
Semi-Weekly
102-02 Liberty Avė.

4 Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai

ca, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY
Antradienis, Vasario (February) 24, 1970, Ozone Park, N. Y. 11417

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje ........................................... $10.00
Kitur užsienyje ................................. 12.00
Jungtinėse Valstijose ....................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

Metai 59-ieji

KRISLAI
O dabar suvažiavimas
Dviguba bausmė
Prezidento raportas

Dar vienas paraginimas

A. Bimba

Galvokime apie mūsų Spau
dos Bendrovės dailininkų (šė- 
rininkų) suvažiavimą. Jis jau 
beveik čia pat. Kovo 15-oji vi
sai arti. Visi norime, kad su
važiavimas būtų skaitlingas 
dalyviais ir vaisingas nutari- 
mais. Ir jis tokiu bus, jeigu 
;,isi, kam tik sveikata ir sąly
gos leidžia, pasistengsime ja
me dalyvauti.

Bet ir tie, kurie negalės as
meniškai i suvažiavimą atvyk
ti. gali jame aktyviškai daly
vauti, pert draugus arba laiš
kais jį pasveikindami. Taip 
pat sveikinimai nuo organiza
cijų, kuopų ir grupių labai la
bai laukiami.

Pardavinėjama krautuvėse 
sergančių gyvulių mėsa

Washingtonas. — A g r i-| išdarant ir 
kultūros departamento re- --------- J
kordai rodo, kad per pasta
ruosius keletą metų žmonės 
valgė sergančių gyvulių 
mėsą. Milijonai svarų to
kios mėsos išparduota su 
valdžios inspektorių leidi
mu.

Apie 103,000 galvijų, ser
gančių vėžiu, džiova ir tai
meriu, pateko į mėsos par
duotuves. Tokius gyvulius'streike ir pikete.

‘ paruošiant iš
pjaunama ta dalis, kuri yra 
ligos apimta, o kita dalis ei
na pardavimui.

Agrikultūros departamen
tas duoda leidimą tokią mė
są pardavinėti. Jis sako, 
kad tik sergančios 
yra sunaikinamos.

vištos

Miami, Fla.— Nušauti du 
taksių vairuotojai, dalyvavę

Japonija patenkino Jungtinią 
Valstiją reikalavimą

Chicagos teismas prieš sep
tynis aktyvistus pagaliau bai
gėsi. Tai buvo vienas iš keis
čiausių ir triukšmingiausių 
teismų visoje šios šalies isto
rijoje.

Prieš juos buvo du kaltini
mai. Pirmas, jie buvę sudarę 
sąmokslą sukelti riaušes per 
Demokratų partijos suvažiavi
mą. Antras, kad jie tokias 
riaušes ir kėlę.

Džiūrė du išteisino, o pen
kis pripažino kaltais antruoju 
kaltinimu. Bausmė dar nepa
skelbta. Ji gali būti labai aš
tri. Teisėjas Hoffmanas jų ne
pasigailės.

Bjauriausia tas, kad jie bau
džiami dvigubai. Kaip žinia, 
teisėjas Hoffmanas juos jau 
nubaudė už “teismo pažemini
mą“. Vienas jų, David Dellin- 

' ger, gavo ketverių metų kalė
jimą !

Tokijas. — Japonijos pa
viljono rengėjai pasaulinei 
parodai buvo paruošę nuo
traukas ir piešinius Jungti
nių Valstijų mestų atomi
niu bombų ant Hirosimos v v
ir Nagasakio 1945 m. rug
pjūčio 6 d.

Bet Jungtinės Valstijos 
tokiam atominių bombų pa
sekmių rodymui pasiprieši
no. Tuomet Japonijos vy-

riausybė ištraukė tokių 
nuotraukų ir piešinių rody
mą parodoje. Dabar paro
dos lankytojai jau 
didžiosios atominės 
jos matyti.

Visapasau l i n ė
“Expo,-70” įvyks Japonijos 
mieste Osakoje. Tikimasi, 
kad ją aplankys apie 50 mi
lijonų žmonių.

negales

paroda

Prezidentas Nixonas Kon
gresui įteikė savo raportą apie 
vyriausybės užsieninę politiką. 
Tai 43,000 žodžių dokumen
tas. Jau net ir komercinė spau
da pritrenkta. raporto žodin
gumu. Kam tiek daug priple
pėta, o faktinai nieko naujo 
nepasakyta!

Karas Vietname “mums se
kasi”. Kaltas Hanojus, kad 
karas tebeina. Kalta Tarybų 
Sąjunga už konfliktą tarp Iz
raelio ir arabų. Tegu visi ži- 

* no ir atsimena, kad mes vi
siems mūsų draugams padėsi- 

“gintis“ ir tt.
Kas tikėjosi kokio nors po

sūkio Amerikos užsieninėje 
politikoje, tas turi skaudžiai 
nusivilti šiuo raportu. Kas lie
čia pažangiuosius Amerikos ir 
viso pasaulio žmones, jie nie
ko geresnio nesitikėjo, ir to- ja 1969 m. sumokėjo Ame- 
dėl jiems nereikia nusivilti. rikai už paskolas $82,179, 

----------- 100 procentų.

Nixonas padėjo “žąsies kiaušinį”
Bal Harbour, Fla.—AFL-® 

CIO prezidentas Meany pa
sakė spaudos koresponden
tams, kad prez. Nixonas 
per metus vos tik galėjo 
padėti “žąsies kiaušinį”, ku
ris darbo žmonėms naudos 
neduoda.

Meany sakė, kad jis tikė
josi “gerų santykių” su Ni
xono administracija, bet iš 
to nieko gero neišėjo. Jis 
prisipažino, kad šiais me
tais bedarbių gretos gali 
pakilti net iki 6 proc. visos 
darbo jėgos.

Jis mano, kad algų ir kai
nų kontrolė gali pastoti in
fliacijai kelią.

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas siūlo 5 metų gyny
bos programą) kurioje bus 
išplėsta branduolinių rake
tų sistema prieš Tarybų Są
jungą.

Mirė moterų teisių 
gynėja

Arlington, Va. — Mirė 
aktorė Fola La Follette 87 
metų amžiaus, pirmiau mi
rusio liberalinio senatoriaus 
R. M. La Follette dukra.

Fola La Follette pirmiau 
buvo smarki kovotoja už 
moterų balsavimo teises.

Socialistinių šalip 
motery konferencija
Maskva. — Penkių dienų 

konferencijoje dalyvavo so
cialistinių šalių, apart Kini
jos ir Albanijos, moterų or
ganizacijų atstovės, taipgi 
Tarptautinės Demokratinių 
Moterų Federacijos atsto
vės, Pasaulinės Darbo Uni
jų Federacijos atst o v a i, 
daugelio Afrikos moterų 
organizacijų atstovės.

Pirmajai sesijai pirminin
kavo pirmoji ir vienatinė 
kosmonaute Tereškova. Se
sija buvo pašvęsta simpo
ziumui apie Lenino vaidme
nį tarptautiniame moterų 
judėjime.

Washingtonas. — Lenki-

Rytų Vokietijos premjeras 
komunistas Stoph pakvietė, o 
Vakarų Vokietijos premjeras 
socialdemokratas Brandt pa
kvietimą tartis priėmė. Jiedu 
susitiks kada nors kovo mė
nesį.

Ko iš šio pasitarimo tikima
si? Kol kas daug ko tikėtis 
negalima. Vakarų Vokietijos 
vadovybė dar vis atsisako ofi
cialiai Rytų Vokietiją pripa
žinti sau lygia ir su ja sumeg- 
sti diplomatinius ryšius.

♦ Kol tokio nusistatymo Brandt 
laikysis, normalūs santykiai 
tarp Rytų ir Vakarų, kaip 
dviejų valstybių, bus neįma-

nomi. Tačiau jo sutikimas tar- Rogersu. 
tis laikomas žingsniu pirmyn.

Parama bus sumažinta
Kinšasa, Kongas. — Pre

zidentas Mobutu turėjo pa
sitarimą su čia atvykusiu 
JAV valstybės sekretorium

Jungtinių Tautų sekretorius 
Thant labai susirūpinęs pagy- 
vėjusiomis atominio ginklavi
mosi lenktynėmis. Jis dar kar
tą kreipiasi į didžiąsias vals
tybes su paraginimu nutrauk
ti branduolinių strateginių 
ginklų bandymus.

Prezidento Nixono nutari
mas tuoj -pradėti statyti taip 
vadinamą “ABM“ sistemą sek
retoriaus laikomas pavojingu 
žygiu, atidarymu durų į nau
jas ginklavimosi lenktynes.

Rogers pasakė, kad Jung
tinių Valstijų parama už
sieniui žymiai bus sumažin
ta ir todėl nebeturi tikėtis 
gausios paramos, kaip gau
davo praeityje.

Manila, Filipinai. — Apie 
50,000 žmonių demonstravo 
prieš Jungtinių Valstijų mi- 
litarinę politiką ir Filipinų 
prezidento Marcos kopera- 
vimą su JAV.

Nixonas stengiasi laimėti karą
Washingtonas. — Sen. E.®----------------------------------

McCarthy senatiniam už
sienio reikalų komitetui 
pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos deda pastangas 
karą laimėti Vietname, o 
ne Paryžiaus derybose tai
ką laimėti.

McCarthy neseniai grįžo 
iš Paryžiaus, kur turėjo su
sitikimus su Šiaurės Viet
namo ir Vietkongo delega
cijomis. Pasikalbėjimu o s e 
jam buvo pasakyta, kad 
Nixono administracijos po
litika nieko nesiskiria nuo 
Johnsono administracijos 
politikos karo klausimu.

Nixono administracija 
laukia, kada Vietkongas ir 
Šiaurės Vietnamas pasi
duos. Bet toks laukimas tai
kos Vietnamui neduos.

Bogota, Kolumbija. — Di
džiuliame masiniame susi
rinkime Komunistų Partija 
iškėlė savo kandidatus 
kamienas rinkimams.

TSRS kaltina Maa

se-

Maskva.—Tarybine spau
dos agentūra Tass paskelbė; 
kad Tarybų Sąjunga kalti
na Mao besiruošimą karui.

Mao, šmeiždamas Tarybų 
Sąjungą už neva ruošimąsi 
užpulti Kiniją, įsako paruo
šti visą šalį karui, taupyti 
tam tikslui maistą, gaminti 
daugiau ginklų, kuomet vi
soje šalyyje ekonominė pa
dėtis nuolat blogėja.

Prez. Nixonas paskelbė 
agresyvią programą

Washingtonas. — Prezid. lir arabų valstybes, kad 
Nixonas pridavė Kongresui (Vietname ir Vidurio Ry

tuose pasipriešinimas agre
sijai būtų sulaikytas.

Nixonas kalba apie bū
tiną taikos reikalą, bet nie
kur nerodo noro baigti ka
rą, sulaikyti Izraelio agre
sijos rėmimą, paskubinti su
sitarimą su Tarybų Sąjun
ga branduolinių gi n k 1 ų 
klausimu.

savo administracijos prog
ramą užsienio reikalais. Vi
sa programa — agresyvi, 
kuri kalba apie taiką, bet 
ir toliau tęsia tą pačią mili-

Programa susideda iš 40, 
000 žodžių. Nixonas ragi
na Taryybų Sąjungą pa
veikti Vietnamo kovotojus

Anglai pasigamino 
filmą apie Leniną

Londonas. — Anglijos 
Broadcasting Co. pasigami
no filmą apie istorinį 1903 
metų Rusijos Socialdemok
ratų Darbo partijos kong
resą, kuriam vadovavo Le
ninas.

Tame kongrese dauguma 
delegatų balsavo už1 Lenino 
programą. Tuomet jie pasi
vadino bolševikais, o mažu
ma vadinosi menševikais.

Filmas bus rodomas ba
landžio 17 d., ryšium su 
šimtuoju Lenino gimtadie
niu.

Londonas. —'Fordo kom
panijos Anglijoje 48,000 
darbininkų paskelbė strei
ką. Unijos reikalauja pa
kelti algas po $24 į savaitę.

TSRS ragina uždrausti 
chemikalinius ginklus
Geneva. — Nusiginklavi

mo konferencijoje Tarybų 
Sąjungos delegacija pasiūlė 
svarstyti chemikalinių gin
klų uždraudimą.

Jungtinės Valstijos ragi
no tuoj svarstyti tarptau
tinę sutartį dėl biologinių 
ginklų draudimo, bet nenori 
uždrausti chemikalinių gin
klų, kurie ir dabar Vietna
me naudojami.

Pagerbė žuvusius žydus
Bonna. — Vakaru Vokie

tijos parlamentas atsistoji
mu ir minutei tyla pagerbė 
7 gaisre žuvusius žydus.

Militarinė provokacija
Helsinkis, Suomija.—Vie

tinis laikraštis “Kansan 
Uutiset” smerkia NATO 
suplanuotą militarinę pro
vokaciją Suomijos ir Tary- 
bų Sąjungos pakraštyje At
lante.

NATO militaristai suplana
vo militarinius manevrus, 
kuriuose naudojami bran
duoliniai submarinai ir ga
linga kontrolės sistema, pa
ruošta branduoliniam ka
rui.

Nixonas nori jėgos 
ragangaudiškumui

Washingtonas. — Nixono 
administracija gamina nau
jus planus Subversyvės Vei
klos Kontrolės tarybai, kuri 
galėtų terorizuoti kovoto
jus prieš karą, rasizmą 
skurdą. Planuojama pulti 
kovojančius studentus, Juo
dųjų Pantherių partijos na
rius ir kitus.

Nixono sumanymu buvo 
1950 metais priimtas sub- 
versyvių kontrolės aktas, 
kurį atmetė Aukščiausias 
teismas. Dabar Nixonas 
stengiasi į Aukščiausiąjį 
Teismą įvesti tokių žmonių, 
kurie užgirs ragangaudiš- 
kumą.

Protestuoja Japonijos 
garvežių inžinieriai
Tokijas. — Daugelis gar

vežių inžinierių atsisako 
operuoti traukinius, o kiti 
sulėtina darbą per 24 valan
das.

Inžinieriai pro tęs t u o j a 
prieš paleidimą iš darbo

Muniche hitlerininkų pa- 740 traukinių tarnautojų,
degtas žydų centras gaisro 
buvo sunaikintas. Gaisre 
žuvo 7 žydai ir 9 buvo su
žeisti. X

kurie buvo apkaltinti prasi
žengimu, kad jie kovojo 
prieš skubumo sistemą.

Washingtonas. — Agri
kultūros departamento eko
nomijos specialistai apskai
čiuoja, kad vieno vaiko iš- 
auginimas iki 18 metų am
žiaus dabar kainuoja iki 
$2.5,000, bet pragyvenimui 
kylant ateityje vaiko išao- 
ginimas kainuos gerokai 
daugiau.

Saigonate, Pietų Vietna
mas. — Nuo 1961 m. sausio 
1 d. Jungtinės Valstijos 
prarado Vietname 1,478 he
likopterius.

Catania, Sicilija. — Vul
kanas Etna pradėjo veikti, 
mėto lavą iki 10,000 pėdų 
aukščio 4 ar 5 kartus i die
ną.

Sekr. Tliantas ragina sulaikyti 
katastrofa Vidurio Rytuose

Jungtinių Tautų genera- tas. Tiktai tvirti žygiai ga
linis sekretorius Thantas, Ii sulaikyti katastrofą, 
išvykdamas Europon, spau
dos korespondentams pasa
kė, kad Vidurio Rytuose 
padėtis darosi katastrofiš
ka, kuomet Izraelio lėktu
vai apdaužė metalo fabri
ką arti Egipto sostinės Kai
ro ir užmušė 70 darbininkų.

Vidurio Rytai ir vėl sku
biai ir pavojingai eina prie ___ r
visuotinio karo, sako Than-11968 m.

