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KRISLAI
Antrasis Vietnamas 
Iranas ir Izraelis 
Lietuviai studentai 
Reikia kooperaejos 
Mūsų suvažiavimas

J. Gasiūnas

Laoso valstybėje tikrai su
kurtas antrasis Vietnamas. 
Kasdien amerikiečių lėktuvai 
bombarduoja Pathet Lao (La
oso Patriotinio Fronto) jėgas, 

. kurios narsiai kariauja prieš 
Amerikai parsidavėlių valdžią, 

k Apie 12,000 amerikiečių ka- 
A reivių jau yra perkelta iš Tai

lando.
Nepaisant to, kad valdžios 

jėgos gerai apginkluotos ir tu
ri amerikiečių paramą, Pathet 
Lao jėgos viename mūšyje su
daužė 1,500 kareivių armiją ir 
užėmė didelius žemės plotus.

Pathet Lao dabar kontro
liuoja apie tris ketvirtadalius 
visos Lao valstybės teritorijos.

Dar nebaigtas karas Vietna
me, o jau naujas karo frontas 
Laose prasidėjo. Pasirodo, Nix
ono politika veda ne prie tai
kos, bet prie naujų susikirti
mų,

Sudaužydamas Egipto meta
lo dirbtuvę ir užmušdamas 70 
ten dirbusių darbininkų, Izra- 

1 elis praranda gerą savo bičiu
lį Iraną, kuris pristato Izraeliui 
apie 90 proc. petroliumo, rei- 

1 kalingo karui su arabais.
Pirmą kartą dabar Irano 

valdžia griežtai pasmerkė Iz
raelio žygius prieš Egiptą. Bet 
nieko ’nesako, ar sulaikys pet- 
roliumą, kuris Izraelio agresi
jai labai reikalingas.

Iranas yra nedraugiškuose 
santykiuose su arabų šalimis, 
todėl ir iki šiol padėjo Izrae
liui. Turėtų dabar nutraukti 
tą paramą.

Visa “vaduotojų” spauda su
sirūpino lietuviais studentais, 
kurių gera dalis yra dipukų 
tėvų vaikai.

Girdi, lietuviai studentai 
taipgi linkę prie hipių, nori 
smarkiai patriukšmauti, gerai 
pasivaišinti, bet lietuviškų rei
kalų ir Lietuvos “vadavimo” 
jiems neįpirši.

Paskiausiame savo suvažia
vime jie smarkiai kalbėjo, bet 
ir valdybos negalėjo išsirinkti. 
Taip ir pasiliko lietuvių stu- 

f dentų veikla be galvos.
, Tiesa, lietuviai studentai su- 

> silieja su bendra studentijos 
srove. Veiksnių veiklai jie pa
lieka svetimi. Bet už tai jų ne
galima kaltinti.

Didžiausia kaltė krinta ant 
tėvų galvų. Kuomet nuolatos 
tėvai niekina savo gimtinį kra
štą ir neleidžia jaunuoliams 
susirišti su Lietuvos jaunimu, 
tai kaipgi jaunuoliai gali pa
milti savo tėvų kraštą ir jo 
kultūrą ?

Prisimename, kiek triukšmo 
sukėlė “vaduotojai” tik dėl to, 
kad Amerikos lietuvių sporti
ninkų grupė nuvyko Lietuvon 
ir lošė sportą su Lietuvos spor
tininkais. Jie buvo apšaukti 
išdavikais.

Artimesni ryšiai su Lietuvos 
< jaunimu, su Lietuvos studenti- 
ffja gali žymiai padėti Ameri

kos lietuvių studentams išlai- 
* kyti lietuvių kalbą ir kultūrą.

Ksavera Karosienė, redaguo
dama dienraščio “Vilnies” Mo-

Mainieriy unijos vadovai 
pašaukti tyrinėjimui

Cleveland, Ohio. — Fede
ralinė grand džiurė pasi
šaukė liudyti keletą Jungti
nės Mainierių Unijos parei
gūnų Yablonskių nužudymo 
tyrinėjime, bet nepaskelbė, 
ką iš jų sužinojo.

Smarkiai klausinėtas 19 
distrikto prezidentas Wm. 
J. Turnblazeris, kam jo 
kontroliuojamas distriktas 
“pasiskolino” iš unijos cent
ro $3,700,000, ar tik iš tos 
didžiulės sumos nebuvo mo
kėta Yablonskio šeimos žu
dikams.

Kaltinimas prieš keturis

žmones skelbia, jog Yablon- 
skis, jo žmona ir duktė bu
vo nužudyti, kad negalėtų 
Washingtone liudyti unijos 
prezidentinių rinkimų tyri
nėjime. Buvo paskelbta, 
kad visame 19 distrikte Ya- 
blonskis tegavęs tik 87 bal
sus, o dabartinis preziden
tas — 3,723 balsus. Atrodo, 
kad ten būta suktybių.

San Domingo, Dominika. 
— Universiteto studentus 
demonstracijoje puolė poli
cija. 9 studentai sužeisti, 
daugelis areštuotų.

Kinija kaltina Jungi. Valstijas 
ir Japoniją del Taivano

Hong Kongas. — Kinijos 
Liaudies Respublika kaltina 
Jungtines Valstijas ir Japo
niją už organizavimą judė
jimo, kad paskelbtų ir pri
pažintų Taivaną (Formosa) 
nepriklausoma valstybe.

salą 1949 m., pastoviai pa
siliktu Taivano valdovai ir 
Taivanas būtų atplėštas 
nuo Kinijos.

