjimui 40 metų sukak
ties nuo LDS 6 kuopos įstei
gimo. Marutė Lynn apsiė
mė sužinoti vietas šiems pa
rengimams.

Sekamas kuopos susirin
kimas įvyks kovo 2 d. Sokol 
salėje, 226 Clinton St., 7 vai. 
vakare. Visi kuopos nariai 
prašomi dalyvauti.

LDS 6 kp. koresp. O. W.

Taikos Europoje 
interesais

Berlynas (Tass-EIta). ■— 
Liepos 14-15 d. d. Rostoke 
(VDR) įvyks 5-asis Pabal
tijo šalių, taip pat Norvegi
jos ir Islandijos parlamentų 
bei visuomenės atstovų su
sitikimas.

Tokį nutarimą priėmė 
tarptautinis šio susitikimo 
paruošimo komitetas.

Rostoko susitikimo daly
viai apsvarstys problemas, 
susijusias su saugumo už
tikrinimu Europoje ir visos 
Europos pasitarimo saugu
mo ir taikaus bendradar
biavimo klausimais sušau
kimu, taip pat galimybes 
užmegsti normalius , tarp
tautinius teisinius santy
kius ir vystyti bendradar
biavimą visų šio pasaulio 
rajono šalių lygiateisišku
mo pagrindu. \

Jonas Mažeika atžymėjo 
82-ąjį gimtadienį

Darbštusis “Vilnies” re
dakcijos kolektyvo narys, 
koresponden c i j ų puslapio 
vedėjas Jonas Mažeika at
žymėjo savo 82-ąjį gimta
dienį. Jis, kaip visuomet, ir 
šį kartą bandė nutylėti — 
apie save nieko neprasitarti. 
Bet kolegos apsidairė ir pa
vyko sužinoti, kad Jonas 
žengia jau 83-iuosius me
tus.

Per spaudą pranešti vie
na diena jau pavėlavom, bet 
mes čia vietoje suspėjome jį 
asmeniškai pasveikinti ir 
palinkėti dar daug gimta
dienių sulaukti, dirbdamas 
tą svarbų ir atsakingą dar
bą, kurį dirbo iki šiol.

Daug kartų Jono pavyz
dys akstiną jaunesnius ne
pasiduoti nuovargiui. Kaip 
tą galėtum daryti, kai ma
tom Joną visur skubant ir 
besidarb u o j a n t i su neiš- 
blėstančia energija laikraš
čio reikalams.

Ilgiausių metų Tau, mie
las kolega Jonai!

“Vilnies” kolektyvas

“Laisves” kolektyvas taip
gi linki Jonui Mažeikai il
giausių metų!

LIETUVOS ŽINIOS
Tarybų Lietuvoje antrą 

kartą vieši pažangus Vokie
tijos Federatyvinės Respub
likos lietuvių veikėjas ha- 
noverietis Ričardas Ado
maitis,

Jis gimtinėje gydosi.

Dar 226 jaunuoliai išly
dėti su Lietuvos Žemės ūkio 
akademijos diplomais: 138 
agronomai, 36 agronomai- 
ekonomistai, 52 miškų ūkio 
inžinieriai.

Nauja Kauno dramos te
atro premjera — vengrų 
dramaturgo Ištvano Erke- 
nio komedija -“Totas, majo
ras ir kiti”. Spektaklį reži
savo S. Motiejūnas, 
ninkas — L. Katinas.

daili-

Raleigh, N. C.— Areštuo
tas universiteto kanclerio 
Sittersono 18 metų sūnus, 
kaip narkotikų platintojas.

Brockton, Mass.
Man susirgus ir jšbuvus 

19 dienų ligoninėje, LDS 67 
kuopos reikalai nenukentė
jo, todėl, kad turime gerą 
finansų sekretorę Nellię 
Caparottą. Ji išrinko mo
kesčius Bridgewaterio kuo
pos narių. Ten jai padėjo 
M. Budrikis. M o n t e 11 o s 
daug narių pasimokė jo. Pas 
ją pasidarė kapitalo apie 4 
šimtus dolerių. Ji žinojo, 
kad kuopos iždininkas ligo
ninėje. Nieko nelaukus tuos 
pinigus pasiuntė LDS cen
tram

LLD 6 kuopos reikalai nė
ra geri. Šiemet dar netu
rėjome nė v.eno susirinki
mo. Dar niekas nemokėjo 
savo metinių duoklių. Todėl 
dabar kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 1, 
Liet. Tautiškame Name, 2 
vai. Jeigu būsiu pasveikęs, 
dalyvausiu susirinkime.

LDS 67 kuopos sekretorė 
man pranešė, kad kuopa tu
ri daugiau kaip 50 narių. 
Dar apie 10 narių šiemet 
nemokėję duoklių. Todėl da
bar pranešu, kad kuopos 
mėnesinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, kovo 8, 
toje pačioje salėje, 2-rą vai. 
Prašomi visi nariai daly
vauti.

George Shimaitis

Prasideda veikla
Vasario 14 dieną įvyko 

LLD 10 kuopos susirinki
mas. Dėl blogo oro narių 
atvyko neskaitlinga grupė, 
bet pravedė naudingus nu
tarimus. Nutarta suruošti 
draugišką sueigą balandžio 
m ė n. su užkandžiais ir 
įvairia menine programa. 
Skaitytas laiškas nuo LLD 
centro sekretorės drg. Mi- 
zarienės dėl sulikviduotos 
133 kuopos Camdene, N. J., 
kurios veiklesni nariai jau 
glaudžiasi prie LLD 10 kp. 
Laiškas priimtas.

Miestas pašvinko
Pastaruoju laiku, per po

rą savaičių, ištiso miesto ša
ligatviai ir kai kurios gat
vės buvo užteršti visokio
mis išmatomis ir baisiai 
dvokė po šilto lietaus. 
Mat, miesto išmatų išve- 
žiotojai, daugiau kaip ketu
ri tūkstančiai darbininkų, 
atsisakė dirbti, lyg ir su
streikavo.