Jis dar kartą ragina di
džiąsias valstybes daryti 
tokius žingsnius, kurie ga
lėtų katastrofai pastoti kė
lią. Jos turi tuo klausimu 
dabar susitarti.

New Yorko miesto narko- 
tistų areštai 1969 m. pakilo 
56.8 proc., palyginus su

Afrikoje įvyks vergą sukilimas
Lusaka. — Zambijos pire-® 

zidentas Kaunda persergė
jo JAV valstybės sekreto
rių Rogers. apie vergų su
kilimą prieš baltųjų mažu
mos režimus Afrikoje. “Ek
splozija tikrai artinasi”, sa
ko Kaunda.

Besikalbėdamas su Ro- 
gersių Kaunda ragino 
Jungtines Valstijas padėti 
išvaryti Portugaliją iš Af
rikos kolonijų ir leisti pa
tiems afrikiečiams tvarky
tis, taipgi ragino priversti 
Pietų Afrikos respublikos 
ir Rodezijos baltųjų mažu
mos režimus leisti afrikie
čių daugumai tvarkyti sa
vo reikalus.

Chicago. — Miesto majo
ras Daley šimtu procentų 
užgyrė džiūrės nuosprendį, 
kuriame apkaltinti 5 kovo
tojai už riaušių kėlimą, ku
rias sukėlė Daley policijos 
brutalumas.

Taikos propaganda 
amerikiečiams

Veidmaininga Izraelio 
premjerės kalba

Jeruzalė.—Izraelio prem
jerė Goldą Meir siūlo Egip
tui “taiką tarp lygiųjų” 
Jeigu Egiptas sutiktų tar
tis, tai Izraelis sutiktu nu- 
traukti puldinėjimus ant 
Egipto ir atsteigtų 1967 
metų sutartį mūšiams per
traukti.

Jos kalba tikrai veidmai
ninga, kuomet siūloma tai
ka, o nieko nedaroma pasi
traukimui iš užkariautų 
arabų žemių, daugiau kal- 

paskleidė bama apie tų žemių pašilai-

Da Nang, Pietų Vietna
mas. — Nacionalinės išsi
laisvinimo jėgos ] 
tūkstančius la p e 1 i ų tarp 
amerikiečių kareivių. Lape
liuose pasakyta:

“Pasakykite prez. Nixonui:
Mes norime grįžti namo 
gyvi — dabar. Mes nenori-' 
me būti paskutiniais šiame 
kare užmuštais už Nixono . . . .
klikos savanaudiškus inte- tokiais liūdnais rezultatais

kymą.

Liūdnas karnivalo 
rezultatas

86 užmušti, 15 tūkstančių 
sužeista ir 1,500 suimtų —

resus”.
Lapeliuose taipgi raginą 

demonstruoti prieš “netei
singą, nelegalų ir nežmoniš
ką karą”.

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacija priminė 
pasitarimuose, kad Chica- 
goje nuteisti 7 prieš karą 
kovotojai turėtų būt paleis
ti.

Lagos. — Nigeriją aplan
kė JAV sekretorius Ro
gers ir pareiškė simpatiją 
dėl civilinio karo pasekmių.

vasario 11 d. pasibaigė Bra
zilijoje kasmetinis tradici
nis karnivalas, praneša 
agentūros Prensa Latina 
korespondentas iš Rio de 
Žaneiro, remdamasis ofici
aliais duomenimis.

Pašėlusios, per daug al
koholinių gėrimų išgėrusių 
karnivalo dalyvių mušty
nės, įnirtingi jų susirėmi
mai — štai kas lydėjo kar- 
nivalą.

Jakarta.—Jungtinių Val
stijų armijos oficieriai pa
deda Indonezijos valdžiai 
kovoti prieš partizanus.
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Šio karo dar viena puse
IKI šiol niekur nieko nebuvo sakoma apie Amerikos 

karinių jėgų Pietų Vietname vykdomą taip vadinamą 
“Operation Phoenix”. Tik dabar iškilo aikštėn, kai ta
po į Senato užsienio reikalais komiteto posėdį pašauk
tas liudyti to projekto direktorius William* E. Colby. 
Dalykas, mat, tame, kad komiteto pirmininkas senato
rius Fulbright užsiminė, jog jis girdėjęs, kad “Opera
tion Phoenix” yra iš tikrųjų aparatas žudymui civili
nių vadų. Mr. Colby paneigė tą kaltinimą.

Bet jam beliudijant išryškėjo daug kas, ko iki šiol 
Amerikos žmonės nežinojo apie minėtą projektą. Pa
aiškėjo tas, jog iš tikrųjų to aparato vienintelė misija 
yra susidoroti (visais būdais) su civiliniais žmonėmis 
Pietų Vietname, kurie yra “nužiūrimi”. Ypač medžio
jami tie, kurie skaitomi veikėjais.

Paaiški, kad “Operation Phoenix” buvo suorgani
zuotas Amerikos Central Intelligence Agency (Cent- 
valinės Žvalgybos Agentūros) bendrai su Saigono; val
džia prieš trejus metus. Jame darbuojasi 441 amerikie
tis, iš kuriu tik koks desėtkas yra civiliniai žmonės, o 
visi kiti kareiviai. Oficialiai projektas vadįhamas 
“Pacification Program”.

Per palyginti trumpą laiką “Operation Phoenix”, 
kaip‘Mr. Colby su giliausiu pasitenkinimu parodė, atli
ko labai “didelius” darbus, būtent, sumedžiojo apie 
75,000 “vietkongų ir jų agentų” tarp Pietų Vietnamo 
civilinių žmonių. Bent jau su didele jų dauguma amži
nai susidorota. Pav., tik vienais 1969 metais, oficialiu 
pripajinimu, 19,534 “vietkongai” buvo sumedžioti ir 
“neutralizuoti”. Iš jų 6,187 nužudyti.

Šis atidengimas Senato komitete patarnaus dar 
vienu argumentu už šio karo nutraukimą ir išsikraus
tymą iš Vietnamo ne už metų, ne už kelių, bet dabar, 
tuojau. 

■" ........ «■■■■>■ ■■ II lB. II ■■■ /

Kam tas pasiūlymas taikomas?
ŽENEVOJE nusiginklavimo konferencijoje Jungti

nių Valstijų delegacija pasiūlė susitarti dėl uždraudi
mo “vartoti, gaminti ir laikyti biologinius karo gink
lus”. Į pasiūlymą neįeina uždraudimas cheminių ginklų. 
Kodėl? Delegacijos galva Mr. Smith paaiškino: Todėl, 
girdi, kad “cheminiai ginklai pirmoje vietoje yra stra
teginiai ginklai, o tuo tarpu biologiniai ginklai sudaro 
didžiausią pavojų. Ligomis gali būti užkrėstas visas 
pasaulis, jeigu tokie ginklai būtų paleisti darban. Bet 
atrodo, čia tasai skirtumas, bus daroma tuo sumetimu, 
jog cheminiai ginklai šiandien Amerikos jėgų yra pla
čiausiai vartojami Vietname. Todėl uždraudimas juos 
vartoti nesusiderintų su karo operacijomis. Abiejų rū
šių ginklai yra baisiai pavojingi ir pirmoje vietoje nu
kreipti prieš civilinius žmones ir turėtų būti kartu už
drausti. Amerikos delegacijos pasiūlymas turėtų būti 
praplėstas.

Antra, kiek iki šiol žinoma, tai biologinius ginklus 
gamina ir tobulina tiktai mūsų Amerikos vyriausybė. 
Jeigu taip, tai ir reikėtų nuo čia pradėti, tai yra, tuo
jau nustoti tokius ginklus gaminti ir sunaikinti tuos, 
kurie yra pagaminti. Tam jokios derybos nereikalingos. 
Tai būtų praktiškas visam pasauliui įrodymas, kad 
Amerika nuoširdžiai nori pasaulinei katastrofai užbėg
ti už akių. Kai tas nepadaryta, tai atrodo, kad siūly
mu derybų ir susitarimo prieš biologinius ginklus tik 
siekiama visą reikalą atidėti ir jų gaminimą tęsti. 
Kaip žinia, šiais laikais bet koks tarptautinis susitari
mas reikalauja labai daug laiko.

Tokio teismo dar nebuvo 5
KALBĖKIME kaip norime, bet tokio teismo, koks 

šiomis dienomis baigėsi Chicagoje, Amerika dar nebu
vo mačiusi. Teisėjas Hoffman įsirašė į istoriją stam
biausiomis raidėmis. Dar džiurei neišnešus nuosprendžio 
prieš trylika teisiamųjų, jis juos ir jų advokatus ašt
riausiai nubaudė. Nubaudė juos, kad jie jo nepagerbė, 
kad teismo metu jie ir jų advokatai nesielgė džentel
meniškai. ®

Ir dar kaip nubaudė! Pantherių partijos pirminin
ką Bobby Seale nubaudė ketverių metų kalėjimu tik 
teismui prasidėjus. Kaltinamųjų advokatas William 
Kunstler siunčiamas į kalėjimą ketveriems metams ir 
trylikai dienų. David Dillinger, vienas iš kaltinamųjų, 
nubaustas dviejų metų, vieno mėnesio ir keturiolika 
dienų kalėjimu. Kiti laimingesni, nes jie užsitraukė 
mažesnes teisėjo Hoffmano bausmes.

Šį nežmonišką teisėjo Hoffmano poelgį smarkia! 
pasmerkė Amerikinė Civilinių Teisių Unija. Ji nurodo, 
kad jo uždėtos bausmės yra nepateisinamos ir neteisė
tos. Jos yra keršto padiktuotos. O taip elgtis teisėjui 
neleistina.

Aišku, kad prieš tas bausmes bus duodamos apelia
cijos į aukštesnius teisinus. Bet teisėjas Hoffman Su 
jomis smarkiai išsireklamavo. To, matyt, jis tik ir siekė.

ĮŽYMUSIS LIETUVIS 
ISTORIKAS
APIE LENINĄ

Į “Literatūra ir menas” 
klausimą, “Kokie V. Leni
no asmenybės bruožai jums 
labiausiai imponuoja?,” 
Lietuvos Mokslų Akademi
jos Istorijos instituto direk
toriaus pavaduotojas istori
kas Juozas Jurginis atsa
ko:

Lenino gyvo aš nemačiau. 
Būdamas 1 5 metų gimnazis
tas, skaičiau laikrašty praneši
mą apie jo mirtį ir tada pir
mą kartą pamačiau jo foto
grafiją. Pažįstu jį iš raštų ir iš 
paskelbtų atsiminimų. Lenino 
raštus skaičiau ir skaitau, ne 
tik norėdamas SU prasti, kas 
juose rašoma, bet ir steng
damasis patirti, kaip rašoma. 
Juose net filosofiniai dalykai 
dėstomi gyvai ir visiems su
prantamai. Rašyti glaustai, 
populiariai ir neprimityviai — 
didelis menas. Jo visada ir vi
siems verta “mokytis. Iš atsi
minimų apie Leniną man gi
liai atmintin įstrigo V. Bonč- 
Brujevičiaus užrašai ir švei- 
carietės senutės pasakojimas 
apie įnamį, jos bute nuomoju
sį kambarį. Kuo buvo Leninas 
Spalio sukilimo dienomis, aš 
patyriau, skaitydamas Džono 
Rydo (John Reed) knygą “10 
dienų, kurios sukrėtė pasaulį.” 
Savo vaizduotėje matau Leni
ną didį, talentingą ir papras
tą. Jis didis mąstytojas, talen
tingas .publicistas ir liaudiškai 
paprastas žmogus. Tai labiau
siai imponuojančios savybės, 
kurių galima siekti, bet nega
lima suvaidinti.

DIDELIS SENATORIUS, 
BET DAR DIDESNIS 
“KOMUNIZMO 
draugas* '

Chicagos kunigų “Drau
go” bendradarbis Paulius 
Žičkus giriasi suradęs vie
name Amerikos senatoriu-
riuje pasislėpusį komuniz
mo draugą. Ir tuo senato
rium yra ne bet kuris eili
nis senatorius, ale JAV Se
nato užsienio reikalų komi
sijos pirmininkas sen. Wil
liam Fulbright. Vieną kar
tą jis pasakęs, kad “Rusų 
eksperimentas šiais laikais 
mažiau kuo radikališkesnis 
už mūsų Amerikos nepri
klausomybės ‘ pask e 1 b i m ą 
anomis Jurgio III dieno
mis.” O kitą kartą jis ėmęs 
ir atvirai pasakęs, kad “ko
munizmas jau nėra toks 
blogas dalykas.”

P. žičkus labai bijo, kad 
jeigu žmonės šios “tiesos” 
nesužinos, tai senatorius 
Fulbright ir vėl bus rudenį 
išrinktas į Senatą. Mums 
labai gaila šio nelaimingo 
žmogelio, kad jis tuo tarpu 
yra bejėgis tam “komuniz
mo draugui” senatoriui Ful
bright neleisti vėl laimėti 
rinkimus.

RAGINA VALDŽIĄ 
PROTESTUOTI

Kanadiečių “Liaudies bal
sas” sakę; “Kiek matyti 
iš spaudos, tai Kanados vy
riausybė nepritaria Jungti
nių Valstijų idėjai statyti 
antibalistinių raketų bazes 
prie Kanados rubežiaus. 
Premjeras pareiškęs, kad 
geresnius rezultatus gali
ma turėti siekiant susipra
timo, taikos. Iš tikrųjų, rei
kėtų, kad Kanados vyriau
sybė protestuotų.” Taip 
pat, sako laikraštis, ir “Vi* 
sttomenė turėtų reikalauti; 
kad JAV nestatytų bazių 
Kanados pasienyje.”

KITUS MELAGINpAMAS 
PATS TAMPA 
MELAGIUMI

Kanadiečių “N. L.” nau
jasis bosas Henrikas Na
gy s savo vedamajame “Me
tai be Jono Kardelio” velio
nį iškelia į padanges. Nie
ko prieš tai negalima pa
sakyti, nes jis turi pilnutinę 
teisę savo buvusį bosą su
šilęs garbinti. Bet kas ki
ta, kai jis gieda: “Kaip tik
tai todėl dar ir šiandien 
skauda širdį, kai prisime
name tas menko melo ma
rias, kurias pylė ant jo 
galvos sovietinės Lietuvos 
įvairūs partiniai agitato
riai bei skurdūs politiniai 
rašeivos. O jie gi pažino 
Kardelį! Jie puikiai žino
jo, kad tai, ką jie rašo, yra 
grynų gryniausias melas.”

Betgi “N. L.” redaktorius 
nepaduoda nė vieno pavyz
dėlio, ką tie “rašeivos” ra
šė, ką būtų galima vadinti 
“gryniausiu melu.” Kai jis 
to nepadaro, tai pats tam
pa gryniausio melo kepėju. 
Kiek mums žinoma, Lietu
vos rašytojai ir veikėjai nė
ra nieko prasimanę apie ve
lionį. Ką jie apie jį kal
bėjo arba rašė, buvo gry
niausia tiesa. Juk nėra jo
kia niekam paslaptis, jog 
Jonas Kardelis buvo vienas 
iš akliausių “veiksnių” ir 
aršiausių Tarybų Lietuvos 
priešų. Nebuvo jo redaguo
jamo ir leidžiamo laikraščio 
tokio numerio, kuriame jis 
nebūtų karčiausią savo tul
žį liejęs ant jos ir jos da
bartinių veikėjų.

Mums gaila, kad ir jo 
įpėdinis p. hNagys šiandien 
tęsia tą netikusią, nelemtą 
politiką. •

ŠILTOS TIESOS ŽODIS
“Argentinos Lietuvių bal

so” leidėjas F. Ožinskas sa
vo straipsnyje “Kelios die
nos atostogų Lietuvoje,” 
plačiai aprašęs Onos baž
nyčios restauracijos dar
bus, baigia:

“Nuo pastolių viršaus at
siveria pasakiškas vaizdas 
į senąjį Vilnių, į jo bokštus. 
Ir džiaugies, kad ir kiti se
nieji bokštai pasipuošę pa
stoliais. Socializmas su mei
le saugo praėjusių šimtme
čių žmogaus genijaus re
likvijas.”