Tokiam žygiui Kinija 
griežtai priešinasi, nes Tai
vanas yra nedaloma Kinijos

Amerikiete užmušta Izraelyje
Jeruzalė. — Izraelio oku

puotame Hebrono mieste 
buvo apšaudytas amerikie
čius vežąs autobusas. Mrs. 
T. W. Ertle buvo mirtinai 
peršauta ir kiti trys sužeis
ti.

Arabų partizanų organi
zacijos pirmiau paskelbė, 
kad Hebrono miestas yra 
pavojingas turistams, nes

Jungtinės Valstijos, susi
tarusios su Japonija, sklei
džia propagandą už dviejų 
Kinijų sudarymą, teigia Pe
kinas. Tada nacionalistai 
pabėgę iš Kinijos į Taivano

dalis.

Bostonas. — Apie 10,000 
universiteto studentų pas
kelbė streiką prieš “politi
nę prispaudą”.

Guyana pasiskelbė respublika
Georgetown. — Vasario 

23 d. Gujana pasiskelbė Ko- 
operatyvine Respublika ir 
nutraukė su Anglija kolo- 
nialius ryšius. Premjeras 
Burnham pasakė, kad Gu
jana pasiliks Anglijos Ko- 
monvelte (Bendruomenėje).

Dabar Gujana jau turės 
savo prezidentą. Gujana tu
ri tik 750,000 gyventojų, ku
rie susideda iš kelių rasių, 
randasi Centralinėje Ame
rikoje, prie Venezuelos.

Albany, N. Y. — Guber. 
Rockefelleris siūlo valstijos 
legislatūrai priimti $1.85 į 
valanda minimumo mokesti, u

terų Puslapį, atlieka prakilnų 
darbą. Tikrai ji užsitarnauja 
pagarbos.

Galima priminti, kad iš dau
gelio Moterų veikėjų ji gauna 
per mažai kooperacijos. O pas 
mus tokių moterų, kurios ga
li gerai parašyti, yra nemaža. 
Jos turėtų redaktorei daugiau 
padėti.

• **

Li e t u v i ų Kooperatyvines 
spaudos (“Laisvės”) Bendro
vės šėrininkų suvažiavimas vi
sai arti — kovo 15 d.

Suvažiavime i šk i 1 s labai 
svarbių klausimų, kaip toliau 
“Laisvę” išlaikyti. Bus visokių 
nuomonių. Todėl labai svarbu 
šėrininkams suvažiavime da
lyvauti ir nutiesti gaires atei
čiai.

Vietiniai šėrininkai tikrai 
gali dalyvauti, bet ir iš toliau 
atvykstančių tikimės. Visi pa
sižymėkite kovo 15.

šėrininkai yra bendrovės sa
vininkai. Nuo jų tarimų viskas 
priklauso. Todėl visi atlikime 
savo pareigą.

Washingtonas. — Demo
kratų Partija ragina prez. 
Nixoną sumažinti gamybos 
išlaidas 5 bilijonais dolerių. 
Demokratai mano, kad Nix
ono paskelbtas biudžetas 
turės didesnes išlaidas už 
pajamas.

........ .................r"~........

Bendradarbiauja 
mokslininkai

Havanoje pasibaigė Tary
bų Sąjungos—Kubos komi
sijos TSRS Mokslų akade
mijos pirmoji sesija visuo
menės mokslų klausimais.

Sesijoje buvo išklausyti 
Tarybos Sąjungos - Kubos 
bendradarbiavimo visuome
nės mokslų srityje rezulta
tai laikotarpiu nuo 1963 me
tų iki 1969 metų.

Šalys taip pat informavo 
viena kita apie savo per
spektyvinius mokslinių ty
rimų planus.

JAV chemikalinis karas
Hanojus.— Pietų Vietna

mo revoliucinės valdžios pa
reiškimas spaudos konfe
rencijai rodo, kaip smarkiai 
JAV chemikalai žaloja 
Vietnamą.

1969 m. nuodingais che
mikalais buvo apipurkšta 
989,300 hektarų, nukentė
jo 302, 890 žmonių.

Amman. — Jordano val
džia ir 10 arabų partizanų 
organizacijų susitarė dėl 
arabų veiklos prieš Izraelį. 
Sutarties teksto neskelbia.

lat įvyksta persišaudymai. 
Nepaisant persergėjimo, Iz
raelio turistų agentūra ve
ža ten turistus ir provokuo
ja susikirtimus, stato pavo- 
jun turistų gyvastis. .

Paterson, N. J. —Džiurė 
išteisino tris vyrus ir vieną 
moteri, kaltinamus nužūdv- 
mu Judy Kavanaugh prieš

jis karo padėtyje, kur-nuo-‘ketvertą metų.

Nepriimtinos Vakarų 
Vokietijos sąlygos

Indonezija tariasi su 
TSRS dėl skolų

Berlynas. — Rytų Vokie-
tijos Kompartijos dienraš- užsienio 
tis “Neues Deutschland” Malikas
rašo, kad Vakarų Vokieti
jos kanclerio Brandto sąly
gos bendrai konferencijai 
visai nepriimtinos ir jos tu
rėtų būt panaikintos.

Rytų Vokietija nuolat 
primena, kad Brandtas pa
sirašytų sutartį atsteigimui 
normalinių santykių tarp 
abiejų Vokietijų. Pasitari
mai netrukus prasidės.

Amerikiečiams nesiseka 
Laose kariauti

Vientiane, Laosas.—Ame
rikiečių remiamos valdžios 
armija netvarkingai buvo 
priversta pasit r a u k t i iš 
strateginės Plain of Jars 
teritorijos, kurią gynė 1,500 
kareivių, ginkluotų ameri
kietiškais ginklais.