Nors jiems streikuoti 
įstatymais uždrausta, bet 
jie liovėsi dirbę protestuo
dami prieš pašalinimą jų 
mėgiamo gatvių ir švaros 
komisionieriaus Smallwoo- 
do, kuris tas pareigas ėjo 
per 17 metų.

Majoras J. Ta te buvo su
negalavęs ir buvo operuo
tas. Po operacijos Mr. Tate 
tapo labai irzlus, ir pradė
jo purtyti savo kabineto 
aukštojo rango narius. Sa
koma, dar pora šulų bus

išmesti iš City Hali. Kutf 
jie nusikalto, nepasakoma.

>
Pradėjo veikti naujos lū

šies banditai—ant ratų, ro 
miestą važinėja ir dienomis 
po du tris asmenis, dau
giausia pavogtomis auto
mašinomis; važinėdami pa
mato apiplėšimui tinkamas 
vietas, kur stovi šaligat
vyje viena ar dvi moterys 
arba vyrai ir laukia buso. 
Plėšikai privažiuoja arti, 
sustoja, ir vienas greit at
kiša revolverį, kita ranka 
pagriebia moters rankinu
ką, arba vyrui iššokęs iš 
mašinos ištraukia iš kišenės 
piniginę ir visu greičiu nu- 
pyška toliau daugiau ieško
ti sau aukų.

Šio korespondento artima 
lietuvė kaimynė, kuri turi 
brolį policininką, buvo api
plėšta 8 vai. ryto arti savo 
namų, belaukiant buso.

“L” Reporteris F

Dorchester, Mass.
Mano žmona randasi Beth 

Israel Hospitaly jau nuo 
vasario 8- tos dienos. Pra
dėjo prastai jaustis ir 
nupuolė daug svorio, tai 
nuėj o pasit i k r i n t i svei
katą. Nieko blogo neranda, 
bet vis dar tyrinėja. Dak
taras sakė, kad sekančios 
savaitės pradžioj paleis na
mo.

Su gerais linkėjimais
S. Rainard

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

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 įdomiai 
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.

Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

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

Ledo pasaka m

visų kitų kolonijų — įzo- 
liuosis. Anglija velija, kad 
Amerika prieitų kokios la
bai protingos išvados ir 
karą Vietname pamestų, 
jei jį negali laimėti. O lai
mėjimo nesimato.

Anglija turi kolonijas 
Azijoje, Afrikoje ir kitur, 
bijo, kad jei Amerika išsi
eikvos iki paskutinio karei
vio ir paskutinio dolerio 
Vietiiame, tai kas apgins, 
kuomet ji viena negalės ap
siginti nuo priešų kolonijo
se? Ji reikalauja (ji viena, 
o nieks daugiau), kad Ame
rika laikytų savo jėgas Eu
ropoje. Anglija jau nebega
li pakelti savo naštos, vis 
po truputį krauna ant dė
dės Šamo—ant Amerikos 
pečių. j

“Vilnies” redaktoriaus Vinco 
“Tiesos’’ laikraščio salėj e.

Andrulio aštuoniasdešimtmečio minėjimas Vilniuje, 
K. Liubšio nuotraukoje: susirinkimo prezidiume.

Kolymos taiga, sopkos... 
Ir tarp jų įsispraudę du žė
ruojantys ežerai — Džeko 
Londono ir Šokančiųjų ha- 
rijų. Tai viena iš vaizdin
giausių Kolymos vietų. Nuo
stabus netoli ežerų esantis 
pasakiškas amžino ledo 
miestelis, sukurtas gamtos. 
Keisti rūmai, fantastiški le
diniai namai... Rūsti šiau
rės gamta buvo nepapras
tai ' išradinga, kurdama šį 
savitą ansamblį.

Skirtingu paros laiku ne
vi enodai atrodo ledinis 
miestelis. Iš ryto jis žals
vas, vidurdienį — žydras, 
vakare — violetinis. Speci
alistai mano, jog ledo spal
va priklauso nuo kampo, 
kuriuo ant jo krinta saulės 
spinduliai.

NAUJA KNYGA

“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.

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

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

Kpyga susideda iš trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli desėtkai nuotraukų

272 puslapių knyga kietais apdarais, galite įsigyti už $1.50 i
NAUDINGA VISIEMS PASISKAITYTŲ f

Užsakymus siųskite:
LAISVĖ •<
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Kovo 17 dieną Broniui 
Dauniškiui — 50 metų. Jis 
nuo jaunystės kiek gunkte
lėjęs, nuo įtempto darbo 
pražilęs, bet pilnas energi
jos, kūrybinių minčių. Kar
tais stebiesi, kaip apspėja vi
sus sumanymus įgyvendinti. 
Beveik be atvangos jį su
tiksi Respublikiniuose mo
kytojų namuose, kur dirba

do atsiųstus mokslus. Nebu
vo pasiruošęs. Į gimnaziją 
tėvas neleido, nes tam rei
kalui nė cento neturėjo, o 
ir pagalbininko nenorėjo 
prarasti.

direktorium. Rūpinasi čia
jau plačiai išgarsėjusiu pa
vyzdiniu berniukų choru 
“Ąžuoliukas,” kuris dažnai
koncertuoja, vyksta į gast
roles. Padeda miniatiūrų
teatrui “Trintukas,” daly

Kai Broniui sukako aštuo
niolikti, susirišęs su Saldu
tiškio saleziečių vienuoliais, 
kurie pažadėjo išmokslinti, 
pabėgo iš tėvų. Tačiau vie
nuoliai Broniui savo pažadų 
neištesėjo, vietoj knygų — 
tą pačią adatą ir priedo 
maldaknygę su rožančiumi 
įbruko. Sekmadieniais be
rinkdamas aukas vienuoly

knygą “Misionieriai tarp in
dėnų,” apie misionierių sa
vanaudišką veiklą tarp Ek
vadoro kyvarų. Paskutiniu 
metu B. Jauniškis ruošia 
savo apsakymų rinkinį 
“Credo,” kurį sudarys taip 
pat ateistine tematika para
šyti kūriniai.

Reikia palinkėti Broniui 
Jauniškiui ir toliau sėkmės 
darbe, gyvenime ir kūrybi
nėje veikloje.