Taip. Tarybų Lietuvoje 
atstatoma ir saugoma vis
kas, kas žmogaus genijaus 
buvo sukurta praeityje.

ŠAUNUS , 
KALENDORIUS SU 
SVEIKINIMAIS

' Tik dabar gavome š. m. 
Lietuvoje Kultūrinių ryšių 
su užsienio /lietuviais komi
teto išleistą kalendorių. 
Į jį įdėta daug meno ir rū
pesčio. Kupinas gražių nuo
traukų ir puikaus pasiskai
tymo.

Aišku, kalendorius skiria
mas užsienio lietuviams. 
Ž/odyje į tautiečius Komite
tas sako:

“Jau antrą kartą - atver- 
čiate jums skirtą kalendo
rių. Pernai gavome nema
ža laiškų iš daugelio pasau
lio šalių: skaitytojai dėkoja 
už leidinuką, rašo, ką jie 
norėtų išvysti kitame. Į 
jų pageidavimus stengėmės 
atsižvelgti.
! Kaip ir pernai, kalendo
rius skiriama sz įvairiems 
skaitytojams. Jame dau
giausia liečiamos Lietuvos

kultūros, praeities ir dabar
ties, mūsų istorijos temos. 
Be to, supažindinama su 
kai kurių užsienyje gy
venančių lietuvių rašytojų 
biografijomis ir jų kūrybos 
pavyzdžiais.

Apie Lietuvą, jos žmones, 
darbus pasakoja ir šio leidi
nio nuotraukos.

Linkime jums, brangūs 
tautiečiai, gerų, laimingų 
Naujųjų metų! Tikimės, 
kad jie bus dar artimesnių, 
stipresnių ryšių su gimtąja 
Lietuva metai.”

“PRAGARO VAISTAI” 
PAS MUS IR KITUR

Visokios rūšies narkoti
kai dar yra ir “pragaro 
vaistais” vadinami. Jais 
nuodijasi milijonai mūsų 
jaunų žmonių.

Pasirodo, kad tie “praga
ro vaistai” apsėdo ne tik 
mūsų Amerikos jaunimą. 
Antai, Lietuvos “Tarybinė 
moteris” (1969 m. Nr. 12) 
rašo apie tokią pat nelaimę 
ir Švedijoje. Skaitome:

Švedija mūsų laikais dažnai 
vadinama “geroves valstybe” 
— pateikiami statistikos duo
menys, kurie rodo, kad švedai 
turi žymiai daugiau automobi
lių, šaldytuvų ir kitų moder
nių gėrybių vidutiniškai tūks
tančiui gyventojų, . negu kitų 
kapitalistinių valstybių gyven
tojai. Bet greta šių duomenų 
pastaraisiais metais vis dides
nį susirūpinimą ’kelia kiti , sta
tistikos duomenys, beje, .taip 
pat ryškesni, negu daugelyje 
kitų valstybių. < , ; . .

... . Geteborgte) viename; iš<‘di
džiausių šalies miestų, patrau
kia dėmesį didžiuliai plakatai 
ant aukštų namų sienų, prię 
automobilių stovėjimo vietų, 
uoste, miesto centre ’ii, kitose 
gausiai žmonių lankomose vie
tose. Baltas plakatų ’ fonas, 
juodi rėmai ir kryžius inepalie- 
ka jokių abejonių, kad tai —- 
padidinti antkapių užrašų at
vaizdai. Visur po kryžiumi 
nurodyti tik vardai, visur ma
tyti, kad turimi galvoje labai 
jauni — 15, 17, 20, 22 metų 
amžiaus —- numirėliai. Ir vi
sur apatiniame dešiniajame 
kampe lakoniškas, bet kartu 
siaubingas užrašas: “Mirties 
priežastis — narkotikai”.

Taip, “gerovės valstybė” su
sidūrė su pavojumi, kurį kai 
kas bandė lyginti su senovės 
gaivalinėmis nelaimėmis—ma
ru, skėrais ir pan. Ir šis pa
vojus gresia daugiausia pa
tiems jauniesiems, visų pirma 
merginoms. Ta pati viską ži
nanti statistika rodo, kad dau
guma narkotikų aukų — 15 
—19 metų merginos. “Moni
ka’’, “Mariana” ir daugybė 
kitų vardų, įrašytų didžiulėmis 
raidėmis baltuose plakatuose, 
įsakmiai ragina kovoti prieš 
tuos, kurie atnešė šaliai šią 
nelaimę'.

NĖRA LYGYBĖS 
IR VIETNAME

“Daily World” kolumnis- 
tas Lincoln W. Sheffield ta
me laikraštyje vas. 17 d. ra
šo apie amerikiečių armijo
je padėtį rasiniu klausimu. 
Jis nurodo, kad ir ten nėra 
jokios lygybės. Armijos va
dovybė praktikuoja rasisti
nę politiką. Esanti segre
gacija ir diskriminacija 
Juodieji kareiviai statomi į 
pačius purviniausius ir pa
vojingiausius darbus. Ar
mijos kalėjimuose juodieji 
kareiviai sudaro 80 procen
tų visų baudžiamųjų.

Iš to, girdi, kyla neapy
kanta ir trynimasis tarp 
kareivių. Viename sukili
me žuvę aštuoni kareiviai. I

Gerbiams drauge 
Redaktoriau,

“Laisvės” 7-tam num. bi- 
vo labai įdomus J. Šimonio 
straipsnis, liečiantis klaidų 
įtaką idėjinio atramos taš
ko susidaryme. Tokios gi
lios mintys, lengvai įžvel
giančios pasaulinio masto 
reiškinius, paties autoriaus, 
tokios veržlios — jo svečių 
studentu.

— Daugeliui sunku su
prasti, kad klaidos yra dės
ningo vystymosi būtinybė,- 
sakė filologas. Tikrai sun
ku. Maža chirurgo klai
da — užgęsta gyvybė. Stra
teginė vado klaida — žūs
ta šimtai tūkstančių, ver
gais t^mpa — milijonai.

Atrodo, kad pažangai vys
tytis klaidos nėra būtinybė, 
tiktai progreso vystymosi 
procese jos kartais įvyksta 
ir aiškiau parodo kelią į 
progresą asmenims, kurie 
nėra apdovanoti kokiu nors 
ypatingu gabumu savo dar
be. Bet iš to, rodos, nega
lima daryti išvados, kad jos 
būtinai yra reikalingos, tuo 
labiau, kad klaidai įvykus, 
progresas pristabdomas ar
ba kartais gali būti ir vi
sai — šaukštai po pietų.

Jeigu, ką pasakiau yra 
tiesa, tai klaidas nereikėtų 
laikyti būtinybe, bet daryti 
viską joms išvengti. JO jų 
išvengti galima, tiktai jei 
jos vyra kruopščiai» studi
juojamos, moksįiškai anali
zuojamos.

Aš perskaitau daug lite
ratūros, jos tarpe nėmažąi 
pažangios spaudos, ir mane 
įdoriihūja,1 kodėl asmenybės 
kulto klaidos 'taip menkai 
anąlizūojamds. Jos peršoka* 
nio4 paviršutiniškomis fra- 
zėhiišž' i ’ •' '

‘ Kiek Išsamesnių aptarimų 
kartais pasirodo komercinė
je spaudoje, ir prieinama 
maždaug tokios išvados: .!) 
Be Stalino geležinės draus
mės Tarybų Sąjunga nebū
tų išvysčiusi per trumpą 
dvidešimtmetį savo indust
riją tiek, kiek ji buvo iš
vystyta. 2) Be tokios in
dustrijos, kokią ji turėjo 
1941 m., Tarybų Sąjunga 
būtų neatsilaikiusi prieš vo
kiečius, kai tais metais jie 
ją užpuolė.

Ir čia aš visai susimaišau 
ir kyla tokie klausimai: Ar 
ta geležinė drausmė' buvo

rezultatas asmei^ kulto, 
garbėtroškos įgSfažių, ar 
aštraus proto ir toli įžvel
giančios strategijos rezul
tatas? Jeigu milijonai Ta
rybų žmonių ir greičiausiai. 
didesnė pusė pasaulio buvo 
išgelbėta nuo vergijos re-, 
zultate teisingos strategi
jos, tai ar pavartojimas ge
ležinės drausmės tai stra
tegijai pravesti yra patei
sinama, ar ne?

Būtų labai įdomu, kad 
koks šviesaus proto žmogus, 
ar J. Šimonis, ar kas kitas 
išaiškintų plačiau “Laisvė
je” paprastam kaip aš skai
tytojui miglotus reiškinius.

Prie progos, kaip skaity
tojas, noriu dar prašyti- 
parašyti “Laisvėje,” kaip 
yra suorganizuotas Ameri
koje sportas, ir kokie yra 
skirtumai tarp Amerikos ir 
Europos sporto organizaci
ją

Su draugiška pagarba,f
A. Juška ( 

------------- f
Australijos aborigenų 

boikotas
Aborigenų, (senųjų vieti

nių Australijos gyventojų) 
visuomeninės organizacijos 
pradėjo boikoto kampaniją 
prieš ruošimąsi minėti 200 
metų sukaktį, kai kapitonas 
Kukas išsilaipino žemyno 
vakarų pakrantėje.

Australijos valdžia ketina 
labai iškilmingai paminėti 
šią datą, nuo kurios prasi
dėjo aborigenų, pavergimas 
ir fizinis naikinimas.

Bęlfast, šiaurės; Airija.— 
Bombą t.fcprpgo- teismabuty- 
je> kuriame teisiami pro
testantai už, sabotažą. Nie
ko nesužeidė. , < Ą I

■-------------------------------- > ■'

Paryžius. — Prancūzija 
nusitarė kooperuoti su Libi
ja ekonominiais ir techno
loginiais reikalais.

Bonna.— Vakarų Vokiet- 
tijos kancleris Brandtas su
tiko turėti pasitarimus su 
Rytų Vokietijos premjeru 
Stophu.

Harwell, Anglija.— Rasti 
suakmenėję žuvies kau
lai 100 milijonų metų senu
mo.

Sheffield paduoda pasikai- Pitteburgh, Pa. — Ieško- 
bėjimus su keliais karei- darni narkotikų, detektyvai 
viais, kurie pasakoja apie surado nacių ginklų, litera- 
nepakenčiamas sąlygas. tūros ir svastikos sandėlį.

ŽINDUKAS 1
Augo tavo šeimoj šeši net vaikai. *■
Anksti tu pirmasis lyg tyčia ęimei.
Lopšius mažųjų supai ir supai, 
Pakyrėjo vis, būti lyg auklei dažnai.

Vienas broliukas toks buvo..rėksnys!
Vis bliauna ir bliauna, būdavo jis.
Ko reikia, nenutuokė pats jis, pūgžlys!
Uždūduos -— tave motina supt jo varys. s'

Išganymas buvo — guminis čiulpikas: 
įgrūdai į burną, vos jam suklikus, 
Jis, kvailas, galvoja: koks didis laimikis! 
Tik žinda, tik čiulpia baisiausiai įnikęs. . .

Tau šiandien priminė tas tolimas dienas 
Suaugusiųjų tarpe pastebimas reiškinys, 
Kur kas klaikesnis ir liū dnesnis nei anas, 
Kai augo alkanas, neprižiūrėtas brolis tas verksnys.

Vos nesėkmę ar bėdą, tik patirs žmogus, 
Jis mano — Jį išgelbės vyno stiklas, butelys,
Tarsi žinduką grūda sau į gerklę, į nasrus, į
Galvoja — palengvės, kai alkoholio prisirys! .

Ir dažnas griebias tarsi vaikas butelio — čiulpiko,
Jį žįsdamas, malšina maudulį kas sykį, 4
Nežino, kad dvasia jo alkana ko kito,
Kad reikia jam charakterį ūgdyti, žmogum pasidaryti;

. M. Kazlauskaitė
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Žalpiai
Ką žinote apie šį Lietuvos 

kampelį
z Kai vieškeliai, skubantys į 
Viduklę nuo Liolių ir Pakra
žančio, susilieja į vieną, tuoj 
pamatai naujos kaimo gy
venvietės žiburius, medinės 
bažnytėlės bokštą. Žalpiai— 
to paties pavadinimo kolū
kio centras, įsikūręs netoli 
šaltiningo, dideliuose ir 
vaizdinguose krantuose pa
skendusio Žalpės upelio, ku
ris, įgavęs pirmųjų jėgų 
Elevanos apylinkėse, kren
ta į nemažiau gražaus jū
ros intako — šešuvės glėbį. 
Matyt, nuo upelio vardo ir 
kilo bažnytkaimio pavadini
mas. Sunku nusakyti šio 
vietovardžio senumą, nors 
istorikai d a r kryžiuočių 
veržimosi į Lietuvą laikais 
—XIV amžiuje—mini šven
tąją Žalpių girią, kuri bu-

Medvėgalio kalno.
* Žalpio apylinkės ir dabar 
gana miškingos. Vakarinėje 

r pusėje dunkso miškas, nusi
tęsiantis netoli Nemakščių, 
pietuose vėl gražus ąžuoly
nas. Prie Žalpių yra kalne
lis—senovės lietuvių religi
nio kulto vieta, vadinamas 
“Koplyčkalniu”. O XIX am
žiaus poetas J. Miliauskas- 
Miglovara, prisimindamas 
1863 metų sukilimą, rašo 
svečiavęsis Žalpių dvare 
pas sukilėlių organizatorių 
Leonauską, kuris nuvedęs į 
sukilėlių stovyklą, įsikūru
sia netoli miške. Ir vėlesni 
įvykiai paženklinti vietos 
valstiečių kova prieš socia
linę priespaudą, už švieses
nę dieną.

Pirmaisiais šio šimtmečio 
metais Mažučių, Palendrių 
ir Antkapinio kaimų vals
tiečiai atkakliai kovojo dėl 
servitutinių ganyklų Uvai- 
Tiiškių miške, kurios prik- 
hausė Juozapavos dvarui, ir 
ganė jose savo gyvulius. 
Valstiečiai 1901 m. gegužės 
26 d. išvijo iš miško urėdą 
bei nemažą būrį jo tarnų, 
kurie bandė surašyti besi
ganančius gyvulius. Po po
ros metų tų pačių kaimų 
žmonės, kaimyno Simono 
Giedraičio vadovaujami, du 
kart sumušė dvarininko ei
gulius. Kelis kartus čionai 
važinėjo policija, baudė “ne
paklusniuosius”.

1910 m. Žalpiuose Kazys 
ir Juozas Raliai įsteigė 
slaptą kaimo jaunimo bib
lioteką “Dobilėlis”, kurią 
prižiūrėjo siuvėjas Juozas 
Norkus, vėliau — Jonas Ve- 
ryga. Po šešerių metų įsi
kūrė slaptas to paties var
do jaunimo ratelis, išleidęs 

7 nukreiptą prieš vokiečių 
Okupaciją atsišaukimą “Lie
tuviai — Broliai — Varg
dienėliai” ir laikraštėlį 
“Mūsų ašaros”.