- Armijos komandierius sa- 
ko^ kad tą armiją puolė 
apie 400 Pathet Lao karei
vių, bet 1,500 negalėjo prieš 
400 atsilaikyti ir. turėjo ne
tvarkingai iš ten pabėgti.

Manoma, kad apie. 500 
kareivių perėjo Pathet Lao 
pusėn, o kiti išbėgiojo. Val
džios armijos komandierius 
pripažįsta, kad pabėgimas 
iš armjios nuolat atsitinka. 
Amerikiečių lėktuvai, nuolat 
bombarduodami Pathet Lao 
jėgas, neišgelbėjo valdžios 
jėgų nuo sumušimo.

Delegatai nepasitenkinę 
tuščiais, pažadais

Karakas, Venezuela.—Lo
tynų Amerikos šalių dele
gatai, susirinkę į ekonomi
nės ir Socialinės Tarybos 
konferenciją, pareiškė ne
pasitenkinimą Jung t i ri i ų 
Valstijų delegatų tuščiais 
pažadais.

Delegatai nurodė, kad 
buvo daug susitarimų ir net 
pasirašytų pareiškimų, bet 
niekas iš to neišėjo. Jungti
nės Valstijos neištęsėjo sa
vo pažadų.

New Yorkas.—Naujų na
mų statyba jau sumažinta 
25 proc., sako komisionie- 
rius Urstadt.

Jungtinėse Tautose yra 
pasiūlymas takšnoti turtin
gus )pasaulio skurdžių para
mai.

Maskva. — Indon e z i j o s
reikalu ministras 
čia atvyko tartis

Taika Vietname galima, jei 
prez. Nixonas netrukdytų

Intervencija Į Laosą liū-Washingtonas. — Jungti
nių Valstijų užsieninė pro
grama, kurią prez. Nixonas 
perdavė Kongresui, neparo
do Nixsono norą derybomis 
laimėti taiką. Nixonas dau
giau kalba apie “garbingos 
pergalės” atsiekimą.

Senatoriai McCarthy ir 
Church senatiniame užsie
nio reikalų komitete aiškino, 
kad Nixonui tikrai buvo 
proga derybomis pasiekti 
taiką. Šiaurės Vietnamo ir 
Vietkongo delegacijos tvir
tina, kad Nixonas nuolat 
trukdo derybas.

dija, kad Nixono adminis
tracija stengiasi pasiekti 
kokią nors militarinę per
galę ir tik tada padiktuoti 
taikos sąlygas. Amerikos 
lėktuvų bombardavimas La
oso teritorijos yra kartu 
Vietnamo karo plėtimas.

Rimtų derybų negalės bū- 
ti, iki Nixono administraci
ja nesutiks paremti naujos 
koalicinės valdžios, kuri ga
lėtų kontroliuoti pereina
mąjį procesą, pareiškė sen. 
McCarthy.

dėl skolų atmokėjimo.
Tarybų Sąjunga paskoli

no Indonezijai 800 milijonų 
dolerių tuomet, kai buvo In
donezijos prezidentu Sukar
no. Dabar Tarybų Sąjunga j 
reikalauja išlyginti skolą.

TSRS antibalistiiies raketos gali 
sunaikinti priešo raketas

Maskva — TSRS gyny- Sąjungos gynybos ministro 
’bos ministras Grečko pas- pareiškimas taikomas Jung- 
kelbė “Pravdoje” savo pa- tinėms Valstijoms, kurios

Tokijas. — Kinijos užsie
ninė prekyba 1969 metais 
gerokai padidėjo.

Monrovia, Liberia.— JAV 
valstybės sekretorius Ro
gers, aplankęs 10 Afrikos 
valstybių, Čia pasakė, kad 
Afrika veikiausia nebus 
įtraukta į “šaltąjį karą”, 
kuris pasilaiko tarp didžių
jų valstybių.

Savanorių armija po 
karo Vietname

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird užgy- 
rė prez. Nixono siūlymą su
daryti savanorių armiją ir 
draftą vis ai panaikinti. 
Tokia armija būsianti ma
žesnė, bet geresnė.

Nixonas mano, kad pasi
baigus Vitnamo karui gali
ma bus pereiti prie savano
rių armijos.

Stillwater, Minn. — 6 ka
liniai, protestuodami prieš 
blogą maistą ir sargų bru
talumą, išlaikė tris sargus 
pasigrobę 8 valandas ir vė
liau paleido.

Berlynas. — TSRS užsie
nio reikalų ministras Gro
myko atvyko čia tartis su 
Rytų Vokietijos vadais.

Peršauti 4 mainieriai
Johannesburg, Pietų Af

rika. — Transvaalyje poli
cija užpuolė mainierių su
sirinkimą. Keturi afrikie
čiai mainieriai buvo pašau
ti, 23 areštuoti.

Mainieriai buvo susirinkę 
pareikšti protestą prieš blo
gas darbo sąlygas. Jie savo 
sueigoje dainavo, šoko, iki 
policija juos užpuolė.

Maskva. — Kad sumažin
tų girtavimą, degtinės kai
nos padvigubintos.

t Louisville, Ky. — 22,500 
mokytojų paskelbė streiką.

reiškimą ginkluotųjų jėgų 
dienos proga.

Maršalas Grečko pareiš
kia, kad Tarybų Sąjungos 
antibalistinės raketos taip 
Igerai ištobulintos, kad prie
šo raketas bet kada ir bet 
kur gali numušti ir sunai
kinti. ’ ’ ‘

Tai pirmas toks Tarybų

smarkiai giriasi savo ra
ketomis.