V. Pečiu ra
Vilniaus valstybinio V. Kapsuko 

universiteto dėstytojas

Mėnesį giliai po 
vandeniu

School Guide 1970

SUMMER GUIDANCE
& STUDY INSTITUTE

June 29—August 15th

Accredited summer courses in Math, Latin, French, Spanish, 
English and Science for college bound boys and girls in Grades 

7—12. Remedial Reading. Unique program amphasizes individ
ual testing and guidance to help students and parents make 
wise decisions concerning future educational and vocational 
plans. Classes average one instructor for each 3 students. Plenty 
of opportunity for recreation in famed White Mts. vacation 
area. Scholarship aid available.

*
Directo: John II. Flynn

Tel.: Fryeburg, Me. 207-935-2040
FRYEBURG ACADEMY
Fryeburg, Maine, 04037. (14-19)

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)

vauja mokytojų chore, tie
siogiai vadovauja faleris- 
tams, palaikydamas ryšį ne
tik su Tarybų Sąjunga, bet 
ir su Čekoslovakijos, Rumu
nijos, Lenkijos kolekcionie
riais. Šalia to Vilniaus
Kurčiųjų mokykloje - inte r- 
nate moko kurčnebylius vai-

r kus šnekamosios kalbos, nu
skaitymo iš lūpų, skaitymo. 
Neretai “Žinijos” draugija 
kviečia jį skaityti paskaitas 
ateistiniais klausimais, siun
čia į rajonų ateistų konfe
rencijas, susitikimus. Daž-
nai Bronių Jauniškį galima 
sutikti Vilniaus miesto kul
tūros skyriuje. Čia jis me
no tarybos. pirmininko pa
vaduotojas - visuomeninin
kas. Švietimo darbuotojų 
profsąjungos pre z i d i u m o 
narys, laikraščio “Vakari-1 
nės Naujienos” — kultūros 
skyriaus tarybos narys. Ir 
neretai Broniaus Jauniškio 
straipsnius pedagogikos bei 
kultūros klausimais, apy
braižas, apsakymus, vai
kams pjeses galima rasti 
Lietuvos laikra šėluose ir 
žurnaluose. Rašo jis ir Lat
vijos, Gruzijos, Rusijos ir 

* kitų tarybinių respublikų 
periodikoje. Jį pažįsta ir 
“Laisvės” bei “Šviesos” skai
tytojai Amerikoje.

B. Jauniškis gimė 1920 
metu kovo 17 dieną Pakal
niuose, Utenos apskrityje. 
Netrukus tėvas Zarasų ap
skrityje, Baibių kaime pir
ko 7 hektarus rėžiais žemės. 
Įlindo į skolas. Ir kai Bro
niui sukako 10 metų, ir bu
vo bebaigiąs keturis pradi
nės mokyklos skyrius, tėvas 
pasakė jam: “Pakaks moks
lų ! Imkis arklo!” Ir ne 
tik arklą Broniui įdavė į 
rankas, bet ir adatą. Atlie
kamu laiku nuo žemės ūkio 
darbų, tėvas, būdamas siu
vėju, Bronių mokė to pa
ties amato. Dienomis triū- 

> sė laukuose, o vakarais — 
w prie milelių ir kailinių. Žie- 

mą iškeliaudavo po kaimus 
apsiūti ūkininkus. Reikėjo 
padėti tėvui kaupti litus, 
kad galėtų išmokėti skolas 
už pirktą žemę. Tačiau Bro
nius nųrs labai įtemptai 
dirbdamas, neatsisakė mok-

nui, susipažino su Kauno 
“Drobės” fabriko juriskon
sulto P. Šimkaus šeima. Jie 
patarė Broniui persikelti į 
Kauną. Tai buvo 1940 me
tai, kai Lietuva įsijungė į 
Tarybų Sąjungą; gimnazi
jose nuimtas mokestis už 
mokslą. B. Jauniškis, P. 
Šimkui padedant, įstojo į 
Kauno pirmąją vakarinę 
mokyklą suaugusiems. Vo
kiečių okupacijos metais — 
mokosi Ukmergės mokytojų 
seminarijoje, o po karo — 
Vilniaus valstybiniame uni
versitete. Tačiau besimoky
damas ir bestudijuodamas 
visą laiką dirbo tai siuvėju, 
tai kur nors instruktorium, 
vėliau žurnalistu. Kai bai
gė mokslus, ilgus metus dir
bo Vilniaus mokyklos-inter- 
nato direktoriumi. Pastatė 
naujus mokyklai - internatui 
rūmus, įrengė klausos, de
monstravimo kabinetus, 
maudymo baseiną, mokyk
los muziejų, daug rašė apie 
kurčiųjų mokymą, išleido 
pirmosioms klasėms elemen
torių “žvaigždutė.” Tuo 
metu sudarė ir išleido dai
nų rinkinėlį “Padainuokim, 
draugai, kaip gyventi svei
kai,” knygoje “Už vienuoly
no sienų” savo atsiminimų 
straipsnyje “Kuo viliojo vie
nuolyno skliautai” plačiai 
aprašė patekusių į salezie
čių vienuolyną jaunuolių li
kimą.

Atliekamu nuo tiesioginio 
darbo ir visuomeninių par
eigų metu, B, Jauniškis ir 
toliau neužmiršta plunks
nos. Netrukus išeis iš spau
dos jo apybraižų rinkinys 
“Žmonės su abitais.” Su bu-

Keturi tarybiniai akvana
utai specialioje kabinoje gi
liai po vandeniu išbuvo be
maž visą mėnesį. Tarybi
niai narai pasiekė gylį, žy
miai didesnį už iki šiol pri
klausantį anglams pasaulio 
rekordą.

Keturi narai gyveno, dir
bo ir atliko bandymus, esant 
dideliam slėgimui. Jie kvė
pavo ne įprastiniu oru, o 
helio ir deguonies mišiniu.

Eksperimento tikslas — 
įsitikinti, kiek ilgai gali na
ras išbūti po vandeniu. An
tai žinoma, kad naras, pus
antros valandos padirbėjęs, 
pavyzdžiui, 60 metrų gylyj, 
organizmo slėgimą mažina 
per astuonias valandas.