Nepaisant to, Žalpiai iki 
trečio dešimtmečio turėjo 
vieną “įstaigą” — pieninę 
su garine mašina ir buvo 
atskirti nuo “pasaulio” ne
išbrendamų kelių bei miš
kų ir krūmų. Buržuaziniais 
metais čia šiaip ne taip iš
kilo pradžios mokykla ir ta 
pati iš gyventojų aukų. 
Šiaip bažnytkaimis liko toks 
nuošalus, kad buržuazinė 
valdžia už revoliucinę veik
lą čia atitrėmė žinomą re
voliucionierių Petriką. Jis 
beveik metus kasdien per 

^miškus vaikščiojo į vals
čiaus centrą — Nemakščius 
registruotis ir iš ištremties 

pabėgo.
Už tai praeities Žalpiai, 

nieko švięsęsnio nematę, iš
leido į pasaulį gražų būrelį

šviesių žmonių. Visų pirma, 
tai revoliucinio judėjimo 
dalyvį, kumečio sūnų Joną 
Paulių (1886-1959). Patekęs 
į carinės Rusijos kariuome
nę Irkutske, šis žalpiškis 
susižavi socializmo idėjo
mis, lieka dirbti geležinkelio 
konduktoriumi, o 1918 me
tais įstoja į RKP(b), kau
nasi su kolčiakininkais. Pa
sibaigus pilietiniam karui, 
grįžta į Kauna ir tęsia pa
žangią veiklą. Jo bute vyk
davo slapti komunistų susi
rinkimai, jis hitlerinės oku
pacijos metais rėmė pabė
gusius iš nelaisvės tarybi
nius karius.

Iš Žalpių apylinkių kilę 
trys garsūs Raliai. Bene ži
nomiausias jų — Jeronimas 
iš Antkapinio (1876-1921), 
kuris nuo pat jaunystės su
sižavėjo graikų ir lotynų 
kalbomis, o baigęs Maskvo
je aukštuosius medicinos 
mokslus, pirmasis į lietuvių 
kalbą išvertė ir rašytojo J. 
Tumo-Vaižganto pa
stangomis išleido Ho
mero “Odisėją” ir išver
tė šešiolika “Iliados” gies
mių. Šie vertimai iki šiol te
bėra nepralenkti. Tai buvo 
kuklus, be galo darbštus ir 
užsispyręs žmogus. Be to, 
1907 m. išėjo jo ir J. Šlape-

lio versta knyga “Robinzo
no Kruzo' gyvenimas ir jo 
nelaimės”. Kitas Jeronimo 
bendrapavardis pKazys (18- 
85-1956) lietuviii literatūro
je žinomas Vargovaikio sla
pyvardžiu. Jo apysaka 
“Vienturtis” įeina į lietuvių 
literatūros istoriją. Daug 
rašė periodinėje spaudoje, 
carinės spaudos draudimo 
metais nešiojo knygas, mo
kė valstiečių vaikus lietu
viško rašto, kartu su F. Bu- 
gailiškiu, S. Brašiškiu, A. 
Žmuidzinavičiumi ir kitais 
dalyvavo pažangioje veik
loje.

Trečiasis Ralys subajo- 
rinta pavarde Jonas Garale- 
vičius (1871-1943), kilęs iš 
Dvariškių kaimo, mechani
kos ir muzikos specialistas. 
Jis, gyvendamas Kaune, pa
gamino pirmąjį Lietuvoje 
elektrinį laikrodį, sukons
travo pirmąjį Lietuvoje 
sklandytuvą, o bene dau
giausia nuveikė, gaminda
mas muzikos instrumentus, 
jais visais mokėjo groti. 
Šio amžiaus pradžioje savo 
fabrike pagamino apie 5 
tūkstančius kanklių, citra, 
išleido kankliavimo vadovė
lį. Jo instrumentai plačiai OV<X.VVK,V)V 
pasklido po Lietuvą, Rusiją,! nu didumas, kokiu kitose pi- 
dalis buvo išsiųsta į Jungti 
nes Amerikos Valstijas. Pa 
laidotas Žalpiuose. .

Nuo Raigardo iki Vidzgirio č. Kudaba

Plaukiame Nemunu per 
gražiąją Dzūkiją

(Tųsa)
T. Narbutas Liškiavą, pra

eity vadintą Naujapiliu, lai
ko Lietuvos Naugardu, kur, 
pasak jo, XIII šimtmetyje 
vainikavęsis ir karaliavęs 
Mindaugas. Vėliau pats Jo
gaila padovanojęs vienam 
Kęstučio žudikui Liškai, nuo 
kurio ir prasidėjęs naujas-— 
Liškiavos—vardas.

Daugiau aiškumo atsira
do, atlikus 1962 m. kasinė
jimus ir bokšto konservaci
ją. Pasirodė, kad tai yra 
Vytauto laikais, dar prieš 
Žalgirio mūšį pradėta pilis. 
Tuo metu buvo stiprinama 
panemunės gynyba, ruošia
masi karui. Ši pilis dėl ne
žinomų priežasčių nebaigta. 
Rasti pamatai dviejų kitų 
bokštų, kalkių duobė, mūre 
nebuvusių plytų. Akmenys, 
kurių daug kalno viršūnėje, 
laikomi paruošta statybai 
medžiaga. Liškiavos kalno 
tyrinėtojus stebino bokšto 
statyboje panaudotu akme-

kininkų, Merkinės, Alytaus kė kryžiuočių karų gady- 
karių kapuose.

Į Merkinę

Lietuviški filmai
ritmingai dirbančią savo 
darbe. Minėtose juostose 
nufimuotos žymaus kardi
ochirurgo, mdicinos mokslų 
daktaro, profesoriaus Algi
manto Marcinkevičiaus at
liekamos sudėtingos širdies 
operacijos.

Šis filmu ciklas — kardi- 
ografijos kurso vaizdinė 
mokymo priemonė studen
tams, jie demonstruojami 
moksli n ė s e konferencijose, 
jų fragmentais iliustruoja- 
jamos paskaitos apie tary
binės medicinos laimėjimus.

“žmones su etiketėm”
Taip pavadino savo nau

jąjį dviejų dalių filmą Lie
tuvos vartotojų kooperaty
vų sąjungos kino mėgėjai. 
Beje, ši juosta pusiau pro
fesionali. ’ Nors jos režisie
rius “Lietkoope k s p o r t o ” 
kontoros viršininko pava
duotojas V. Sparnaitis, ope
ratorius—Lietkoopsąjungos 
skyriaus viršininkas V. Nar
vilas, bet scenarijų parašė 
Visasąjun g i n i o kinemato
grafijos instituto auklėtinė, 
kino kritikė R. Pauraitė.

Pagrindinis filmo kūrėjų 
tikslas, anot V. Sparnaičio, 
— atskleisti sudėtingus pir
kėjų ir pardavėjų santykius, 
jų psichologinę pusę. Juk 
pardavėjas savo darbo vie
toje — kaip aktorius sce
noje. Visi jo asmeniniai rū
pesčiai turi likti anapus par
duotuvės durų. Viskas pri
klauso pirkėjui — ir parda
vėjo dėsny s, ir šypsena, ir 
laiku Įtartas, kvalifikuotas 
patarimas. O svarbiausia — 
savitvarda ir pakantrumas. 
Juk per dieną tenka prisi
klausyti daug piktų pirkėjų 
žodžių, dažnai nepelnytų...

“Žmonės su etiketėm” fil
muojami Šakių, Utenos ir 
Ukmergės rajonų universa
linėse parduotuvėse.

V. Petrauskaite

“Dėdės ir dėdienes”— 
ekranui

Įžymusis lietuviii literatū
ros klasiko Juozo Tumo - 
Vaižganto kūrinys “Dėdės 
ir dėdienės” gavo kelialapį 
į ekraną. Vytautė Žilins
kaitė parašė pagal šią apy
saką literatūrinį scenarijų, 
kurį Lietuvos kino studijos 
meno taryba gerai įvertino. 
Specialistų nuomone, autorė 
įrodė, kad nėra jokios pra
rajos tarp satyros ir lyri
kos: V. Žilinskaitės scenari
jus esąs poetiškas, subtilus, 
kaip ir pati apysaka.

. “Dėdes ir dėdienes” sta
tys jaunas režisierius Algis 
Dausa, pažįstamas kino-žiū- 
rovams iš filmo “Jausmai,” 
kuriuo drauge su A. Grike- 
vičium jis sėkmingai debiu
tavo meniniame kinemato
grafe. Be to, A. Dausa yra 
sukūręs keletą dokumenti
nių kino apybraižų.

— Filmas “Ddės ir dėdie
nės,” — pastebėjo režisie
rius A. Dausa, kalbėdama
sis su ELTOS korespon
dentu,—labai atsakinga už
duotis. Pirmoji lietuvių li
teratūros klasikos ekraniza
cija mūsii nacionalinio kine
matografo istorijoje ir pir
masis mano visiškai sava
rankiškas darbas meninia
me kine.

Filmo operatoriumi pa
rinktas J. Tomaševičius. 
Dabar rašomas režisūrinis 
scenarijus, ateinančių metų 
pradžioje prasidės filmavi
mas.
Pagrindiniame vaidmenyje 

—širdis
Filmai moka kalbėti apie 

žmogaus širdį ne tik kaip 
apie mįslingą meilės simbo
lį, taurumo, žmogiškumo 
matą. Dešimt spalvotų juos
tų, kurias sukūrė Vilniaus 
universiteto Medicinos fa
kulteto kino mėgėjai, skir
tos širdžiai, kaip biologi
niam instrumentui. Ekrane 
matome ją ir pulsuojančią, 
ir visiškai apmirusią (širdį 
pavaduoja dirbtinės kraujo 
apytakos aparatas), ir vėl 
įsikišus chirurgui, gražiai,

Paryžius.
siaučia
darbininkų ir studentų, ku
rie reikalauja demokratinių 
teisių. ;

Ispan i j o j e 
teroras ir areštai

Jvse reta. Žmonių gi šiose 
j vietovėse gyventa dar ak
mens amžiuje, mūsų eros 
išvakarėse. — labai seniai. 

: Abipus Nemuno randama 
senų pilkapynu, sodybvietė
se — keramikos ir titnago 
dirbiniu liekanų. Šalia pilies 
kalno vra kitas, kiek žemes- 

1 nis kalnas, ant io vėl kaž
kokio statinio žvmės. ' Gal 
čia stoveio dar senesnė pi
lis! O gal Liškiava iš tikro 
sunaikino 1381 m. Vygando 
kronikom minimi krvžiuo- 
čiai ir išsivedė 3.000 belais
viu. dėl' to kraštas liko tuš
čias. sunvko a^vlinkė. ne
balti darbai! Tain, matvt. 
nežinios mitriose’ ir liks Liš
kiavos nilies praeitis.

XVII šimtmetyje Liškia
va buvusi jau naujo savi
ninko — Kosilos—rankose, 
kuris užrašęs šią nuosavybę 
domininkonams, pažadėju
siems jam užtarimą aname 
naša ulyje. Tarp vienuoliu ir 
Kosilos būta kivirču. Vie
nuoliams naktį teko bėgti iš 
Liškiavos nuo' ginkluotu ko
si! iečių basiems, pusnuo- 
giems plaukti per Nemu
ną. Tik 1703 m jie įsitvir
tino ir išbuvo čia daugiau 
nei šimtmeti. Ant kito kal
no nrie Nemuno vienuoliai 
įkūrė puikų barokini baž
nyčios ir vienuolyno an
sambli. tebestovinti iki šiol. 
Ji statant, buvo ardoma 
Liškiavos pilis, imami ak- 
menvs. Negalėdami1 dvasiš
kai palaužti aplinkinių dzū
ku, slaptai dar senu religi
niu nanročiu prisilaikiusiu, 
vienuoliai krovė inkvizici
nius laužus Ricieliuose ir 
kituoso kaimuose, apkaltin
dami kelis žmones ragana
vimu ir iuos sudegindami. 
Savo turtus krovėsi1 engda
mi valstiečius, steigdami 
bravorus ir kareiamas, nar- 
davinedami dpfrtine nlačiose 
nnvlinkpse. Vien Liškiavoje 
laike 6 smukles. Valstiečiai 
buvni laikomi didžiausioje 
tamsoje ir nriesnaudnie: 
ne. naęrni Į5314 m. užrašus.

. misižencria tik tuo, kad 
kartais nžsilinksmine ima 
verkti”. Liškiava. esanti 
kairiniam^ Nemuno krante, 
atsidūrė Prūsijos žinioje, ir 
vienuolvnas buvo uždary
tas.

1836-1852 metais Liškia
vos vienuolyne buvo visos 
Lenki j os kunigų - demeri tų

kalėjimas. Čia patekdavo 
celibato neprisilaikę kuni
gai, abejoję dievo buvimu, 
nusigėrę, laisvamaniai, Įvyk
dę žmogžudystes ir kitokie 
nusikaltėliai. Dauguma jų 
ir čia gėrė, kortavo, ne vie
nas baigdavo gyvenimų sa
vižudybe. Plačioje apylin
kėje nebuvo nuo jų ramy
bės. Iš prosenelių girdėti 
pasakojimai gyvi iki šiol. 
Kai juos perv e ž d i n ė j o į 
nauja kalėjimų Švento Kry
žiaus kalnuose, Lysa gura 
(pliko kalno) vienuolynų, tai 
niekas iš Liškiavos apylin
kių nedavė arklių.

Šiandienų šiurpios praei
ties Liškiavos vienuolyne 
įsikūrusi vidurinė mokykla. 
Išliko požemiai, kraupios 
celės, yra tamsios kameros, 
viena net su įtaisu pakišti 
maistui.

Žiūrint į Nemunų nuo 
Liškiavos šlaito, reikia pri
siminti ir kitus gyvenimo 
įvykius, susijusius su upe. 
Tiesiai už upės, žemai klo
nyje, matome Vieciūnų senų 
kaimų. Dabar jame yra 
Kauno “Drobės” fabriko 
verpimo cechas. Vieciūnuose 
gimė eilinis kareivis Motie
jus Graužys, žuvęs už Spa
lio revoliucijos idėjas. Bal
tagvardiečiai karo lauko 
teismu jį pasmerkė mirti 
ir revoliucijos išvakarėse 
(1917 m. sausio 7 d.) prie 
Rygos sušaudė. Šio žmo
gaus atminimas čia pažy
mėtas užrašu dideliame vie
tos laukų akmenyje. O ki
tapus Nemuno Ricielių kai
me, gimė Kauno komjauni
mo pogrindžio didvyris Juo
zas Aleksoms.

Šiame ruože kovojo 3-asis 
Baltarusijos frontas,
pos 14 dienų pradėtas for
suoti Nemunas, viena sun
kiųjų kovos operacijų. Bu
vo apsuptas priešo įtvirtin
tas Alytus. Įnirtingi mūšiai 
vyko Gardino rajone. Vo
kiečiai sutraukė dideles ko
vines jėgas ir mėgino kontr
atakuoti.. Alytaus-Gardino 
Nemuno atkarpoje kauty
nės vyko dvi savaites. Prie
šo jėgos buvo palaužtos, ir 
Tarybinė Armija išėjo į 
naujų, labai lemtingų prie
šo žemių — Prūsijos sienų 
šturmų. Kautynėse už Ne
munų pasižymėjo prancūzų 
lakūnų eskadrilė, kuriai 
buvo suteiktas vardas “Nor- 
mandija-Nemunas”.

Sunkios kautynės dėl Ne
muno vyko ir Druskininkų, 
Liškiavos, Merkinės, Aly
taus ruože. Daug gyvy
bių ir aukų pareikalavo Ne
muno išvadavimas, 26 ka
riams už žygdarbius šiame 
placdarme suteikti Tarybų 
Sąjungos Didvyrių vardai. 
Štai ties Žeimiais (kaimas 
žemiau Liškiavos) kulko
svaidininkas P. Naboičen- 
ka vienas forsavo upę ir įsi
tvirtino priešo krante, kul
kosvaidžio ugnimi pridengė 
savo bataliono persikėlimų. 
Prisileidęs kontratakon pa
kilusius vękiečių pėstinin
kus, drąsusis kulkosvaidi
ninkas daugumų jų sunai
kino, išgelbėjo savo drau
gus, o pats didvyriškai žu
vo. Kovose dėl Žeimių se
kančių dienų Nemuno rėvo
je žuvo vyresnysis leitenan
tas P. Fefilovas. Sunkių 
kovų kaina buvo atkovoja
ma kiekviena kairiojo Ne
muno kranto žemės pėda. 
Nūnai didvyriai ilsisi Drus-

Nuo Žeimių pakrantės 
apylinkės vėl pažemėja, slė
nis prasiplečia. Krantuose 
sunešta nemaža smėlio, va
goje akmenys, pasitaiko rė
vų. Pirmosios stambesnės v

i nę, prie jos ’sienų Įvyko ne 
vienas nuožmiausių mūšių 
su kruvinais ateiviais. Tur 
būt, tai senoji Dzūkijos-Dai- 
navos sostinė 
verta savo 
“Ten, kur 
bėgdamas

, tur būt, ji 
dainiaus žodžių: 
srovus Merkys, 
tekėdamas per

&'1SM

Lie-

Vaizdas nuo Merkinės piliakalnio. Nemuno ir Merkio santaka. 
Nnuotrauką atsiuntė merkinietė Elvyra Krūkonytė.