San Juan, Puerto Rico.— 
Bomba sprogo kairiųjų lai
kraščio “Claridad” pastate 
ir padarė daug nuostolių. 
Laikraštis kovoja už savo 
šalies nepriklausomybę.

Teršimo problema apima šalį
O------------------------------------------------------------Washingtonas.— Federa

linė, valstijų ir miestų val
džios kiek rimčiau svarsto 
vandens, oro ir žemės terši
mo problemą. Daugelis vi- 
suome n i n i ų organizacijų 
tiesiog reikalauja sulaikyti 
teršimą. Tuo klausimu siū
lomi biliai.

Tą klausimą rimtai kelia 
ir daugelis mokslininkų, ku
rie studijuoja oro, vandens 
ir žemės teršimą. Jie nuro
do didžiulį žmonijai ir visai 
gyvybei pavojų, jeigu terši
mas nebus pašalintas grei
tu laiku.

Kasdieninės civilinių 
žudynės P. Vietname
Washingtonas. — Dr. Li

vingstone, neseniai grįžęs iš 
Pietų Vietnamo, liudija, 
kad ten civilinių žmonių žu
dynės yra kasdieninis daly
kas.

Jis raportavo iš savo pa
tyrimo, begydant kareivius 
ir civilinius žmones. Jis tvir
tina, kad amerikiečiai tik
rai išžudė apie 500 civilinių 
Mylai kaime.

Kairas. — Jugosla vijos 
prezidentas Tito turėjo pa
sitarimą su Egipto 'prezi
dentu Nasseriu.

Ankara. — Turkija ir Ta
rybų Sąjunga pradėjo pa
sitarimus dėl rubežiaus de
markacijos.

Georgetown. — Gujanos 
ir Venezuelos kareiviai ap
spaudė ant rubežiaus.

Jakarta. — Indijos teis
mas nubaudė redaktorių 
Lubisą 5 mėnesiais kalėji
mo už pareiškimą komunis
tams simpatijos.

Indija įsakė uždaryti 
Amerikos bibliotekas

New Delhi.— Indijos val
džia įsakė uždaryti Ameri
kos bibliotekas, esančias 
penkiose valstijose. JAV 
ambasadorius Keatingas 
gavo tokį pranešimą.

Nurodoma, kad iš tų bi
bliotekų buvo skleidžiama 
antitarybinė ir abelnai anti- 
socialistinė propaganda.

Bonna. — Vakarų Vokie
tija neįsileido Pietų Vietna
mo revoliucinės valdžios at
stovų pataikaudama Jung
tinių Valstijų politikai.

Newburgh, N. Y. — Po
licija suėmė 33 žmones, pas 
kuriuos rado nemažai nar
kotikų.

Komunistas laimėjo 
rinkimuose

Ženeva.—Šveicarijos Dar
bo partija iškovojo naują 
žymų laimėjimą. Papildo
muosiuose Ženevos munici
palinės tarybos administra
cinės tarybos (vykdomojo 
organo) rinkimuose, kurie 
pasibaigė vasario 15 d., 
Šveicarijos Darbo žmonių 
partijos kandidatas komu
nistas Rožė Daflonas gavo 
daugumą rinkėjų balsų.
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ŠVEICARIJOJE keleivinio lėktuvo nelaimėje žuvo 
47 civiliniai žmonės. Kadangi lėktuvas skrido į Izraelį, 
tai tuoj už nelaimę kaltinami arbai. Jiems primetamas 
sabotažas. Arabai, žinoma, užsigina. Kai kurios europi
nės lėktuvų linijos laikinai nutraukia lektuvais.su Izra
eliu susisiekimą. Izraelio valdžia grūmoja atkeršijimu 
arabams.

Tokių kovos priemonių niekas neteisina. Jos ne
patarnauja siekiamajam tikslui. Jos tik sukelia pasaulio 
opiniją prieš tuos, kurie tokiomis priemonėmis siekia 
tikslo. Sunku tikėti, kad rimti arabai, kurie turi labai 
pagrįstą skundą prieš Izraelį, imtųsi tokių teroro prieš 
nekaltus civilinius žmones priemonių. Jeigu pasirodytų, 
kad minėta nelaimė įvyko dėlei sabotažo, tai kaltininkų 
reikėtų ieškoti tarpe lygsvaros netekusių desperatų, ku
rių panašiose įtempimo tarp žmonių sąlygose niekuomet 
netrūksta.

Pranešama, kad kai kurie Izraelio vadai reikalauja, 
kad visos šalys tuoj nutrauktų visokį lėktuvais susisieki
mą su Jordanu, Egiptu, Sirija ir kitais arabiškais kraš
tais, kol jie negarantuos, kad tokių sabotažų daugiau 
nebepasikartos. Bet tokios garantijos, žinoma, jokia 
šalis niekam negali duoti. Šalies valdžia tik gali garan
tuoti, kad ji tokių priemonių nevartos. Bet kaip ji gali 
garantuoti, kad tarpe milijonų jos piliečių neatsiras 
tokių, kurie iš desperacijos ar klaidingo įsitikinimo tokių 
teroro priemonių imsis?