Vienas šios problemos 
variantų, mokslininkų nuo
mone, būtų toks: palikti ak
vanautą visą mėnesį vande
nyje ir užtikrinti jam tin
kamas darbo ir poilsio są
lygas. Dekompresija (slėgi
mo mažinimas) tuomet rei
kalingas tik kartą per mė
nesį, keičiant akvanautus.

Eksperimentas pavadintas 
“Hidrokosmosas.” Bandy
mas atliktas cilindro formos 
kabinoje. Šalia kameros bu
vo įrengtas specialus basei
nas.

Akvanautai gilumos ekvi
valentiniame taške išeidavo 
iš kameros į baseiną ir ten 
dirbo. Bandymo metu vi
są laiką be pertraukos bu
dėjo aprūpinimo grupė. Ka
meros gyvenamosios patal
pos ir visas jos vidus pri
mena povandeninio laivo 
kabiną. Toje kameroje 
įrengti įvairūs aparatai, 
įtaisyti lovos-hamakai. Ry
šys su žeme palaikomas te
lefonu.

Atlanta. — Po 50 metų 
Georgia valstija už gyrė 
konstitucijos 19 priedą, ku
ris suteikia moterims bal
savimo teises. Iki šiol ten 
moterys neturėjo balsavimo 
teisių.

Madridas. — Isp a n i j o s 
valdžia išdeportavo į Maro
ką socialistą M. Ajarą, ku
ris Maroke nuteistas mirti
mi už “priešvaldišką veik
lą”.

lo. Išsirašė pamokas per vusiu Ekvadoro misionie- 
“Savišvietą.” Sunkiai įkan- rium A. Girskiu parašė

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Alexui Yudikaičiui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai 

Anastazijai, sūnums Alexui ir Walteriui ir jų šei
moms čia Amerikoje; taipgi seserims, Barborai ir 
Agotai ir jų šeimoms T. Lietuvoje, ir kitiems gi
minėms ir draugams.

M. Lynn H. Pagiegalienė
J. Lynn J.*Krasauskas
W. Evanow J. Kazlausky
F. Evanow Q. Wellus

Saigonas. — Pietų Viet
namo armijos šūviai, per 
klaidą paleisti, užmušė 3 ir 
sužeidė 20 amerikiečių ka
reivių.

Žmogus ir buitis
Stebuklingi preparatai
Daug metų dirbo techni

kos mokslų daktaro F. So- 
lodkovo grupė probleminė
je Leningrado miško tech
nikos akademijos laborato
rijoje, kol surado naujus 
elementų išgavimo iš gyvų 
medžio ląstelių metodus. 
Labiausiai vertingi šių ele
mentų bioaktyvūs kompo
nentai, užtikrinantys nor
malią gyvybinių procesų ei
gą žmogaus organizme. Ir 
laboratorijoje imta kurti 
efektyvius g y d o m u o s i us 
preparatus. Taip, pavyz
džiui, iš natrio chlorofilino 
padaryti vaistai padeda ser
gantiems įvairiomis kraujo 
ligomis. “Pinabinas” gydo 
inkstų ir tulžies ligas.

Iš spygliuočių medienos 
gautas betasitosterinas. Pa
aiškėjo, kad jis mažina 
kraujyje cholesteriną, gali 
kovoti su ateroskleroze.

Daug gydomųjų ir profi
laktinių preparatų dar ku
riami.

“Akordas” ir “selga”
Rygos elektromechanikos 

gamykla pirmoji šalyje pra
dėjo leisti antros klasės mo- 
nofotinį elektrofoną “Akor
das.” Jis ne tik atgamina gar
so įrašą, bet prijungus tran
zistorinį radijo imtuvą, su
stiprina garsą, gali perra
šyti muziką iš plokštelės į 
magnetofono juostą, įjung
tas į tinklą, pavaduoja ra
dijo tašką. Iki metų galo 
gamykla išleis 70 tūkstančių 
šių elektrofonų.

Rygos A. Popovo radijo 
gamykla šiemet žada išleis
ti 10 tūkstančių patobulin
tų tranzistorinių imtuvų 
“Selga,” kurie vadinsis 
“Selga-2.” Per šešerius me
tus gamyklos kolektyvas iš
leido daugiau kaip du mili
jonus šių radijo imtuvų. Jo 
pagamintiems tranzisto
riams pirmiesiems šalyje 
suteiktas kokybės ženklas.

Injekcija... iš pistoleto
Spraktelėjo pistoleto gai

dukas ir į žmogaus kūną, 
nesukėlusi skausmo, įsmigo 
plona, tartum adata, skys
čio srovelė. “Ginklas” buvo

STAMFORD, CONN.

Elizabeth Ancas
Mirė sausio 10 d., š. m.

Reiškiame gilią užuojautą velionės sūnui, dukrai 
ir jų šeimoms, taipgi kitiems giminėms ir drau
gams.

Anna Philipsie
Walter ir Amelia Yuskovic

užtaisytas vakcina. Nepa
prasto pistoleto markė 
BIP-4.

Pistoleto “parakas” — su
spaustos dujos, gaunamos iš 
baliono arba kompresoriaus. 
Keičiant slėgį, galima pada
ryti injekciją po oda, į odą 
ir į raumenis. Nebereikia 
dažnai sterilizuoti instru
mento ir nėra jokio infekci
nio užkrėtimo pavojaus. Su 
šiuo pistoletu per valandą 
galima padaryti pusantro 
tūkstančio injekcijų...

TSRS liaudies ūkio laimė
jimų parodoje demonstruo
jamas ir kitas panašus in
strumentas — “Bitutė-1,” 
skirtas vaikams skiepyti.

Naujas šaldytuvas
“Jarna-2” — taip vadina

si naujasis šaldytuvas, eks
ponuojamas TSRS LŪL pa
rodoje. Moldavų mašinų ga
mintojų sukurtas šaldytu
vas patogus naudoti, dėl 
stačiakampės formos gerai 
tinka virtuvės interjere, už
ima mažai vietos.