Lietuvoje rėvos: Bajorė, 
Meška, Sakalai. Dešinysis 
miškėtas krantas — ištisa 
bebrų kolonija. Tylu, nie
kas netrukdo jų gyvenimo. 
O priekyje, aukštai, vis 
dažniau ir už upės posūkių 
pasirodo Merkinės miestas. 
Matosi neįprastai plačiai, 
aukštai.

Ties Merkine iš dešinės į 
Nemuno klonį įsilieja Mer
kys su savo plačiomis, prie
ledyninių vandenų nutekė
jimo išlygintomis teraso
mis. Merkio smėlynuose iš
tisai ošia pušų giria.

Plati Nemuno ir Merkio 
smėlėtų klonių santaka, ku
rioje dabar plyti Gudų pa
kraštys, nuo pačių seniau
sių laikų gyvenama. Čia, 
matyt, palankiausias sąly
gas buvo susiradę vidurinio
jo ir naujojo akmens amžių 
gyventojai. Tų laikų žmo
gus medžiojo, žvejojo, rin
ko miško gėrybes. Apie tai 
liudija gausūs titnaginių, 
kaulinių, akmeninių žvejy
bos ir medžioklės įnagių ra
diniai. Jų itin gausiai ap
tinkama praplauktose Drus- 
kininkų-Merkinės ruožo pa
krantėse. Archeologas ir et
nografas Z. Gliogeris, bene 
pirmas c 
bėjo, kad tos skeveldros jam 
teikusios tokį patį džiaugsi
mą, kaip Robinzonui Kru-

žalias pievas, per alksny
nus, k r ū m u o t u s šlaitus, 
plukdo savo tyrų vandenėlį 
platun Nemunėlin, yra ten 
aukštas ir status kalnas, vi
sų kalnų aukščiausias, o ant 
to kalno tivrta pilis, garsi 
Merkinė, visų pilių tvirčiau
sia...” Apie savo krašto gy
nėjų kovas dzūkai sudėjo 
nemaža legendų, dainų.

Metraščiai pirmų kartų 
Merkinę mini 13 77 metais 
(yra neaiškių užuominų 
apie šių vietovę ir dar 
ankstesniuose dokumentuo
se), puolant kryžiuočiams. 
Ši pilis jiems trukdė prasi
veržti į Lietuvą, plaukti Ne
munu į Gardiną. Todėl apie 
1391 m. vėl ji sudeginama, o 
1403 m. puolama. Merkinė
je, matyt, dažnai ilgesnį lai
kų būdavo Vytautas, nes 
yra išlikę jam į Merkinę ad
resuotų laiškų. Po Žalgirio 
mūšio, nesant kryžiuočių 
pavojaus, Merkinės pilis, 
kaip yra spėjama, nebuvo 
atstatyta, iki šiol išliko tik 
dalis Merkinės piliakalnio, 
esančio Nemuno ir Merkio 
santakoje. Žymių dalį kalno 
nuplovė Stangės upelis.

Merkinėje, esančioje pa
keliui iš Lietuvos į Lenkijų,

juos rinkdamas, kai- pankydavęsi Lietuvos kuni- 
- 'gaikstis Jogaila ir kiti. Jie

mėgdavę Merkinės miškuo
se medžioti. Tų karališkų 
miškų, kurie pagal XVIzui žmogaus pėda, aptikta ^čio .iduryVG. Valat n w» rklirm I i o hn in omo nmylm_ vvsmėlyje. Dabai’ šios apylin

kės Lietuvos archeologų 
plačiai ištirtos. Prie Nemu
no tokie Lietuvos “antikos” 
radiniai aptikti Švendubrė
je, Baltašiškėse (prie Drus
kininkų), Merkinėje, Mak- 
simonyse, Netiesose, daug 
kur Merkio paupės Miš
kuose. Tai ištisas labai 
svarbus Lietuvos archeolo
ginis draustinis.

Merkinė įsikūrusi labai 
patogioje gamtinėje tvirto
vėje—upių suraižytoje Drū- 
zų aukštumų pašlaitėje. 
Ties šia vieta į Merkį gi
liais kloniais sutekėdamos 
Stangės ir Straujos upelės 
apylinkę daro sunkiai įvei
kiamą, natūraliai apsaugo
tą gamtinių kliūčių.

Merkinė, be abejo, yra 
viena seniausių panemunės 
gyvenviečių. Ji yra Stelmu
žės ąžuolo, Egipto pirami
džių vienmetė. Šitai drąsiai 
galima tvirtinti, remiantis 
tomis gausiomis akmens ir 
bronzos amžių gyvenimo 
liekanomis, randamomis 
Merkinės priemiesčiuose, ki
tapus Nemuno, plačiose 
apylinkėse prie Nemuno ir 
Merkio.

Merkinė garbingai atlai- metų jaunuolių.

vičius atliktą reviziją šio
se apylinkėse sudarė didžiu
lius masyvus, nemaži plotai 
išliko iki šiol.

(Bus daugiau)

Neofašisty išpuolis
Roma. — Kaip praneša 

laikraštis “Unitą,” 20 fašis
tinių žaliūkų su kaukėmis, 
guminėmis lazdomis ir ge
ležiniais virbais užpuolė 
Italijos Komunistų partijos 
sekcijos patalpas viename iš 
Romos kvartalų.

Chuliganai sumušė ir su
žeidė tris ten buvusius 
Italijos Komunistų partijos 
aktyvistus.

IKP Romos federacija pa
skelbė pareiškimų, kuriame 
griežtai protestuoja prieš 
šių provokacijų.

Port Au Prince. — Haiti 
valdžia paleido iš kalėjimo 
Kompartijos vadų J. Roney 
r 62 jaunuolius komunistus.

Berlynas. —- Rytų Vokie
tijos Komunaliniuose rinki
muose dalyvaus daugiau 
kaip 700,000 aštuoniolikos

I
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PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos “laisvintojai” 

desperacijoj
Per daugelį metų aš vis 

lankydavausi Lietuvos “lais- 
vintojų” suruoštuose ker- 
mošiuose, vasario šešiolik
tomis dienomis. Todėl ir 
šiemet įdomaudamasis nusi
tariau pasižvalgyti, ar jie 
jau baigia smurtu išvaduoti 
mūsų brangią Lietuvėlę, ar 
dar ne...

Pirmiausia pažvel k i m e , 
kaip jiems rūpi palaikymas 
lietuvybės. Per eilę metų jie 
savo kermošius laikydavo 
Lietuvių Muzikalio klubo 
erdvioje salėje. Bet jiems 
pasirodė per prasta. Jie 
išponėjo ir praėjusius kelis 
metus jau pasisamdo puoš
nią Drexelio Technologijos 
instituto salę. O lietuvių 
Muzikalis klubas merdėja 
dėl nedatekliaus.

Vasario 15 d. buvo Mau
rus oras. Snigo ir lijo. Ta
čiau į kermošių šiaip taip 
nuvykau. Buvo trečia valan
da po pietų. Įeinu į salę ir 
jau randu būrelį jaunų ir 
pusamžių žmonių. Kelios 
moterys, pasirėdę tautiniais 
drabužiais, įeinantiems į sa
lę prisegioja kaspynėlius 
prie atlapų. Kitos dalina 
programas.

Gerą pusvalandį palaukus, 
susiburia į salę apie 150 
žmonių, įskaitant ir dauge
lį vaikų. Pagaliau pirminin
kas G. Mironas atidaro ker
mošių. Būrys jaunuolių at
žygiuoja su vėliavomis ir 
pastato ant estrados. Mrs. 
O. Pliuškonienė sudainuoja 
Amerikos Himną. Vietinis 
kunigas G. Degutis karštai 
pasimeldžia, pra š y d a m a s 
dievą išlaisvinti mūsų Lie
tuvą iš komunistų. Ir palai
mina visus dipukus, kurie

BINGHAMTON, N. Y.
Aleksą Yudikaitį palaidojus

Vasario 4 dieną, pirmą va
landą ryte savo namuose, 
224 Reynolds Rd., Johnson 
City, išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo Aleksas Yudikaitis, 
sulaukęs 79 metų amžiaus, 
daug ir skaudžiai prikan
kintas per 6 metų sirgimo 
laikotarpį.

Aleksas gimė ir augo gra
žioje Pošaloto apylinkėje, 
Voverinės kaime. Jaunystės 
dienose atvyko į Ameriką, 
berods 1909 m., į Chicagą, 
nes ten jau pirmiau suva
žiavę gyveno jo trys bro
liai: Antanas, Juozas ir Jo
nas. Dabar visi trys jau yra 
mirę. Aleksas tai jau pas
kutinis iš Yudikaičių senes
nės kartos žmogus kaip čia 
Amerikoje, taip ir Lietuvo
je.

Paliko liūdesyje žmoną 
Anastaziją, du sūnus, Alek
są Jr. ir Walter, ir jų šei
mas ir daug giminių bei 
draugų čia Amerikoj ir dvi 
sesutes ir jų šeimas Lietu
voje.

Kaip bebūtų, atrodė, 
kad velionis Aleksas Chica- 
gos gyvenimu > nebuvo pasi
tenkinęs, nes po metų ar 
kiek atvažiavo čia į Bing- 
hamtoną. Čia begyvenda
mas susipažino su Anasta
zija Cerniūte ir susikūrė 
šeimos židinį, išaugino du 
sūnus, kurie jau yra vedę 
ir augina savo šeimas.

Laikui bėgant, Binghamto- 
no gražiame priemiestyje, 
Johnson City, įsigijo gražų 
namelį, kuriame gyveno iki 
Aleksas užmigo amžinam 
poilsiui. Jiedu abudu kartu 
išgyveno 54 metūs.

būk tai prievarta buvo iš
tremti iš gimtojo krašto...

Po to ilgai ir nuobodžiai 
kalbėjo prezidento R. Nixo- 
no patarėjas James Humes. 
Jis savo kalboje dilgino Ta
rybų Sąjungą ir bendrai 
komunizmą ir labai gyrė 
kapitalistinę sistemą ir re
ligiją. Iš jo kalbos išryškė
jo, kokius sau patarėjus 
prezidentas Nixonas • mėgs
ta.

Po jo kalbėjo žurnalistas 
O. K. Armstrong, fašistuo- 
jančio “Readers Digest” 
žurnalo bendradarbis. Sis 
reakcingas kalbėtojas visą 
savo kalbą pašventė tarka
vimui T. Sąjungos, ir ne
sidrovėdamas išplepėjo, kaip 
Washington© vyriausybė rė
mė ir teberemia Pabaltijo 
Kraštų “laisvintojus.” Jis 
pabrėžė, kaip 1952 m. mūsų 
valdžia buvo paskyrusi 10U 
milijonų dolerių propagan
dai už “išlaisvinimą” Lietu
vos, Latvijos ir Estijos.

Armstrong karštai remia 
karą Vietname ir Izraelį 
prieš arabus, dar pridurda
mas, kad nereikia gailėtis 
kad ir milijonų gyvybių ko
vai prieš komunizmą!

Pakaitai kalbų, Ona Pliuš
konienė gražiai padainavo 
tris liaudies daineles. Keli 
asmenys atsiliepimu “aš” 
nubalsavo iš anksto pa
ruoštą protesto rezo
liuciją. Baigiant programą, 
visi bendrai sudainavo se
nąjį Lietuvos himną.

Bendrai žvelgiant į “va
duotojų” veiklą, net gaila, 
kaip tie žmogeliai taip ka
muojasi per suvirs 20 me
tų, o tas jų vaikiškas rake
tas kiekvieną metą smunka 
vis žemyn ir žemyn...

Leonora

Velionis Aleksas buvo 
blaivų minčių žmogus, pa
vyzdingas šeimininkas, su 
visais gražiai sugyveno. 
Per eilę metų buvo LDS 6 
kuopos narys. Skaitė laik
raštį “Laisvę” ir kartu su 
žmona remdavo ją finansi
niai pagal išgalę.

Velionis buvo pašarvotas 
Laskowskio šermeninėje, 
kur gražiais gyvų gėlių vai
nikais apsuptame karste il
sėjosi Aleksas.

Vasario 6 dieną susirinko 
nemažas būrelis draugų ir 
kaimynų paskutinį kartą at
sisveikinti Aleksą ir palydė
ti į jo visiems laikams pa
sirinktą poilsiui namelį. Po 
visų ceremonijų, 10 auto
mašinų su palydovais slin
ko į Kalvarijos kapines, iš 
kurių Aleksas niekados ne
besugrįš.

Laidbtuvių direktorius pa
dėkojo visiems palydovams 
ir šeimos vardu pakvietė vi
sus susirinkti į Amerikos 
Legijono salę pietų, kur visi 
buvo tinkamai pavaišinti.

Lai būna Tau, brangus 
Aleksai, ramu ilsėtis Ame
rikos žemėje. O likusiai šei
mai gili užuojauta.

Ona Wellus

Fraga.— Pasaulinės Dar
bo Unijų Federacijos sekre
toriatas pasmerkė Izraelį 
už bombardavimą Egipto 
metalo fabriko, kuriame už
mušta 70 žmonių ir kita 
tiek sužeista.

Sofija.—Bulgarijos Tečh- 
noeksporto įmohė eksporta
vo' į 20 šalių pilnai prireng
tų 60 įmonių.

Roseland, III.
Roselando Lietuvių Moterų 

Klubo Choro Veikla
1968 m. vasario mėnesį 

Roselando Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkime buvo nu
tarta atžymėti Tarptauti
nės Moters Dienos paminė
jimą kovo 4 dieną. Buvo su
manymas paruošti meninę 
programą. Prie Klubo pri
klauso ilgametė chorų va
dovė muzikė Daratėlė Mu- 
ralienė (Yuden - Zdaniutė). 
Susirinkimas kreipėsi prie 
jos, kad jinai paruoštų to
kią programą. Jos sveikatai 
pagerėjus, Daratėlė sutiko 
suorganizuoti keletą daini
ninkų iš Klubo narių. Jos 
pastangomis greitu laiku 
buvo suorganizuotas Mote
rų Oktetas. Daratėlė taipgi 
apsiėmė pasakyti atitinką 
dienos klausimu kalbą, su
pažindinant dalyvius su 
Tarptautinės Moters Die
nos reikšme ir svarba.

Kovo 4 dieną parengimas 
-susirinkimas puikiai pavy
ko. Nuo to laiko ir gyvuoja 
Moterų Oktetas. Moterys, 
kad ir jau senyvo amžiaus, 
pareiškė norą dainuoti. Bet 
vakarais bijo išeiti. Tad pa
sitarta su mokytoja, ir ji 
pilnai sutiko mokinti dienos 
laiku. Daratėlė sutiko mo
kyti be jokio atlyginimo. 
Jinai savo laiką aukoja Klu
bo naudai ir visuomenės 
reikalams. Repeticijas laiko 
du kartus per mėnesį. Prieš 
didesnius koncertus laiko 
dažniau.

Bet Okteto pasisekimo 
padrąsintos, ir .kitos klubie- 
tės panoro dainuoti. Ir ne
galima joms atsakyti, kad 
tiktai Oktetą palaikysime. 
Tai taip “netikėtai” ir susi
organizavo Roselando Lie
tuvių Moterų Klubo Cho
ras. Iš viso dainininkių 14. 
Ir daugiau žada ateiti dai
nuoti.