Kas kita reikalauti, kad valdžios nevartotų lėktu
vų karo reikalams. Uždraudimas turėtų būti visuotinis. 
Ir turėtų būti pradėta nuo mūsų Amerikos. Jos lėk
tuvai sėja mirtį ant Vietnamo, Laoso ir Kambodijbs. 
Kiek nekaltų civilinių žmonių nuo iš lėktuvų paleistų 
bombų žuvo! Paskui turi sekti Izraelis, nes jo lėktuvai 
mėto bombas ant Egipto. Tik neseniai buvo subombar- 

r duotas plieno fabrikas prie pat Egipto sostinės. Ant 
vietos užmušta 70 nekaltų darbininkų ir daugybė su
žeista. . 5

Apie tokį uždraudimą reikėtų visiems rimtai pagal
voti. Be tokio visuotinio uždraudimo didžiausia veid
mainystė yra piktintis, šlykštėtis ir baisėtis, kad koks 
nors desperatas susprogdino lėktuvą ir nelaimėje žuvo 
47 nekalti žmonės, o nieko nedaryti ir nesakyti, kai val
džia pasiunčia lėktuvą numesti bombą ant fabriko ir 
sunaikina nieko nekaltų 70 darbininkų.

Lėktuvai yra puikiausia ir moderniškiausia susi
siekimo priemonė. Pagal tarptautinį susitarimą, jie 
tiktai tam ir turėtų būti vartojami. Jei to nebus, jie 
virs pavojingiausiu įrankiu. Užviešpataus anarchija. 
Niekas įsėdęs į lėktuvą negalės jaustis saugus.

Vėliausia nelaimė su lėktuvu Šveicarijoje turėtų pa
skatinti žmoniją susirūpinti visuotiniu uždraudimu lėk
tuvus vartoti kam kitam negu susisiekimo reikalams.

VISOMIS JĖGOMIS 
KOVON PRIEŠ 
GIRTAVIMĄ

Pereitų metų žurnalo 
“Švyturys” 22 num. skaito
me labai jaudinantį gy
dytojo A. Statkevičiaus 
straipsnį “Ką pasirinksime: 
kultūrą ar alkoholį?”1 Ko
va su girtavimu yra svar
bi problema visur. Pasiro
do, kad Tarybų Lietuva nė
ra išimtis. Dr. A. Statkevi- 
čiauš straipsnis vertas pla
čiausio dėmesio.

Čia paduodame to straips
nio įdomiausias vietas. 
Tarp kitko, A. Statkevičius 
sako: - ;!

Niekada nebuvo ir veikiau
siai niekada nebus tokio niek
šingo įvairiausių nelaimių kal
tininko. Nusikaltimai, ligos, 
mirtys, suluošinimai, iširusios 
šeimos, naujagimių degenera
cija, silpnaprotystė, prarasti 
gabumai — visa tai didžiojo 
nelaimių kaltininko — alkoho
lizmo — darbai.

Padavęs visą eilę mirčių- 
nelaimių ryšium su girtavi
mu, dr. A. Statkevičius sa
ko:

Už kiekvieno tokio atsitiki
mo slepiasi šiurpi tragedija: 
artimo žmogaus mirtis, be tė
vo globos palikti vaikai.

Visi minėti mirties atvejai— 
tai nepakankamai purenamo 
kultūros dirvono aukos. Ma
no nuomone, pats alkoholiz
mas yra gyventojų nekultūrin
gumo išdava. Kultūringas žmo
gus -moka, net nepažvelgięs, 
praeiti pro kiekvienoje mais
to parduotuvėje ■ besipuikuo
jančias butelių' eiles. Jis žino, 
kaip išeiti blaiviam iš restora
no, kavinės, jis ; nbprafanda 
saiko nė didžiausiame poky*' 
lyje. Girtavimas plinta ne dėl 
to,kad daug gaminama įvairių 
gėrimų, svarbiausia — paties 
žmogaus vidinė kultūra, tęsi
mas nesveikų tradicijų.

Kai kas mano: 
girtavimu — vien 
švietimo sistemos 
Nenorėčiau sutikti, 
ta vidinės kultūros,
rinis švietimas mažai tepadės. 
Pavyzdžiui, nuo alkoholio 
žūstan tiems medikams vei
kiausiai netrūksta sanitarinių, 
higieninių žinių. Tačiau jie 
stokoja vidinės kultūros, užsi
krėtę nesveikais papročiais.

šiandien respublikoje visiš
kai gera žmogaus apsauga, 
žiūrint somatinės žmogaus 
sveikatos aspektų, tačiau var
gu ar tą patį galima būtų pa* 
sakyti apie moralinį sveika
tingumą. Kova su alkoholiz
mu — tai visų pirma kova su 
nekultūringumu, čia pagrindi
nis vaidmuo, man atrodo, turi 
atitekti ne sveikatos apsaugai, 
bet kultūros frontui.

Kas girtas laikosi ant kojų, 
neagresyvus, tas labai retas 
svečias ligoninėje, beveik nie
kada nepatenka į blaivyklą, 
kalėjimą, pataisos koloniją. 
Ne nuo . geros sveikatos pri
klauso žmogaus kultūringu
mas; dažniau būna priešin
gai —nuo kultūringumo ne
retai priklauso tiek moralinė, 
tiek fizinė bei psichinė svei
kata. .

Dabar visiems aišku: prieš- 
alkoholinės priemonės . nepa
kankamai efektyvios. Girtavi- 
biks ne mažėja, o didėja. Rei
kia konkrečių, didelių darbą. 
Tačiau, kaip ir kiekvienoje 
Veikloje, taip ir priešalkoholi- 
neje, gerų rezultatų galėtume 
prilaukti tik tada, jeigu įsi
jungtų plačioji visuomenė. >

Kai gelbėjame skęstanti ar 
įdegantį žmogų, — neva blogų 
priemonių, visos geros. Tada 
kiekvienas stengiasi padėti vi* 
sdmis jėgomis. Gelbėti nuo 
alkoholio yra lygiai tas pat,< 
kas gelbėti skęstantį jį, ■ degan
tį,lį/’ žemėmis užverktą žmogų.

kova su 
sanitarinio 
uždavinys. 
Kur trūks- 
ten sanita-

18-čiams teisė balsuoti
Seniai kalbama, bet kol kas niekas nėra padaryta 

suvienodinti visoje šalyje amžių, nuo kurio pilietis galėtų 
pradėti balsuoti.