Parketas iš dirbtinio 
ąžuolo

Pasirodo, jog alksnio ir 
epušės “lentelės” gali tar
nauti vos ne triskart ilgiau 
už ąžuolines. Mediena pri
sotinama chemikalais, su
spaudžiama valcavimo stak
lėmis ir džiovinama. Agre
gatas, kurį sukūrė Latvijos 
TSRS Mokslų akademijos 
medienos chemijos instituto 
specialistai kartu su Liuber- 
cų (Maskvos srities) me
džio apdirbimo kombinato 
kolektyvu, sugeba atlikti 
visus šiuos procesus. Jau 
paruošta pramoninė šio ne
paprasto parketo gamybos 
technologija.

“žiemos lysvės”
Taip vadinasi įrenginys, 

kurį sukūrė Visasąjunginio 
žemės ūkio mašinų staty
bos Mokslinio tyrimo insti
tuto bendradarbiai kartu su 
Leningrado special i s t a i s. 
Jis skirtas hidroponiniu bū
du auginti svogūnus laiš
kams, salierus, ridikus, pe- 
truškas, gėles. Augalai min
ta vandenyje ištirpintais 
mineralais.

Čia išauginto vieno svo
gūnų laiškų centnerio savi
kaina beveik 50 procentų 
mažesnė, negu šiltnamyje, o 
darbo sąnaudos sumažėja 
maždaug ^dvigubai.

Washingtonas. — Nixono 
administracija siūlo Kon
gresui priimti konstituci
jos priedą, kuris leistų jau
nuoliams balsuoti nuo 18 
metų amžiaus.

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

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)

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)

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)

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)

JANITOR. To work 5 PM to 1 
AM shift, weekly, for company office 
located in King of Prussia area. Call 
647-1000 before 5 PM. An equal op
portunity employer. (14-16)

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 
Mcrion Station, Pa. 19066 

(10-16)

TYPIST.
Type 45 w.p.m.?

Experience not necessary, 8:45-4:45, 
1 hour lunch. Exceptional benefit 
include paid vacation, 12 paid holi
days, bonus, merit increases and job 
security with established company. 
Opening in NORRISTOWN. For in
terview contact COMMONWEALTH 
LAND TITLE INS. CO., 1510 Wal
nut St., Philadelphia. WA 3-0400.

(14-17)

Long Bingh, Pietų Viet
namas. — Karo teismas nu
teisė R. Gearty 7 metams 
kalėjimo už nušovimą 14 
metų vaiko ir kito sužeidi
mą.

Saigonas. — Amerikiečių 
lėktuvai bombardavo Me
kong Deltą Laose, kur par
tizanai smarkiai kovoja 
prieš valdžios jėgas.

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)

Jei jūs norite parduoti na
mą ar bizni, paskelbkite Lais
vėje, parduosite greit. Už pa
skelbimą kaina žema.

Amatininkai, pajieškodanu 
darbą, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymą. Kaina už 
paskelbimą žema.

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)

Cambridge, Mass.
Amerikos Lietuvių Pilie

čių Klubas, 823 Main St., 
Cambridge, Mass., metinia
me narių susirinkime, sau- 
sio-Jan. 25, 1970, vienbalsiai 
nutarė, kad kiekvienas klu
bo narys privalo pasimokė- 
ti metinę duoklę. Nutarta 
imti vieną dolerį į metus. 
Toli gyvenantieji gali pri
siųsti mokestį ir sykiu tei
singą dabartinį savo adresą. 
Narys iki sausio-Jan. mėne
sio, 1971 m., .nepasimokėjęs 
bus iš klubo išbrauktas.

Tenka priminti tą, kad 
anais metais per metinį su
sirinkimą amžinos narystės 
įvedimas, per šių 1970 m. 
metinį susirinkimą buvo pa
naikintas.

Klubo valdyba
(14-15)

MAINTENANCE MAN. BUS DRIV
ER from Media-Springfield area.

Apply ARCHMERE ACADEMY 
Clayment, Delaware, 302-798-6632.

(13-19)

KITCHEN-NIGHT CLEANING 12 
AM to 8:30 AM. 40 hr. week. Sun. 
to 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)

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 CĄDILLAC, 
1750 The Fairway, Jenkintown, Pą.

(12-18)
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LIETUVA ŽILOJESENOVĖJE

Apie seniausius Kretingos 
rajono kaimus

Archeologiniai kasinėjimai 
Šventojoje parodė, kad bal- 
tų-lie tuvių giminės pajūry- 
je gyveno jau prieš 5,000 
metų.

Rudaičių, Kvecių, Kur- 
maičių ir Padvarių kaimų 
apylinkėse surasti ir tyri
nėti pilkapynai yra apie 2, 
500 metų senumo. Šiose pil
kapių kapinėse buvo laido
jami lietuvių giminių pro
tėviai, kurie netoli tų kapi
naičių ir gyveno. Deja, tuo
metinių gyventojų sodyb
viečių iki šiol dar neaptik
ta. Taip pat nieko nežino
ma, kaip buvo vadinamos 
tuometinės gyvenvietės.

Mūsų eros pradžioje, I-IV 
amžiais, be minėtų pilkapi- 
nių kapinaičių, įsteigiama 
naujų — plokščių kapinynų. 
Tuomet jau tirštai buvo gy
venama Reketės, Imbarės, 
Latvių ir kai kuriu kitų 
apylinkių kaimuose. Ištisai 
tuometinė m i s gyvenvietė
mis buvo nusėti Akmenos, 
Tenžės ir Minijos upių ba
seinai.
Archeologiniai duomenys
Iš kapinėse randamų įka

pių nustatyta, kad mūsų 
eros pirmaisiais amžiais šių 
vietovių gyventojai augino 
javus ir jau turėjo dalgį 
jiems piauti.

V-VII amžiais dėl hunų 
įsiveržimo į Europą kiek su
menkusi žemaičių kultūra 
IX-X amžiais vėl atsigauna.

Kryžiuočių ir kalavijuo
čių ordinų senuosiuose raš
tuose Kretingos, Dupulčių, 
Lazdininkų, Darbėnų, Kar
tenos ir Imbarės gyvenvie
tės minimos 1253 metais. 
Manoma, kad tai buvo 
stamb i a u s i o s tuometinės 
žmonių apgyventos vieto 
vės. Tokią prielaidą patvir
tina Imbarės piliakalnio pa
pėdėje aptikti gyvenvietės 
pėdsakai.