Moterų choras jau pui
kiai pasirodė daug parengi
mų. Jos dainavo ir pas sve
timtaučius. Ruošiasi vykti į 
St. Petersburg, Fla., pra
leisti atostogas, kur kovo 21 
dieną įvyks didelis su St. 
Peter s b u r g o Dainininkų 
Grupe Adelės Pakalniškie
nės vadovybėje koncertas. 
Tikimasi puikių pasekmių.

Labai gražu, kad chorai 
ir jų mokytojai beridrai vei
kia, nepaisant kaip toli vie
nas nuo kito gyvename. 
Garbė mūsų dainininkėms; 
solistėms B. Rasinskienei 
ir J. Dorinienei ir nenuils
tančiai chorų mokytojai Da- 
ratėlei už jų pasišventimą 
ir ryžtingumą. Nepaisant 
jau nebe tvirtos sveikatos, 
jos visvien su didele ener
gija veikia, lavinasi, mus 
linksmina.

Gyvuokite moterys daini
ninkės ir mokytoja ilgiau
sius metus! Lai skamba jū
sų lietuviška daina arti ir 
toli!

J. Urmonienė

Klaidos atitaisymas
Gerbiamas Redaktoriau:
Vasario 10 d. “Laisvėje 
LMS Skyriuje atspausdino
te per draugą V. Valley pri
siųstą mano trumpą “auto
biografiją”. Širdingai dėko- 
jU,kad atspausdinote su
trumpintą paaiškinimą apie 
mano veiklą lietuvių pažan
giajame judėjime.

Bet labai prašau atitaisy
ti Vieną klaidą. Veikiausia 
redaktorius nesuprato. Bū
tent, ten pasakyta, kad “aš 
suorganizavau Rosela n d o 
Aidb Chorą 1941 tm” Tai.

klaida. Tais metais mane 
kvietė Aido Chorui vado
vauti, kuomet rezignavo jų 
mokytojas J. Kenstavičius. 
Choras liko be mokytojo ir 
specialiai išrinktas komite
tas kvietė mane chorą mo
kinti. Apsiėmiau, ir nuo to 
laiko, su pertraukomis, cho
rą lavinau per apie 20 me
tų.

Aido Choras susikūrė 1910 
metais. Prieš mano atvyki
mą! Chicagon chorą lavino 
daug mokytojų.

Nenoriu sukelti nesusi
pratimų tarp Chicagos me
nininkų. Būtų smagu ir gra
žu, jeigu visi čia bendrai, 
kolektyviškai veiktu m ė m, 
draugiškoje santaikoje su- 
gyventumėm, idant lietuvių 
menas pažangiųjų judėjime 
ilgai gyvuotų.

Daratėlė

Montello, Mass.
Mirė “Laisvės” skaiytojai

Anna Rupkelienė (Bita- 
ravičiūtė), sena Montellos 
gyventoja, mirė vasario 3 
d. Goddard Memorial Hos
pital.

Rupkelienė buvo pašarvo
ta Edw. J. Waitt šermeni
nėje, palaidota Melrose ka
pinėse, ten kur jau per 12 
metų ilsisi jos vyras Anta
nas Rupkelis.

Liko nuliūdime sūnus 
Pranas ir jo žmona Rita, 
k u r i e gyvena Pensacola, 
Fla., duktė Florence ir jos 
vyras Lester Farrar, dvi 
anūkės ir vienas anūkas

Iš Lietuvos Anna Rupke
lienė paėjo iš Ylakių 'apy
linkės, ■ Gedrimu' kaimo.

Annai labai patikdavo 
mūsų spauda — ypatingai 
seniau leistas ‘‘Vilnies” ka
lendorius.

' * I t

Vincas Pribušauskas mi
rė vasario 12 d. St. Joseph 
Manor Nursing Home. Bu
vo pašarvotas V. Yakavonio 
šermeninėje, o palaidotas 
Pine Hill kapinėse, W. Bri
dgewater, Mass. Vinco kar
stas skendo daugybėje gra
žių gėlių bukietų.

Liko nuliūdime sūnus 
William ir jo žmona Julie, 
du anūkai William ir Ro
bert, ir daugiau vietinių gi
minių.

V. Pribušauskas ilgai ir 
sunkiai sirgo.

Iš Lietuvos paėjo iš Bir- 
žų rajono, Vabalninku paš- 

I to. Ten liko brolis Jonas, se
suo Amilija Vaitekūnienė 
ir kita sesuo Elena.

Seiiga
Mūsų ilgametės veikėjos 

Marijonos Potsienės marti 
Antanina Potsus, Albino 
Potsaus žmona, susirgo ir 
išvešta į Cardinal Cushing 
Hospital; šią žinią pranešė 
Svebelis.

George Shimaitis

Roma. — 350,000 Italijos 
tekstilės darbininkų strei
kavo 24 valandas. Jie reika
lauja didesnių algų ir trum
pesnės darbo savatėš, taip
gi kolektyvio susitarimo

Sarajevo, Jugoslavija —- 
Amerikinė Kaiser Alumi
num and Chemical korpora
ciją susitarė su Jugoslavija 
dėl bendrų ihvestm e n t ų į 
praftionę.

Waishingtionas. — Prezid. 
Nixono sumanymu Kongre
sas paskyrė 24 narių komi
siją per du metus studijuo
ti žmonijos daugėjimą ir po 
tb raportuoti KohgreštiL

Garsi, gludinanti trivoga
O kodėl taip? Kas jį už

teršė?
šalies mokslininkai ir 

žmonių sveikatos dabotojai 
jau seniai kėlė tą klausimą 
ir žadino atsakingas įstai
gas tuo susirūpinti. Jų bal
sas buvo šaukiančio tyrUo-

Pradėta visais garsais šauk
ti apie užteršimą vandens 
ir oro, rodosi, kad iki šiol 
niekas apie tai nieko ir ne
žinojo.

Bet ne tame reikalas: mū
sų administracija nori nu
kreipti žmonių mintis nuo
kriminalysčių, o labiausiai 
nuo karo Vietname, kad 
apie jį visi užmirštų, nes 
Vietnamas toli, o užterštas 
oras ir vanduo čia pat.

Prez. R. M. Nixonas pa
žadėjo ištraukti kariuomenę 
iš Vietnamo ir baigti karą. 
Visi nudžiugo. O jis ištrau
kė tik keletą desėtkų tūks
tančių ir paskui jų vietas 
užpildė naujais pulkais. Pa
vyzdžiui, JAV kariuomenės 
V ietname pirmiau buvo 
548,000, o šiuo laiku pa
skelbta, kad randasi 535,000. 
Tai skirtumas tik 13,000. 
Aišku, kad jis ištraukė ne 
desėtkus tūkstančių, o tik 
13,000.

Paskutinėmis dienomis ir 
vėl pradėjo bombas mesti 
ant Šiaurės Vietnamo, o 
taipgi ant Laoso ir Thai- 
lando, kur neva randasi 
vietkongų ir Šiaurės Viet- 
kongo kariuomenės.

Prez. Nixonas keičia savo 
planą nuo taikos į didesnį 
karą. Jam tą patarė da
ryti didžiausi reakcionie
riai Barry Goldwateris ir 
George Wallace. Jie tik ne
seniai lankėsi Vietname, 
stebėjo karo eigą ir parvy- 
kę pareiškė, kad “karas 
Vietname gali būti laimėtas 
todėl, kad turi būti laimė
tas.” Vietname lankėsi ir 
viceprezidentas Spiro T. 
Agnew. O ką jis parvykęs 
raportavo ? Nesunku at
spėti, nes jis nėra geresnis 
už pirmuosius.

Štai kokia istorija karų, 
kuriuos mes gerai atmena
me : Pirmame pasaulinia
me kare Amerika prarado 
53,400 kareivių užmuštais. 
Antrame pasauliniame ka
re prarado 291,557 užmuš
tais. Korėjos kare prarado 
33,629 užmuštais. O 
Vietname iki šiol jau už
mušta daugiau kaip 40,200 
amerikiečių.

O kiek sužeistų, sužalotų, 
kurie nelaimingi ir nenau
dingi nei sau, nei šaliai! 
Tačiau nei vienas šių karų 
nereiškė gynimą Amerikos 
pakraščių nuo kokių bent 
priešų, o visi buvo tūkstan
čius mylių atstumo j e.

Kiek lėšavo pirmieji ka
rai Amerikai, palikime į ša
lį, bet paklauskime, • kiek 
lėšuo j a Amerikai karas 
Vietname? Senate buvo iš
keltas klausimas, kokius 
nuostolius šis karas neša, 
ir buvo įrodyta, kad Ame
rikai šis kąrąs kaštuoja 
$30,000,000,000 į metus, jau 
neskaitant gyvybių, neskai
tant kraujo ir žaizdų.

. Tai šiurpulingi nuosto
liai šaliai, skaudūs nuosto
liai ir Vietnamui, jo žmo
nėms ir žemei, kurią de
gina.

Amerika Vietname atsižy
mi pačiais žiauriausiais po
elgiais, ir tam galo nesima
to.

Amerikoje oras troškus: 
reakcija, kovotojų žudyinas, 
areštai, teismai... O ir kri- 
minalystės! Reikia tą viską 
nustelbti, nurėkti, siutinti į 
šalį. Reikia kelti klausimą, 
kuris turėtų nors kaip aguo
nos grūdas visuo meninio 
reikalo. Na, ir sugalvojo iš
kelti oro i V vandens terši- 
rtio reikalą. “Oras ir VatidUO 
užterštas, gresia visų mū
sų gyvybei.”

Detroit, Mich.
A. Zigmantiene parblokšta4 

skaudžios ligos
Sausio 19 d., visai netikė-A 

tai susirgo paralyžiaus liga 
(stroke) drg. A. Zigmantfe- 
nė. Ji savo laiku ne tik daug 
veikė organizacijose, bet 
gražiai dainavo ir buvo
detroitiečiams gerai žino
ma, taip pat ir kitų miestų 
pažangių lietuvių tarpe. Ji 
dainavo Čikagoje, Floridoje 
ir kituose miestuose.

Skaudi liga ją taip par
bloškė, kad laikinai buvo vi
sai atimta kalba, bet pasta
ruoju metu jau ima bandyti 
ištarti žodį kitą.

Lankytojai kol kas nelei
džiami, bet laiškutį visuo
met galima pasiųsti. Rašy
kite sekamai: Mrs.A. Zig- 
manth, c/o Parkvue Gene
ral Hospital, Medical Cen
ter, 28303 Joy Road, West
land, Mich., Room 201.

Nuo savęs linkiu mielai 
draugei nugalėti ligą ir vėL 
būti linksmai ir sveikai.

V. Smalstiene

se. „
O politikieriai visada nu

mato progas ir suranda jau
dinančius šalies klausimus. 
Republikonai politikier i a i 
su Nixonu priešakyje iškėlė 
oro ir vandens teršimo blo
gį-

Trivoga, visiems pavojus, 
ir visi turi stoti į bendrą 
kovą! Prezidentas siūlosi 
būti šioje kovoje vadu.

Čia matosi politika ir nie
ko daugiau.

Oras ir vanduo užteršia
mi gaminant chemikalus, 
sprogdinant atomines ir hi
drogenines bombas ore ir 
po žeme, gaminant bakteri
ologines priemones ir įvai
rias nuodingas dujas, nau
dojant stiprius purkštimus 
ant sodų, daržų ir laukų ir 
t. t.

Tai opūs šalies klausimai, 
kurie jau seniai prašėsi at
sakomi. Šiuo kritišku mo
mentu Nixonas geriausiai 
pasinaudoja proga.

O visgi ožys eina prie 
liepto galo. Vieną kartą jam 
bus nei eiti tolyn, nei grįžti 
atgal. Jau daugeliui taip bu
vo...

Dzūkelis

Tokijas.— Japonijos nau
juose vaikų vadovėliuose 
yra skyrius apie militariz- 
mą, nors konstitucija prie
šinga vaikus mokyti milita- 
rizmo.

Pranešimas
HARRISON, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Assn. Klubo narių su- 

Roma. — Italija ir Lenki- sirinkimas įvyks kovo 1 die- 
ja susitarė šiais metais pa- ną, 2 vai. popiet, Klubo kam- 
didinti prekybą iki 200 mi- bariuose, 15—17 Ann St. 
lijonų dolerių apyvartos. (15—16)

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

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

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 tėisę 
organizuotis, prieš rasinę diskriminaciją ir prieš karą 
Vietnaine ir it.

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

Knyga susideda 15 trijų skyrių.
Knyga gražiai iliustruota. Keli dėsėtkai nuotraukų |

272 puslapių knygA kibiais Madarais, gaiitb įsigyti už $1.50
nAudingA visiems pAsIskAityti.

Ūžsakytnus siųskite:

LAISVI
102-02 Liberty Avė., Osiobe PdVk, N. Y. 11417

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

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

Amerikoje.
‘ t

.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 32EĮ puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖ



Antradienis, Vasario (February) 24, 1970 LAiSVI 5 puslapis

ST. PETERSBURG, FLA.
LLD 45-osios kuopos choro 

penkerių metų jubiliejus
Š. m. vasario 14 d. atsi

buvo mūsų didelė šventė, 
kuri visapusiškai buvo sėk
minga ir gausi vietiniais ir 
svečiais iš toli ir arti. Mano 
menku supratimu, jubilie
jus atrodė iškilmngas svar- 
bausia gal dėl to, kad LLD 
45 kuopa veikia kaip viena 
šeima, nėra pasidalinimų. 
Tas yra svarbu apšvietos ir 
spaudos labui, o prie to, kad 
palaikius lietuvybę pažan
gos keliu.

Mes savo jaunystėje per 
ilgus sunkius metus kovo
jome ir stengėmės, kad iš
laikius apšvietę ir laisvą 
spaudos žodį išreiškiant su 
daina.

Ir šiandieną mes nualinti 
sunkaus darbo “pensinin
kai”, atvykę čionai iš visų 
kampelių Jungtinių Valsti

jų poilsiui į šiltą Floridos 
kraštą St. Petersburgą, ra
dome reikalą, kad mūsų 

^sunkaus darbo ilgų metų 
idėjos nenueitų vėjais. Su
kaupę savo paskutines jė
gas suorganizavome Lietu
vių Literatūros Draugijos 
45 kuopą, kuri dabar turi 
172 narius. Tai garbingas 
mūsų kuopos narių pasi
šventimas. Valio!

Parengimų pirm. Vikto
ras Valley atidarė jubilie
jinę popietę su kalba, nu
šviesdamas Dainos Mylėto
jų penkių metų gyvavimo 
sunkumus.

“Gerbiami jubiliantai, 
mūsų 45 kuopos nariai! 
Linkime jums didžios iš
tvermės nepaliauti mus 
linksminus su liaudies dai
nelėmis. Tuo pačiu sykiu 
sveikiname ir jūsų -vadovę 
neišsemiamos energijos mū- 

>sų srityje — Adelę Pakal
niškienę. Nors trumpais 
bruožais turiu prisiminti 
pradžią gyvenimo šių daini
ninkų pulkelio. Nelengvas 
buvo pradėtas dainos gyve
nimo kelias. Gera dalis ne
buvo pirmiau dainavę, jiems 
buvo naujas dalykas daino
je. Kita dalelė turėjo cho
ruose kiek patyrimo, tiems 
buvo lengviau pagauti gai
da.

Diriguotoja Adelė Pakal
niškienė tuomet irgi buvo 
pradžiamokslė. Bet, savo 
gyvenimo draugo Pranulio 
padrąsinta, pasiėmė ant sa
vo galvos sunkų darbą ir 
nemažai rūpesties mokyto
jauti. Tačiau turėdama ga

na energijos savyje ir pasi
šventimo dainai, g r e i t ai 
pralaužė ledus į pirmąsias 
mokytojų eiles.