Senatoriai Edward Kennedy iš Massachusetts, ii4 
Birch Bayh iš Indianos ruošia Senatui pasiūlymą tą 
reikalą pataisyti. Jie siūlo, kad įstatymas būtų įvestas 
visoje šalyje vienodas 18 metų amžius, kurio sulaukęs pi
lietis turi teisę balsuoti. Ir tokio amžiaus turėtų būti lai
komasi visuose rinkimuose, o ne tik federaliniuose.

Tai geras sumanymas, ir jie turėtų būti Kongreso 
priimtas. be delsimo.

Organizuoti darbininkai 
ir rinkimai

AMERIKOS Darbo Federacijos-Industrinių Orga
nizacijų Kongreso (AFL-CIO) Vykdomoji Taryba nese
niai įvykusiame posėdyje gerai aptarė šiais metais ru
denį įvyksiančius kongresinius rinkimus. Vadovybė ra
gina visas darbo unijas šiais rinkimais rimčiausiai su
sirūpinti.

Paraginimas laiku ir vietoje. Nėra jokia paslaptis, 
kad reakcinis elementas visur kelia galvą. Republikonų 
partijos vadovybė su prezidentu Nixonu priešakyje yra 
sudarius bendrą frontą su pietinių valstijų reakciiL 

ogiausiais rasistais. Bus stengiamasi išmesti iš Kon
greso tuos senatorius ir kongresmanus, kurie neremia da
bartinės vyriausybės politikos, ypač tuos, kūne reika- 
. Jauja Vietnamo karą nutraukti. Taip pat visur jau 
pradėta įtempta kampanija statyti kandidatais tuos, ku
rie už tą politiką galvą guldo. Daugelyje atvejų organL 
Zuotų darbininkų balsas gali būti sprendžiamuoju balsu; 
jiems priklauso didžiausia atsakomybe, kad į Kongresu 
neprašliaužtų nė vienas darbo žmonių priešas ir Viet< 
namo karo šalininkas.

Būtina apsaugoti žmogų nuo 
viso to, kas traumuoja jo sie
lą ir s v e i k a t ą , kas suke
lia nervinį pervargimą, per 
ankstyvą organizmo išsekimą, 
dorovinį smukimą, neteisingą 
pasaulio ir visuomeninių reiš
kinių supratimą-. . Taigi, 
kiekvienas, kuris vienaip ar 
kitaip trukdo priešalkoholinei 
veiklai, įvykdo sunkų nusikal
timą prieš žmogų.

Per šių metų pirmąjį pus
metį respublikoje išgerta 33,- 
830,000 litrų degtinės, degti
nės gaminių ir vyno. Tartum 
ilga vis platėjanti uodega pas
kui juos velkasi 45 procentai 
visų nusikaltimų, beveik visos 
chuliganų išdaigos, daugiau 
kaip pusė visų apiplėšimų, va
gysčių, nužudymų, išprievar
tavimų, didžioji dalis visų nu
sikaltimų transporte 
Ypač skaudu, kad 42 
tus visų 
liai taip 
vūs.

Taigi,
gėdingi skaičiai bus sumažin
ti iki minimumo ar visiškai lik
viduoti, galėsim pagrįstai sa
kyti, kad institucijos kultūrin
gumui kelti dirba patenkina
mai, gerai. Nekovodami efek
tyviai su alkoholizmu, mes pa
tys save apsunkiname: žūva 
žmonės, kurių patys ‘ gedi
me, atsiranda ligonių, kuriuos 
patys gydome, gimsta nusikal
tėliai, kuriuos patys teisiame.

tikrųjų jie dabar taptų pa
vyzdingais lietuviais....

metų žurnalo 
Ūkis” 12-num. 
“Mokyklų išlai-

nusikaltimų 
pat padarė

tiktai tada,

ir t. t. 
proce n- 
paaug- 
neblai-

kai šie

SAVO MELU 
APKVAIŠINTI

Klerikalų spauda per dau
giau kaip dvidešimt metų 
rašė ir rašė, kad Lietuvos 
nebėra, kad lietuvių tauta 
išnaikinta ii* t.t Atrodo, 
kad tos spaudos redaktoriai 
ir jų bendradarbiai tuo savo 
melu buvo apsiakipę, - pra
dėję juo tikėta.' Kas jiems 
tas akis šiomis dienomis 
atidarė, nežinia. Nejaugi 
dvasia šventa jų pasigailė
jo? ! Sunku -pasakyti.

Bet mums begalo džiugu, 
kad jie akis prasikrapštė ir 
Chicagos kunigų “Drauge” 
(vas. 17 d.) garsiai suriko: 
“Lietuva tebėra gyva.” Koks 
didelis, koks nesvie t i š k a i 
svarbus atradimas! Mūsą 
“Lietuva tebėra gyva”!

Ką dabar pamanys “Drau
go” skaoitytojai, kuriems 
buvo tame pačiame “Drau
ge” per dvidešimt metų ka
lama į galvą, kad mūsų 
vargšės Lietuvėlės gyvos 
nebėra?