Senojoje Imbarėje trobos

dažniausia buvusios ręstos 
iš apvalių rąstų, tinkuoto
mis vidaus sienomis, su per- 
denginiais ir molinėmis 
krosnimis. Jų išoriniai iš
matavimai nedideli, vos 5X5 
m. Tai, veikiausia, buvo vie
no kambario trobos. Tačiau 
tai jau buvo trobos, o ne 
nomaliai, kaip dar iki šiol 
bando teigti kai kurie etno
grafai.
Gimimo, jungtuvių metrikai

Iš išsilikusių XVII am
žiaus pradžios Salantų pa
rapijos gimimo ir jungtuvių 
metrikų sužinome kad tuo
met jau buvo visi i dabar 
Kretingos rajone žinomi 
kaimai.

Sprendžiant iš pakrikšty
tų vaikų skaičiaus, didžiau
sia turėjo būti Grūšlaukės 
gyvenvietė. Joje 1643-1644 
metais gimė 47 vaikai. Sa
lantuose—32, Reketėje—30, 
Žeimiuose—26, Erlėnuose— 
^3, Imbarėje ir Klausgal- 
viūose—po 19 ir t. t.

Dauguma Kretingos rajo
no kaimų pavadinimų yra 
kilę nuo tuose kaimuose gy
venusių pirmųjų gyventojų, 
gal but, tų kaimų savininkų 
pavardžių. Pavyzdžiui, 1639 
metais Peldžių kaime tebe
gyveno Peldžiai ir jų vaikai 
Peldaičiai, Narmontų—Nar- 
montai ir Narmontaičiai, 
Mončių — Mončiai ir Mon- 
čaičiai ir t. t.

Impilties kaimas
Didžiausią istorinę - etno

grafinę vertę tebeturi Seno
sios Impilties kaimas.

Pirmą kartą istoriniuose 
šaltiniuose Impiltis paminė
ta 1253 m. balandžio mėn. 
5 dieną, kai vyko žemių da
lybos tarp Kuršo vyskupo 
Henriko ir Livonijos ordino. 
Impiltis atiteko tada Livo
nijos ordinui.

Tačiau žemaičiai nepa
kluso ordinams. Netrukus

MIESTE PASIDAIRIUS
Ši visa savaitė pavadinta 

“Black Liberation Week”. 
Ją surengė Black Solidari
ty Day Committee. Mieste 
ruošiami mitingai, kuriuose 
reikalaujama juodiems žmo

nėms lygių teisių. Penkta
dienis pašvęstas pagerbi
mui motinų, šeštadienis pa
liktas kiekvienai šeimai sa
votiškai 
darumą 
tyviškai 
teises.

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Parašė Antanas Bimba

550 puslapių. Kaina $1.50.

Šioje knygoje jūs rasite nušviesta ir apibūdinta 
visą eilę labai aktualių klausimų iš Jungtinių Ame
rikos Valstijų darbo liaudies kovų istorijos. Jau vien 
tik skyrių pavadinimai parodo didžiulę temų ir 
klausimų apimtį. Pavyzdžiui:

Baltieji vergai ir jų viešpačiai
Negrų vergove Amerikoje
Laisvieji darbininkai senovėje
Revoliucija ir nepriklausomybės karas
Proletariato klasės susiformavimas (1783-1860) 
Pilietinis karas arba antroji Amerikos revoliucija 
JAV ekonominis vystymasis po polietinio karo 
Aštriųjų kovų laikotarpis (1873-1880) 
Streikai, Darbo Riteriai, profesinės sąjungos 

1880-1886
Profesinės sąjungos ir pirmasis pasaulinis karas 
Socialistai, profesinės sąjungos ir jų politinė veikla 

(1886-1900)
Komunistinio judėjimo Amerikoje pradžia
Didžiųjų kovų audra
Bedarbių kovos 1928-1940 metais
Streikai, profesinės sąjungos ir “Naujoji dalyba” 
Ruzveltas, “Naujoji dalyba” ir komunistai

ši knyga gaunama “Laisvės” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

LAISVE
102*02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417

jie išvijo ordinų statytinius 
ir vėl patys ėmė šeiminin
kauti Impilties pilyje. 1263 
metais kryžiuočiai su kala
vijuočiais užpuolė Impilties 
pilį ir ją kartu su gyven
viete žiauriai sunaikino.

Impilties piliakalnis
1933-1934 metais Impil

ties piliakalnį tyrinėjo V. 
Nagevičius. Nustatyta, kad 
Impilties pilis pradėta sta
tyti jau pirmaisiais mūsų 
eros šimtmečiais. Po kiek
vieno prie pilies įvykusio 
mūšio arba gaisro ji buvo 
stiprinama, pylimai aukšti
nami.

Pradėjus naudoti šauna
muosius ginklus, Impilties 
pilis nustojo reikšmės. Ap
leista ji visiškai sunyko.

Papilio gyvenvietė, gal 
būt, iš dalies yra buvusi at
statyta.

Kada nugriuvo arba su

 

degė paskutinę S. Impilties 
papilio troba, n a žinoma. 
Taip pat nėra žinoma, ka
da pirmieji gyventojai įsi
kūrė dabartiniame S. Impil
ties kaime. Iš senųjų sody
bų kultūrinio sluoksnio ir 
ten rąndamos keramikos ži- 
nonfa, kad apie XV amžių 
čia jau būta sodybų, gyven
ta žmonių.

Labai seni pastatai
XVII amžiuje S. Impilties 

kaimas turėjo užėmęs tokį 
plotą, kuriame šiandien yra 
susitelkusi jo centrinė da
lis.

Iš to laikmečio čia tebe
stovi Valio-Narkaus trobos, 
prie kurių 1769 metais pri
statytos kamaros.

Onos Žiobakienės sody-lpoliciją, kai pamatė, kad jų 
boję trobos statytos 1739 
m., o klėtis ir tvartai—kiek 
vėliau.