Dainos Mylėtojų grupelė 
taipgi pašventė daug bran
gaus laiko mokydamiesi 
dainų kas mielą savaitę. Ar 
tai lijo, vėtra blaškėsi, ar 
karštis kankino, visuomet 
pribuvo laiku.

O dar sunkiau neturint 
tinkamos vietos mokytis. 
Deja, vienu tarpu šyptelėjo 
laimė, kai Pranas ir Adelė 
Pakalniškiai pasišaukė Dai
nos Mylėtojus į savo namus. 
Pas juos buvo ramus ir erd
vus kampelis. Tačiau įvyko 
skaudi nelaimė. Staiga mi
rė Pranas, žmona likusi vie
na, sukrėsta staigaus įvykio 
ir prislėgta liūdesio Adelė 
padėjo namą pardavimui. 
Dainininkai ir vėl liko be 
pastogės mokytis. Bet, po 
nekurio laiko, pasikvietė 
Rožytė Samulionienė tuos 
“čiulbančius paukštelius” į 
savo puikią rezidenciją. Ta
da nušvito dainorių akys. 
Dabar Dainos Mylėtojai tu
ri laikiną pastogę, yra 
draugiškai priimami ir ma
loniai Rožytės traktuojami, 
kad tik dainuotų ir moky
tųsi, v

Choro jubiliejaus proga, 
Dainos Mylėtojai, vadovė 
Adelė Pakalniškienė ir visi 
LLD 45 kuopos nariai nuo
širdžiai' dėkoja R. Samu- 
lionienei už tokias šiltas pa
stangas. Tai yra didelis pri
sidėjimas prie meno puose
lėjimo. į

Turiu pasakyti, prade
dant ‘ jubiliejaus atžymėjimą 
kad bile koks darbas, la
biausiai meno srityje nėra 
lengvas, reikalingas daug 
pasiryžimo ir ištvermės, bet 
su gerais norais yra viskas 
galima.

Dar kartą linkime Dai
nos Mylėtojams tvirtos svei
katos, ilgo gražaus gyveni
mo, kad pasilaikytumėte 
draugiškumo eilėse kaip lig 
šioliai. Tegul jūsų liaudies 
dainelės skamba dar gar
siau. Lai girdi jūsų gražų 
vardą visi mūsų Amerikos 
padorūs žmonės. Sykiu ir 
Tarybų Lietuvą.

Draugas Jonas P. Milleris 
trumpai pasveikino j u bi
ll a n t u s, linkėdamas dar 
daug, daug dainelių sudai
nuoti.

Viešnia iš Vilniaus Ami- 
lija Kričolięnė, mokytoja, 
irgi pasveikino jubiliantus

FT. LAUDERDALE, FLA.

Mirus

Antanui Matuzui
(Anthony Matuz)

Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą jo žmo
nai Lucille, broliui Martinui Lietuvoje, giminaitei
Yondul, Cicero, III. 
artimiesiems.

A. M. Walley 
S. J. Jurevičiai 
S. P. Zavis 
N. Benikaitis 
J. M. Krupp 
J. O. Rastic 
Wm. R. Esulis 
J. M. Kanceriai
S. Kanapė
T. A. Wikarys Family 
P. A. Missell
C. A. Aimontai 
J. V. Zutrai 
V. Bovinas 
C. N. Talnašiūnai 
A. Bečienė

Taipgi visiems draugams, ir

A. Daukus 
H. Žekonis 
J. A. Birštonai 
V. E. Stankai 
J. 0/Šimkai 
R. M. čiuladai
F. M. Kvietkai 
J. H. šarkiunai
G. S. Danai 
M. Bružas
J. Z. Šukaičiai
P. A. Johns
J. Smalenskas
A. V. Nevins 
J. M. Koch 
IgTUrbonas

ir nekurį laiką praleidusi 
viešnagę Floridoje, šiomis 
dienomis grįšta atgal į Lie
tuvą, Vilnių.

Solistas Albertas Dauk- 
šys iš Monson, Mass., irgi 
su daina prisidėjo prie pa
gerbimo Dainos Mylėtojų. 
Gražiai sudainavo kelias 
rinktines daineles.

Gauta sveikinimų iš New 
Yorko LMS Centro sekr. 
Mildred Stensler, nuo LLD 
Centro sekr. Ievos Mizarie- 
nės, iš Chicagos Lietuvių 
Moterų Choro vadovės Da- 
ratėlės Murelienės. LLD 45 
xuopa pasveikino su $50, 
Agnes Jurevičienė $25, Ro
bert ir Alma Bruwers $15, 
Jonas ir Anna Wallins $10, 
Bernice Meyer $5. Pavie
niai sudėjo gana stambią 
pasveikinimų dovaną virš 
dviejų šimtų dolerių.

Vardus paskelbs pati 
choro vedėja.

Mūsų ligoniai
Jurgis Bernotas po ope

racijos vis dar nesveikuoja, 
praneša, kad turės grįžti į 
igoninę sveikatos patikri

nimui. M. Puisho irgi serga. 
Alma Bruwers taipgi šlu- 

I b u o j a n t i sveikata. Mrs. 
Pauliukienė iš Tampa lanko 
gydytojus.

Visiems ligoniams veliju 
greitai atgauti sveikatą ir 
būti drauge su mumis.

Anna Walins

Trumpai iš visur
šveicarų lėktuvas, lėkęs į 

Izraelį, susprogo. 47 žmo
nės žuvo. Manoma, kad 
arabų teroristų bomba su
sprogdino. Arabų partiza
nų organizacija pareiškė, 
kad partizanai nieko bend
ro neturi su lėktuvo su- 
sprodginimu.

Dabar daugelis lėktuvų 
kompanijų atsisako savo 
lėktuvus skraidinti į Izra
elį.

Washingtonas. — Prancū
zijos prezidentas Pompidou 
ir jo žmona atvyko į Jung
tines Valstijas apsilankyti 
keliuose miestuose ir pasi
tarti su prez. Nixonu.

Teheranas. — Irano poli
cija sušaudė narkotikų par
davinėtoją E. Khosrowlj.

Heraklion, Crete. — Šio
je apylinkėje žemės drebė
jimas sužeidė nemažai žmo
nių ir padarė daug nuosto
lių.

Saigonas, Pietų Vietna
mas. — Amerikos lėktuvų 
nuolatinis bombardavimas 
Pathet Lao (Laoso Pa
triotinio Fronto) jėgų ne
galėjo sulaikyti Pathet Lao 
pirmynžangos. Ame r i k a i 
parsidavusios valdžios jė
gos buvo sumuštos ir pri
verstos trauktis.

Radonas perspėja
Taškento seismologai nu

statė, kad radonas naudin
gas ne tik medicinoje, bet 
ir numatant žemės drebėji
mus.

Nuo 1957 metų Taškento 
termomineraliniame vande
nyje radono kiekis vis didė
jo, o po 1966 m. žemės dre
bėjimo radorio koncentraci
ja staiga nukrito.

Daugiausia s radono buvo 
4-5 dienas prieš praside
dant stipriems požeminiams 
smūgiams.

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.

*
Director John II. Flynn

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

Point Pleasant, N. J.
Mirė Juozas Grayson 

(Griciūnūas)
Juozas Griciūnas staiga 

mirė š. *m. sausio 28 d. Pra
ėjusių metų kovo mėnesį jis 
turėjo širdies priepuolį. Bu
vo ilgą laiką ligoninėje, tu
rėjo aortic aneurysm. Rei
kėjo daug priežiūros, kurią 
teikė jam žmona ir duktė— 
dažnai atvažiuodavo jį pri
žiūrėti ir palinksminti.

Velionis gimė 1888 me
tais Biržų apylinkės Gum- 
belių kaime. Jis norėjo, kad 
jo šermenys ir laidotuvės 
būtų privatiškos, bet kai 
kuriems pageidaujant, pa
skutinį vakarą buvo leista 
visiems laikams atsisveikint 
su juo. Buvo gražių gėlių, 
kurios puošė jo karstą.

Laidotuves buvo privatiš
kos, sausio 30 d. išlydėtas į 
krematoriją Linden, N. J., 
kurioje jo palaikai buvo su- 
kremuoti.

Taip užbaigė savo audrin
go gyvenimo kelionę.

Liūdesyje liko žmona, 
duktė ir žentas.

Jo gyvenimo kelias buvo 
ne rožėmis klotas. Prisi
mena man jo parašyti atsi
minimai iš jo gyvenimo, ku
rie prieš keletą metų tilpo 
“Vilnyje.” Jis rašė, kad pra
dėjo duoną pelnyti visai 
jaunas būdamas, sutiko 
daug sunkenybių, , turėjo 
daug vargo ir rūpesčių.

Gyvenimo audrų nukan
kintas, nusprendė važiuoti į 
pašlovintą Ameriką geres
nio gyvenimo ieškot. Atva
žiavo į šią šalį, į Philadel- 
phiją. Bet čia nieko geres
nio nerado, nes tais laikais 
darbininkų gyvenimas čia 
buvo labai vargingas, būda
mi neorganizuoti jie turėjo 
dirbti ilgas valandas už ma
žą mokestį, iš kurio buvo 
sunku pragyventi. Juozui 
tokia Amerika labai nepa
tiko.

Neužilgo jis susipažino su 
Philadelphijos lietuviais so
cialistais, gaudavo- iš jų 
laikraščių ir knygų, kurias 
skaitė su žingeidumu.

Tais laikais pažangiečiai 
dažnai rengdavo prakalbas. 
Jis eidavo jų pasiklausyti. 
Ir ne už ilgo laiko jau bu
vo pasirengęs įsirašyti į 
LSS pirmąją kuopą. Bet, 
nelaimei, atleido jį nuo dar
bo ir buvo priverstas išva
žiuot į Burlingtoną, N. J., 
darbo ieškot. Burlingtone 
apsigyvenęs gavo darbą ir 
čia pagyvenęs susipažino su 
žmonėmis, pradėjo jiems 
užrašinėti pažangius laik
raščius, ir greitai gavo pa
sekėjų ir suorganizavo Lie
tuvių Socialistų Sąjungos 
2 kuopą. Tais laikais ta or
ganizacija buvo pažangiau- 

šia. Tai buvo'1911 metais, 
ir nuo to laiko Juozo gyve
nimas buvo surištas su pa
žangių darbininkų judėji
mu, su kuriuo jis ėjo visą 
savo gyvenimą.

Joks politinis nukrypimas 
jo nepaveikė. Jis priklausė 
prie visų pažangių organi
zacijų, kurios tuomet gyva
vo. Skaitė visus pažangius 
laikraščius, rėmė finansiš
kai, rašė korespondencijas.

Blaškant gyvenimo ban
goms, jam teko gyvent 
Eastone, Pa., Patersone ir 
Summit’e, N. J. O paskui 
apie 11 metų gyveno Point 
Pleasant, N. J. Pastaruo
ju laiku velionis prigulėjo 
prie Darbininkų Literatū
ros Draugijos 67 kuopos, 
kurios sekretoriumi buvo. 
Taipgi prigulėjo prie Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo. Skaitė “Laisvę,” “Vil
nį” ir anglišką “Daily 
World.”

Jis dirbo, kad pasauly
je išnyktų žmonių skerdy
nės—karai. Jis troško, kad 
tautų ir žmonių tarpusavis 
sugyvenimas pražystų tai
koje visiems laikams.

M. G.

Toms River, N. J.
Sausio 22 dieną po ilgos 

ir sunkios ligos mirė Ado
mas Gudaitis, sulaukęs 80 
metų. Gimęs Vilniaus apy
linkėje, Maloniškių kaime. 
Paliko liūdinčius žmoną, 
dukterį, sūnų ir jų šeimas. 
Buvo pažangus žmogus, 
sveikas būdamas priklausė 
prie Literatūros Draugijos 
67 kuopos, skaitė “Laisvę” 
Bet per paskutinius trejus 
metus Adomas sirgo, nega
lėjo kalbėti nei skaityti. Li
ga sužalojo jo sveikatą. Jo 
laimė, kad turėjo gerą, šir
dingą žmoną, kuri jį gerai 
prižiūrėjo.

Gudaitis buvo gabus ir 
geras žmogus. Jis išdirbo 
49 metus Singer siuvimo 
mašinų dirbtuvėje, Eliza
beth, N. J. Jis daug pagel
bėjo lietuviams darbą gaut, 
ypatingai nedarbo laikais.

Gudaičiai buvo seni Eli- 
zabetho gyventojai. Tik į 
pensiją išėjęs, jis pasistatė 
Tams River namą ir čia gy
vendamas daug padėjo savo 
draugams prie visokių dar
bų, neimdamas mokesčio.

Gaila gero.širdingo drau
go. Jis užbaigė savo gyve
nimo kelionę. Paliko mus 
ant visados.

Reiškiu gilią ir nuošir
džią užuojautą velionio 
žmonai, dukrai, sūnui ir jų 
šeimoms, ir jo visiems drau
gams.

M. G.

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-Ęriday 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)

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)

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)

Binghamton, N. Y.
MŪSŲ ŠIRDINGA 

PADĖKA
Giliai iš širdies dėkojame 

visiems draugams ir drau
gėms, kurie dalyvavo mūsų 
mylimo vyro ir tėvo laido
tuvėse, lankėsi koplyčioje ir 
palydėjo į kapines. Dėkoja
me už gausius gyvų gėlių 
vainikus, už pareiškimą už
uojautos per laikraštį “Lai
svę”, laiškais ir kortelėmis. 
Taipgi grabo nešėjams ir 
visiems kitiems, kurie bent 
kuo pagelbėjo mums pergy
venti šį skaudaus sukrėtimo 
momentą.

Jūsų, brangieji, suteiktos 
paslaugos pasiliks mūsų šir
dyse neužmirštos.

Liūdinti žmona Anastazi
ja, sūnus Aleksas Jr., ir 
Waite ris, ir jų šeimos.

Atminčiai savo gyvenimo 
draugo skiriu laikraščiui 
“Laisvei” $20.

Anastazija Yudikaitiene

Bogota.—Kolumbijos uni
versiteto daugiau kaip 7,000 
studentų paskelbė solidaru
mo streiką su medicinos ko
legijos streikuojančiais stu
dentais.

Washingtonas. — Senato
rius Church kaltina JAV 
Centralinę Žvalgybos Agen
tūrą už karą Laose net be 
valdžios žinios ir įgalioji
mų.

Budapeštas. — Vengrijos 
pensininkai su kovo mėn. 
pradžia gaus pensijų pakė
limą nuo 4 iki 20 proc.

Cambridge, Miss.
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 pasimoke- 
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 narystes 
įvedimas, per šių 1970 m. 
metinį susirinkimą buvo pa
naikintas.

Klubo valdyba
(14-15)

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

(8-17)

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

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

(10-16)

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

(11-15)

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

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)

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

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

THE PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY

Ogontz Campus 
1600 Woodland Rd., Abington, Pa.

19001
An Equal Opportunity Employer

(13-15)

MAINTENANCE MAN. BUS DRIV
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)

__________ 2__________________

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 CADILLAC, 
1750 The Fairway, Jenkintown, Pa.

(12-18)
I
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MIESTE PASIDAIRIUS
Gautas pranešimas, kad 

Californijos universiteto 
bosai nutarė atmesti pasiū
lymą mūsų New Yorko ma
jorui Lindsay suteikti kokį 
nors garbės laipsnį. Jis 
jiems perdaug radikališ- 
kas!

Pasiūlymas jam suteikti 
garbės laipsnį buvo pada
rytas ryšium su pakvieti
mu, kad jis universitete pa
sakytų kalbą, kai bal. 2 d. 
įvyks universiteto 
įsteigimo metinių 
mas.

jų buvo 500 daugiau. Dau
giausia žmonės skundžiasi 
prieš policijos brutališku- 
mą.