LABAI GRAŽŪS 
SKAIČIAI

Pereitų 
“Liaudies 
striapsnyje
kymo ir planavimo proble
mos” sakoma:

Praėjusiais metais Lietuvoje 
buvo 3837 miesto ir kaimo 
pradinės, nepilnos vidurinės ir 
vidurinės mokyklos, tame tar
pe 467 vidurinės mokyklos. 
Visose šiose mokyklose veikė
19.500 klasių, kuriose mokėsi 
daugiau kaip 0.5 mln. moks
leivių—apie 17% respublikos 
gyventojų. Daugelyje mokyk
lų veikia prailgintos dienos 
grupės; jas praėjusiais mokslo 
metais vidutiniškai lankė dau
giau kaip 55,000 moksleivių, 
su jais dirbo daugiau kaip
1.500 moKytojų-auklėtojų. Su
augusiųjų mokymui mieste 
veikia vakarinės (pamaininės) 
mokyklos, kaimo vietovėse — 
vakarinės (sezoninės) mokyk
los, taip pat neakivaizdinės 
mokyklos ir jų skyriai. Visų 
rūšių suaugusiųjų mokyklas 
1968-1969 m. m. vidutiniškai 
lankė apie 48,000 žmonių. Ak
liesiems, kurtiesiems, blogai 
matantiems bei girdintiems ir 
su kitais fizinio bei protinio 
vystymosi trūkumais vaikams 
mokyti veikia 25 specialios 
mokyklos-internatai; jose gy
vena ir mokosi 4,300 vaikų.

Visų rūšių bendrojo lavinimo 
įstaigoms išlaikyti (be kapita
linių įdėjimų) iš valstybinio 
biudžeto praėjusiais metais 
buvo išleista daugiau kaip 
102 milijonai rublių. . <

Vienos vidurinės mokyklos 
klasės išlaikymas valstybei per 
metus1 vidutiniškai' ’ atsieina 
apie 3'41)0 rūblių;

LAUKSIME 
PASITAISYMO

Chicagos menševikų 44Nau
jienos” (vas. 16 d.) iškilmių* 
gai prisiekė, jok jos redak
toriai ir leidėjai nuo dabar 
bus 4‘pavyzdingais lietu
viais”. Labai, labai laikas 
susiprasti ir iš klystkelių ir 
šuntakių pasukti teisingu, 
švariu keliu. Jeigu jie tos 
priesaikos iš tikrųjų laiky
sis, iš mūsų pusės gali tikė
tis tik nuoširdžiausių svei- 
kiniriių ir linkėjimų sėk
mės.

Bet žinant jų praeitį ir 
užsilaikymą, sunku, labai 
sunku pasitikėti, kad jie tos 
priesaikos laikysis. Daug 
kartų suvilti panašiais pa
sižadėjimais, negalime ne
nužiūrėti, kad ir šis šūkis 
“būsime pavyzdingais lietu
viais” bus iškilmingai sudė
tas tik pasipinigavimui va
sario 16 dienos proga. Argi 
menševikai nepriklauso prie 
ALTo- Argi' ALTas nesiti
kėjo iš ąpalio 10 dienos pa
rengimų gražių aukų?

Žinoma, mes hepąvydetu- 
me jiems tų auką, jeigu iš

KUR PROPORCIONALIAI 
DAUGIAUSIA: 
GYDYTOJŲ?

Tuo klausimu reikalai sto
vi šitaip:

Tarybų Sąjungoje- 1968 me
tais, skaičiuojant 10-čiai tūks
tančių gyventojų, teko viduti
niškai 25,9 gydytojo. šioje 
srityje pirmauja Gruzija — 
atitinkamai 35,9 gydytojo; to
liau seka Latvija — 33,9, Es
tija— 32,0, Armėnija — 30,1, 
RTFSR 27,3, Ukraina — 26,1, 
Lietuva — 25,2, Azerbaidža
nas—24,3, Baltarusija — 23,9, 
Turkmėnija 21,1, Kazachija
— 20,1, Kirgizija—19,5, Mol
davija 19,2, Uzbekija — 18,1, 
Tadžikija — 15,4.

Šis rodiklis Čekoslovakijoje 
atitinkamai sudarė 22,4, Bul
garijoje — 21,4, Vengrijoje—
20.6, Lenkijoje — 17,7, Mon
golijoje — 16,6, Rumunijoje
15.7, Vokietijos, Demokratinė
je Respublikoje — 14,4, Jugo
slavijoje —- 10,1, Kuboje — 
9,3. Anglijoj 10-čiai tūkst. gy
ventojų 1965 metais teko 15,2 
gydytojo, Danijoje (1966 m.) 
—- 17,5, Indijoje — 2,2, Nor
vegijoje — 21,6, Suomijoje— 
13,2, Švedijoje — 18,8, Irane
— 3,3, Italijoje (1967 m.) — 
17,5, JAV-ose — 19,2, Turki
joje —• 4,0, VFR—19,5, Pran
cūzijoje (1965 m.) — 16,0,, 
Japonijoje (1966 m.) — 14,4 
gydytojo.