Labai gerai išsilaikė 1786 
m. statyta troba Adolfo 
Bertašiaus sodyboje.

Visos čia suminėtos sody
bos ir atskiri pastatai yra 
labai vertingi etnografiniu 
atžvilgiu, tipingi šiam že
maičių kampeliui.

“Stebuklingas šaltinėlis”
Į šiaurę nuo Juodupio 

upelio, žaliame pušų goju
je, yra aukštas kalnas, va
dinamas Alka. Netoli pilia
kalnio, Juodupio upelio de
šinėje, šlaito apačioje, guli 
didžiulis, plokščias, viršuje 
su įduba akmuo. Iš po ak-, 
mens teka šaltinėlis. Akmuo 
žmonių buvo laikomas ga
linčiu pagydyti kai kurias 
ligas. Tai senovės žemaičių 
apeiginis akmuo.

Kairėje, Juodupio upelio 
šlaito viršuje, yra mažosios 
pilaitės kalva, kuri, pana
šiai kaip ir didysis piliakal
nis, turėjo apsauginį pyli
mą ir aptvėrimų. Toliau, j 
dabartinio, gamybinio sek
toriaus pusę, yra senkapiai, 
kurie dar netyrinėti.

Kitos kapinaitės, vadina
mos “marų kapais,” yra už 
300 metru į šiaurės vakarus 
nuo piliakalnio, Šventosios 
upės kalno šlaito. Šitų ka
belių šiaurės pusėje yra 
laužavietės, kur degindavo 
mirusiuosius.

Policija raportuoja, kad 
1969 metais mieste areštai 
už narkotikų vartojimą ir 
pardavinėjimą buvo 56 pro
centais didesni negu 1968 
metais. Tas tik parodo, kaip 
pavojingai tų nuodų varto
jimas mūsų mieste auga.

MIRĖ Parengimų Kalendorius
Kovo 8 d.

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

Hardware

išreikšti savo soli- 
su tais, kurie ak- 

kovoja už lygias

Pereitą pirmadienį Man
hattane prie federalinio tei
smo buvo suruošta masinė 
demonstracija išreiškimui 
solidarumo su Chicagoje 
teisiamais septyniais akty
vistais. Susirinko nuo tri
jų iki keturių tūkstančių 
žmonių. Atsirado provoka
torių ir sukėlė triukšmą. 
Rezultate keletas sužeistų. 
Policija sulaikė 15. Be kitų 
kalbėtojų demonstracijai 
kalbėjo Dr. Spock.

New Yorke pradžioje sa
vaitės lankėsi šalies Aukš
čiausiojo Teismo pirminin
kas Warren E. Burger. Jis 
padarė svarbų pareiškimą. 
Jis sako, kad mūsų teis
mams reikia keisti taktiką, 
būtent, vietoje savo vyriau
siu tikslu laikyti nusikaltė
lių baudimą, daugiau dėme
sio kreipti į suteikimą jiems 
pagalbos. Pasirodo, kad 
vien baudimu žmogų sunku 
pataisyti.

Urban League New Yor- 
ko skyriaus direktorius Li
vingston Wingate sako, kad 
kriminalystės nesum a ž ė s, 
jeigu nebus pašalintos prie
žastys, kurios jas gimdo, O 
tos priežastys pagrindiniai 
yra ekonominės — skurdas, 

dainavo Hunter stoka blltl}’ nedarbas-

Šiuo tarpu mieste vieši ir 
Igastraliuoja Holandijos di
džiulis choras. Pereitą sek
madienį dainavo Hunter 
College auditorijoje. Visi 
kritikai sutinka,' 
vienas 
chorų pasaulyje.

kad tai
iš pačių geriausių

Manhattane J.H.S. 52-ros 
mokyklos moksleivis, 14 me
tų Allen , White mirė nuo 
narkotikų. Kiti du mokslei
viai taipgi vartojo nuodus, 
bet ne tiek daug, kad būtų 
nusinuodiję. Jie pašaukė

Visi miesto kalėjimai taip 
užkimšti, kad naujai suare
štuotiems nebėra vietos. Ką 
daryti? Majoras sako, kad 
bus dedamos visos pastan
gos suimtųjų teismuose by
las paskubinti, kad nekal
tieji iš kalėjimų būtų pa
leisti. Taip atsirasią dau
giau vietos naujiems įna
miams.

draugas smarkiai susirgo, 
bet pastangos jo gyvybę iš
gelbėti , buvo veltui.

Jau bus penkios savaitės 
kaip streikuoja duobkasiai. 
Padėtis rimta. Desėtkai 
tūkstančių lavonų nepalai
doti. Derybos tarp kapų sa
vininkų ir duobkasių nieko 
nežada. Reikalaujama, kad 
valdžia imtųsi žygių abiejų 
pusių suvedimui, kad strei
kas būtų užbaigtas.

po

Columbijos universitetas 
ne į aukštį kils, bet po že
me lįs. Taip nutarta.. Nauji 
pastatai bus po žeme. Pi
giau ir parankiau!

SVEIKINA
Sveikinu draugus, 

tarnus, “Laisvės”1 kolektyvą 
ir skaitytojus Kalifornijoje, 
Brooklyne, New Jersey ir 
Pensylvanijoje. Kad visi 
būtumėt sveiki ir linksmus.

Josephine Augutienė 
Miami, Fla.

pažįs-

Atsisveikinome
Praėjusį antradienį Aero

floto lėktuvu išvyko į na
mus kaunietė Anelė Čygie- 
nė, kuri viešėjo Amerikoje 
apie metus laiko.

Gaila, kad A. čygienė 
New Yorke lankėsi tik nuo 
sekmadienio vakaro iki an
tradienio, tad neteko nei 
daug ką matyti, nei susitik
ti. Visvien jai buvo suteik
ta proga pavažinėti
miestą, pamatyti jį bent 
paviršutiniai.

A. Čygienė atvyko 
gimines ir viešėjo Clevelan- 
de, Chicagoje, Binghamto- 
ne, Rochesteryje ir kituose 
miestuose. Ji išvyko pasi
tenkinusi vizitu, bet pasiil
gusi savo numylėto Kauno 
ir tėvynės.