American Association to Combat 
Fascism, rącism and 

antisemitism

102-ųjų 
minėji-

Nesulaikomai tebekyla reik
menų kainos. Valdžia ra
portuoja, kad mūsų mieste 
per sausio mėnesį kainos vėl 
pakilo 7 dešimtadaliais proc. 
Tai laikoma labai dideliu 
kainų pašokimu per vieną 
mėnesi, v ■ I.

Miesto taksių kompanijos 
reikalauja, kad valdžia leis
tų naktimis pakelti fėrą. 
Mat, naktimis yra pavojus 
užpuldinėjimų. Didesnė ri
zika, todėl vairuotojai rei
kalauja didesnio užmokes
čio. Kompanijos gi iš savo 

ty>elnų jiems algų nepakels.

Mieste atidaryta pirma kli
nika rauspams gydyti. Jos 
adresas: 245 Houston St., 
Manhattane. Manoma, kad 
užsienyje būdami kai kurie 
amerikiečiai užsikrečia šia 
pavojinga liga. Šiandien 
pasaulyje esą apie 12 mili
jonų raupsais sergančių 
žmonių, v

Adopted at conference held on Sunday, January 18, 1970, 
at the Penn Garden Hotel

1. That an appeal be is- Chicago trial which is at- 
sued to all civil liberties 
and rights organizations in
volved in combatting the 
ultra-Right and fascist or
ganizations to set up an in
strumentality to coordinate 
activities of these organiza
tions ;

2. That an educational 
and action campaign be de
veloped to involve the pub
lic in defense of civil liber
ties, especially on such is
sues as preventive deten
tion legislation, concentra
tion camps, attacks on mi
norities, harrassment of ci-

tempting to railroad them 
to jail on clearly unconsti
tutional grounds;

9. That the conference go 
on record to support the 
Young Lords in the Puerto 
Rican community in their 
work for community wel
fare and in the struggle 
against poverty, and that 
all affiliated organizations 
pressure the Albany legis
lature to allocate adequate 
funds in the poverty areas 
of our State;

10. That the conference 
go on record in opposition

vii rights, peace and blacky anti-labor anti-Com-

Minint Vinco Andrulio 80-sias Parengimu Kalendorius
Kovo 8 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų klubas rengia MOTERS- 
DIENOS minėjimą, Laisvas 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., 1 vai. 
dieną. Bus pietūs ir įvairi 
programa.

gimimo metines

Mūsų majoras John Lind
say yra vienas iš šešių ma
jorų, kurie užsispyrusiai 
reikalauja iš valstijos val
džios daugiau pinigų mies
tams padengti deficitą. De
ja. guberna t o ri u s Rocke- 
felleris su jo reikalavimais 

pelnus suėda. Vieną dieną' nesiskaito.
reikia “mini,” kitą dieną—Į -----~
“midi,” trečią dieną “maxi”j Net aštuoniom stambios 
sijonėlių. Nespėjai prisiūti i kapitalistinės įstaigos nuta-

Miesto moteriškų dra
bužių savininkai skundžia
si, kad jiems užėjo labai 
sunkūs laikai. Iš vienos pu
sės infliacija, iš kitos pusės 
nuolat besikeičiančios suk
nelių ir sijonėlių mados jų

vienų, jie jau išėjo iš ma
dos. O kur juos padėsi...

New Yorke įvyko katali
kų bažnyčios “galvų” pasi
tarimas. Kardinolai ir vys
kupai vieni nebegalį bažny
čios reikalus sutvarkyti. 
Nutarta sušaukti didelį 
vyskupų, kunigų ir pasau
liečių veikėjų kongresą, ku
riam bus pavesta sudaryti 
plačią, visos šalies mastu 
tarybą, kuri padės vysku
pams parapijomis “suval
dyti.”

re persikelti iš New Yorko 
i Washing toną. Tikslas: 
būti arčiau federalinės val
džios, kad galėtų ją pa
kreipti savo interesams. 
Tarp išsikrausčiusių iš New 
Yorko miesto randame 
American Bankers Associa-

liberation organizations;
3. That the Association 

concentrate on counteract
ing ultra-.Right ‘develop
ments in our country re
flected in the intensifica
tion of anti-black and anti- 
Semitic propaganda and or
ganized action against mi
nority groups;

4. That a memorandum be 
sent to Chancellor Willy 
Brandt of the Federal Re
public of Germany demand
ing that the amendment of |

munist bills now in Con
gress and contact repre
sentatives in Congress 
vote against these bills 
HR-14864 and S-12.

to

“USSR Photo 70”
I saw in New York Times 

the other day an article 
about the exibition of Soviet 
photographic art. It opened 
in Washington Feb. 17, and 
is scheduled to go to five

tion ir American Petroleum! this amendment will not

Article 50 in the Penal Code other eitic? inJhe ne.?Lse’ 
which permits the freeing 
of all Nazi war criminals 
on the specious ground of 
acting without “base mo
tives” be changed so that

Institute.
Viešas- jų pasiteisinimas 

yra toks: New Yorke per
daug viskas brangu!

Žmonių skundai prieš po
liciją smarkiai kyla. Jeigu 
1968 metais buvo gauta 2,- 
039 skundai prieš 2,899 po
licininkus, tai 1969 metais

Meisto nuomų kontrolės 
įstatymas išibaigia su kovo 
31 diena. Majoras ir miesto 
taryba ruošiasi laiką pail
ginti, kad būtų galima su
daryti naują įstatymą.

Rept.

ir jų viešpačiai 
Amerikoje

apply to the thousands of 
war criminals still at large;

5. ' That the Association 
intensify its campign for 
ratification by the U. S. 
Senate of the Genocide Con
vention adopted by the 
United Nations; and also 
campaign for the Senate 
ratification of the U. N. IN- 
TERNATIONAL CON
VENTION on the Elimina
tion of all Forms of Ra
cial Discrimination;

6. That we memorialize 
members of Congress and 
local legislatures to act on 
the issues discussed at the 
Conference and wherever 
possible organize rallies and 
meetings on these issues;

7. That we will continue 
our efforts to effectuate 
the extradition of Nazi war 
criminals in the United 
States so that they can be 
punished by the lands 
where they committed their 
crimes;

8. That we call upon all 
organizations to support 
the seven defendants in the*

ven months. The exibition 
“USSR Photo 70” will give 
us Americans our first view 
in the art of the camera, 
Soviet .style. * r ‘ •

1,200 photographs are 
displayed, among them are 
“Photographies” by Vita
lius Butyrinas and “Sum
mer” by Vytautas Lutkus. 
Both are Lithuanians.

The exhibition is the 
biannual traveling show ex
change between the United 
States and the Soviet Union 
under the 12-year-old cul
tural program. The Amer- 
incan exhibition, called 
“Education USA,” has been 
seen by more than half a 
million people across the 
Soviet Union as it nears the 
end of a six-city tour.

A new two-year cultural 
exchange agreement 
1970-71 was signed in 
shington this month, 
are very happy about

Use

f or 
Wa- 
We 

it.

Policijos komisionie r i u s 
Leary žada paaštrinti kova 
prieš narkotikų pardavinė
tojus. Tik jis skundžiasi 
kad tam neužtenka dabar 
500 policininkų kovai su tais 
nusižengėliais. Jis žada tas 
jėgas gerokai padidinti.

“Laisvės” 12-to numerio 
editoriale buvo šitaip par- 
šyta:

“Iš gilumos širdies, drau
ge Vincai, mes Jums linki
me dar daug tokių pat veik
lių ir kūrybingų metų. Jūsų 
energija, jūsų pasiaukoji
mas, jūsų ištikimybė mūsų 
pažangiajam judėjimui ir 
visos žmonijos kovai už 
viesesnį rytojų yra pavyz
dys mums visiems.”

Gerai parašytas ir dėme
sio į jį kreipiamu neužmirš- 
ties raštu patalpintas. Dė
kui, dėkui!

Prisimenant Vincą, kai jis 
dirbo “Laisvės” redakcijoj 
l<ada pš pradėjau parašyt 
kokią koresnondenciiėle ir 
šiaip koki raščiuke, tai jis 
mane šitaip pamokino:

“Kai pradedi ką nors ra
šyti, nebandyk viską para
šyti šiandien; pasilik biskį 
ir rytdienai ”

Šios pastabos negaliu pa
miršt, ir jums visiems pa
sakau, nes dabartiniai mūsų 
korespondentai, kai pradeda 
rašyt, tai atrodo, kad jie 
jau rydienos nesulauks — 
rašo, tempia, ieško žodžių ir 
net sakinių, kurie visai ne
priklauso tam aprašymui, 
kad tik būtų ilgesnis raštas, 
viską žinanti vaikščiojanti 
enciklopedija. Bet pamirš
ta, ar gal reikia pasakyt, 
kad daugelis skaitytoju tik 
pamatę rašytojo pavardę, ar 
slapyvardę, meta jo raštą 
šalin neskaitę, sakydami, 
“jau isipriklino skaityt Ta- 
radaikos pasakos.” Būtų ne 
pro šalį prisiminti Vinco 
pastabą.

Vieną šeštadienio pava-: 
kare, ateinu į buvusį Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klu
bą ir matau einančia pikieto 
liniją nuo šoninių Stagg St. 
durų iki priekinių Union 
Avė. durų. Sutikęs moterį 
šoninėj linijoj užkalbinau: 
”Ir tu čia?” ji pakėlė į vir
šų rankas, jomis krestelėjo, 
iš linijos į gatvę, ir dingo. 
Prie priekinių durų kokia 
nepažįstama moteris pasvei
kino mane. Aš jau atsakiau: 
“Eik tu besarmate.” Staiga 
nolicistas griebė mane už 
rankos smarkiai sukdamas 
ir rėkdamas: “Neužkabinėk 
šitų žmonių!” Žandariškai 
stumia ir rėkia: “Eik vi
dun!” Aš nei nepajutau, 
kai per tas duris įėjau vi
dun.

O kas tame viduje buvo? 
Antrajame aukšte V. An
drulio prakalbos! Kas jas 
rengė, kokia tema jis kalbė
jo, nežinau. Viršutinėje sa
lėje nebuvau užėjęs, nes

klausa jau buvo mane nuo 
visko atskyrusi.

Pirmadienio rytą nuėjęs 
šapon ir priėjęs prie guzi- 
kinės Marytės klausiu: “Tai 
ir tavo brolienė subatoje bu
vo klubą pikietuot?”

“Kunigas liepė, tai buvo,” 
trumpai atsakė.

Koks velnias jį įšventino į 
dvasiškius, apvilko kunigo 
rūbais, rengė pikietą ir varė 
jo žinioje esančius visus di
pukus pikietuot, nereikia 
aiškint. Visi žino tą išga
mą, išsižadėjusį savo šalies 
Lietuvos, pasiryžusį griaut, 
ardyt visas Amerikos lietu
vių organizacijas, klubus, 
kad patikus Amerikos kar
dinolams, kad galėtų ir jis 
nuvažiavęs sakyt: “Jūs mu- 
šatės, kaip Kristaus karei
viai.” Bet iš to laukto pa
aukštinimo ir plieniniais 
sparnais lekiojimo — niekas 
neišėjo.

Tiesa, padėjo suėst klubą, 
Dariaus-Girėno paminklą ir 
visą Lietuvišką Aikštę. Tai 
viskas, ką laimėjo savo ju- 
došišku užsispyrimu.

Buvęs Klubietis

Graži fotonuotraukų 
parodėlė parengime
Tarptautinės Moters Die

nos minėjimo parengime 
Laisvės salėje kovo 8 d. bus 
kas nors nepaprasto. Jau 
nekalbant apie gražią meni
nę programą ir viešnios iš 
Washington© Juškienės kal
bą, susirinkime pamatysi
me labai gražių foto-nuo- 
iraukų parodėlę. Jos gautos 
iš Tarybų Lietuvos. Tai ti
kri fotografijos meno šede- 

tyrąi. Tokių nuotraukų ne
buvome matę.

Tai dar vienas paskati
nimas moterų parengime 
visiems dalyvauti.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banke
tas “Laisvės” salėje. Tėmy- 
valandą
kite skelbimus. Pradžia 12

Balandžio 5 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo-r 

pa ruošia banketą, “Lais- , 
vės” salėje. Prašome kitur 
organizacijų nieko nerengti 
ta diena, v **

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

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

Pagilinkite savo žinojimą 
apie Ameriką

JAV Darbininkų Judėjimo Istorija
Paraše 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 
Negrų vergove
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 politine 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 “Laisves” Knygyne 
Siųskite užsakymus, adresuokite:

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

Liet. Koop. Spaudos Bendroves Dalininkę

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS
Įvyks

Sekmadienį, Kovo-March 15 d.
“LAISVES” SALEJE

102-02 Liberty Avenue Ozone Park, N. Y.

SUVAŽIAVIMO PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ 
Po Suvažiavimo bus banketas 5 valandą vakaro

t-, j v • i t i ,. ...i1*"*n i- e » • 9Prašome dalininkus dalyvauti suvažiavime. Organizacijos, kurios turite 
šėrus, išrinkite atstovą dalyvauti. Kviečiame ir svečius dalyvauti.

Bilietus banketui galite gauti “Laisvės” raštinėje. Vienas bilietas — $5.
Dalyvaukime skaitlingai suvažiavime ir bankete!

• A

LKS B-vės Direktorių Taryba

Rūbsiuviai ir politika
New Yorko rūbsiuvių 

unijos bendrosios tarybos 
leidinys “News-Record” ra
šo apie sausio 7 dieną įvy
kusį susirinkimą, kuriame 
buvo kalbama ir apie šalies 
vyriausybės politiką. Tuo 
klausimu pranešimą padarė 
Joint Board direktorius 
Louis Hollander.

Pranešėjas pasisakė prieš 
dabartinę valdžios politiką, 
kuri esanti prielanki tur
tuoliams, o priešinga darbi
ninkams. Louis Hollanderio 
supratimu, ši politika mus 
veda į huverinės depresi
jos laikus.

Kaip prieš tą politiką ko
voti?

“Vienintelis šiai situacijai 
vaistas,” pasakė Hollander, 
“yra išrinkimas 1970 me
tais liberališko kongreso, 
kuris tarnaus
interesams. Amalgamated 
Clothing Workers unijos 
nariai turi padėti tokį kon
gresą išrinkti.”

Patarimas vietoje. Orga
nizuoti darbininkai turėtų 
aktyviškai dalyvauti rinki
muose ir padėti rinkimus 
laimėti tiems, kurie akty
viškai kovoja prieš dabarti
nę Nixono politiką, ypač 
kurie yra aiškiai ir griežtai 
nusistatę prieš Vietnamo 
karą.

Moterys kviečia
Praėjusiame Niujorko 

Lietuvių Moterų klubo susi
rinkime labai plačiai ir su 
dideliu entuziazmu moteryš 
tarėsi kaip geriau minėti 
Kovo Aštuntąją (Moters 
Dieną). Kiekviena susirin
kimo dalyvė pasižadėjo pri
sidėti, kad tik kovo 8 d. pa
rengimas būtų ypatingai 
puikus. Vienos žadėjo pa
kepti pyragu, kitos su ki
tokia pagalba, bet visos 
dirbsime.

Taigi, prašome visų apy
linkės moterų ir vyrų tą 
dieną praleisti su mumis. 
Atvykite 1 vai. į pietus, o 
paskiau turėsime meninę 
programą ir kitokių įvai
rumų. Tai bus Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y., sekma
dieni kovo 8 d. Įėjimas tik 
$2.50.

Valdyba

žmonių

New Yorkas. — Nassau5 
pavieto viršininkas Eugene 
Nickerson pasisakė kandi
datuosiąs demokratų sąraše 
gubernatoriaus vietai. Jis 
priešingas Vietnamo karui.

Pilietis

New Yorkas. — Policija 
1969 metais areštavo 7,877 
prostitutes, 18 proc. dau
giau kaip 1968 m.

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: 64fc 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St./ 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(12-16)