A. Čygienė yra našlė ve
terinaro Jono Čygo, kuris 
mirė 1959 metais. Čygas bu
vo revoliucio n i e r i u s, ir 
Smetonos laikais teko jam 
daug ką pergyventi, taip 
pat kaip ir jo broliui Juliui 
Čygui, Kauno miesto vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduot. Janinos Nar
kevičiūtės vyrui. A. Čygie- 
nės sūnus Andrius yra in
žinierius, dukra Irena Bo- 
žienė 
dukra 
nierė.

pas

gydytoja, o antra 
Jonė chemijos inži-

leva Mizariene

Vasario 13 d. staiga mirė 
Alekas Milinčius (Milunec) 
nuo širdies smūgio. Palai
dotas vas. 17 d.

Alekas gimė ir geriausią 
dalį savo gyvenimo pralei
do Maspethe. Jis išdirbo 30 
metų G r i f f ’s
krautuvėje kaip mandžie- 
rius. Šermenyse dalyvavo 
minios maspethiečių ir apy
linkės gyventojų, visi saky
dami, kad Alekas buvo ma
lonaus būdo žmogus. Kars
tas Augusto Kodžio šerme
ninėje skendo gėlėse.

Gaila žmogaus, kuris vos 
sulaukęs 50 metų išsiskyrė 
iš mūsų tarpo. Liko nuliūdi
me žmona Dorothy, dvi 
dukros, sūnus, brolis Juo
zas, sesuo Mary ir daug 
kitų giminių ir artimųjų. 
Alekas buvo mano pussese
rės sūnus, ir jo šeima 
bai glaudžiai sugyveno 
mūsų šeima.

Ieva Mizarienė

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

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

Balandžio 5 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

la
su

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

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

Valstybinio sektoriaus 
laimėjimai

Delis (Tag's - Elta). 1969 
metais Indijoje perdirbta 
17.5 milijono tonų naftos 
žaliavos.

Iš jų, praneša informaci
jos biuras prie Indijos vy
riausybės, 9.5 milijonų tonų, 
arba daugiau kaip 54 pro
centai perdirbta valstybinio 
sektoriaus įmonėse. Pirmą 
kartą, pažymi biuras, vals
tybiniame sektoriuje išva
lyta daugiau naftos žalia
vos, negu privačiame sekto
riuje.

1968 metais iš 16.1 milijo
no tonų naftos žaliavos val
stybiniame sektoriuje buvo 
perdirbta tik 7.7 milijino 
tonų.

Biuras taip pat skelbia 
duomenis apie geležies rū
dos gavybą. Bendroji gavy
ba per pirmuosius dešimt 
praėjusių metų mėnesių su
darė 23.6 milijono tonų.

Nuoširdi padėka
Mirtis yra nepakeičiamas 

gamtos nuostatas — niekas 
nuo jos nepabėgs.

Bet kuomet netikėtai, ne
lauktai numiršta artimas 
asmuo, tai artimiesiems la
bai sunku pergyventi.

Sausio 25-ąją mūsų myli
mo brolio Juozo Misiūno 
širdis staiga sustojo plakus.

Šioje liūdesio valandoje 
mus paguodė, užjautė ne
mažas skaičius draugių ir 
draugų — vietinių, iš Wor- 
cesterio, Mass., iš Montre
al (Kanados) ir iš tolimos 
Floridos.'

Šiuo norime visiems pa
dėkoti.

Dėkojame visiems pareiš- 
kusierh mums užuojautą 
per “Laisvę,” telefonu ir 
asmeniškai, atsilankiusiems 
į šermenis, prisiuntusiems 
gėles ir paly dėjusiems į am
žino poilsio vietą.

Jūsų pareikšta užuojauta 
mums palengvino pergyven
ti liūdesį. Nuoširdus ačiū 
visiems.

Vera ir Valys Bankai

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins 

retę “Ramunė.”
ope-

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, 
kąd mūsų sekamo posėdžio 
data yrą1 pirmadienis, vasa
rio 23-ioji.

Sekretorius

Kaduna, Nigerija. — Ke- 
tudi traukinio vagonai nu
krito nuo bėgių. Žuvo 80 
žmonių, nemažai sužeista.

Maskva. — TSRS ir Čilė 
pasirašė kultūrinės ir mok
slinės kooperacijos sutartį.

Perskaitę “Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Džiūrė apkaltino 
penkis kovotojus

Chicago. — Federalinė 
džiurė po 41 valandos svars
tymo surado kaltais 5 ko
votojus, kaip kėlusius riau
šes 1968 m. demokratų su
važiavimo metu, bet suokal
bio kaltinimą atmetė.

Riaušių kėlimu apkaltin
ti D. T. Dellinger, R. C. Da
vis, A. H. Hoffman, J. C. 
Rubin ir T. E. Hayden. 
Jiems gresia bausmė iki 5 
metų kalėjimo ir $10,000 
kiekvienam. Teisėjas Hoff
man dar bausmės nepaskel
bė.

Nuteistieji vadovavo Chi
cagoje demonstracijai, ku
rią policija žiauriai puolė. 
Jie demonstravo prieš ka
rą Vietname, reikalavo, kad 
demokratų konvencija pa
sisakytų prieš karą ir no
minuotų prezidentinį kan
didatą, kuris priešingas ka- 

I rui.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 1-os kuopos susirin
kimas įvyks vasario 23, pir
madieni, 8 vai. vakare, t/

Prašau visus7 narius at
silankyti. Turėsime daug 
reikalų apkalbėti apie šių 
metų veiklą. Be to, galėsite 
užsimokėti duokles ir atsi
imti knygą už 1969 metus 
“žvelgiu į tolius,” kuri la
bai įdomi ir lengva ir pa
traukli skaityti.

Būtinai ateikite į susirin
kimą, 
sime.

Nepamirškite. Lauk-

G. Waresonas
Kuopos sekr.

Detroitas. — Mirė negrų * 
kunigas C. Hill, pažangios A 
baptistų bažnyčios pasto
rius, visados kovojęs už 
liaudies reikalus, prieš ra
sinę diskriminaciją, prieš 
karą.

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.

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 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

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