Šiandien gavusi laikraštį 
“Laisvę,” išleistą 1969 me
tų gruodžio 30 dieną, per
skaičiau straipsnį “Valdžios 
biudžetas, vėžys ir beždžio
nės.” Perskaičiusi įsitiki
nau, kaip JAV vyriausybė 
“rūpinasi” savo piliečių 
sveikata. Prieš kelerius me
tus skaičiau laišką, kurį pri
siuntė savo sesutei į Lietu
vą jos brolis, gyvenantis 
JAV. Jis rašė: “Pas mus 
nei sirk, nei mirk. Ir liga, 
ir laidotuvės nepapr a s t a i 
daug kainuoja. Pinigų ne
turint, gydytis negali. Štai 
vienas pavyzdys: susirgo 
Vienos lietuvės dukrytė. Mo
tina ją nuvežė į ligoninę. Iš
ėjo gydytojas ir paklausė, 
kas m'c1'ės už ligonį. Motina 
atsakė neturinti pinigų. 
Tuomet gydytojas užtrenkė 
duris. Motinai vežant ligo
nę dukrą į kitą ligoninę, li
gonė pakeliui mirė.” Per
skaičius tą laišką ir nuste
bau, kad taip galėjo pasielg
ti gydytojas. Jokios artimo 
meilės, jokio pasigailėjimo 
net ligoniui.

Pas mus visai priešingai. 
Gydymas nemokamas. Kiek- 
vienam ligoniui atviros dū
lys į ligoninę. Tarybinė 
vyriausybė nepaprastai rū
pinasi piliečių sveikata. Gy
dytojai pasišventę ligo
niams. Algas gydytojams 
apmoka vyriausybė. Pilie
čiui susirgus, šeimos narys 
iškviečia apylinkinę gydy
toją, kuri, atvykusi pas li
gonį, jį apžiūri. Jei reika
lingas ligokoniriėj gydymaš, 
iškviečia greitąją pagalbą ir 
nugabena į ligoninę. Prie
šingu ’atveju gydo namuose, 
lankydama ligonį kas dieną, 
kol pasveiksta. ■; 1 j ’

Pateiksiu čia vieną pa- 
pavyzdį', kuriš paliudys-, 
kaip pas mus rūpinamasi li
goniais.-. Mari pažįstamas 
pilietis J. Masiulis sukarš
čiavo. Žmona iškvietė rajo
ninį gydytoją. Temperatū
ra 39°. Gydytojas konsta
tavo plaučių uždegimą. Li
goninėn nevežė; gydytojas 
lankė namuose, pasveiko.

J. Masiulis per anksti at
sikėlė, ėjo į darbą. Tuo me
tu buvo vėlyvas ruduo — 
šalta, drėgna. Po kurio lai
ko J. Masiulis pasijuto blo
giau. Nuvyko į polikliniką. 
Gydytojas apžiūrėjo, per- 
švietė ir skubiai pasiuntė 
į Prieštuberkul i o s i n į dis
panserį, nes pastebėjo plau
čiuose dėmę. Dispanserio 
gydytojai ėmėsi gydyti, bet

siškai ištyrę, skubiai rengė 
operacijai. Ir štai, 1970 m. 
vasario 9 d. padarė opera
ciją — išėmė visą dešinę 
pusę plaučių. Šiandien li
gonis, prižiūrimas chirurgų 
ir kito medicinos personalo, 
jaučiasi neblogai.

Ir manbt, kad už tai rei
kia mokėti, nieko panašaus, 
nei kapeikos. Vyriausybė 
moka medicinos personalui 
algas, o tarybiniai medikai 
džiaugiasi išgydę ligonį — 
grąžinę jam sveikatą. Tai 
štai koks yra pas mus rūpi
nimasis ligoniais. Taip yra 
visoje Tarybų Sąjungoje.

K. žakavičiene 
mokytoja-pensininkė «
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Žmogaus kūnas— 
aplinkos teršėjas

Yra tokių technologinių t 
procesų, kur reikalaujama 
idealios gamybinių patalpų 
švaros. Kiekvieną dieną/ 
prieš pradėdami naują pa
mainą, darbininkai turi iš
simaudyti ir užsivilkti šva
rią spec - aprangą. Moksli
ninkai nustatė, kad idealiai 
švariose patalpose oro ūž
te rišmo šaltiniu gali būti 
žmogaus kūnas.

Panaudoję specialų kino- 
fotografijos metodą, moks
lininkai nustatė, kad žmo
gaus odą supa judantis 
aukštyn šilto oro sluoksnis. 
Kūno apačioje jis juda pa
mažu. Jau pirmieji duome
nys parodė, kad šiame 
sluoksnyje yra žymiai dau
giau dalelių, mikroorganiz
mų ir bakterijų, nei. aplin
kinėje , oro erdy^ję. £Justa- \ 
tyta, kad bakterijos is žmo- • 
gaus kūno patenką į’aplin-A 
kinę erdvę kartu su smul
kiausiomis odos dalelėmis, * 
nuolat byrančiomis nud 
žmogaus kūno.

Šie duomenys pasitarnaus 
konstruojantiems aprangą 
medicinos personalui ir fab
rikų, gaminančių mikromi- 
niatūrinius prietaisus, dar
bininkams. Galimas daly
kas, naujai sukurtoji ap
ranga idealios švaros rei
kalaujančioms sąlygoms 
bus kažkuo panaši į kosmo
nautu skafandrus, v

Fotografuoja už 5 km
Japonijoje sukurtas nau

jas fotoobjektyvas, kurio 
fokusas siekia 5,200 mili
metrų nuotolį. Šiuo apara-

šio ligonio sveikata negerė-ltu galima nufotografuoti
jo — plaučiuose dėmė didė
jo. Dispanseris tuojau ligonį 
J. Masiulį nukreipė į Kauno 
Didžiųjų Klinikų chirurginį 
skyrių.

Chirurgai, ligonį visapu-

už 5 kilometrų esančio žmo
gaus veidą.

Las Vegas, Nev. — Areš-^ 
tuotos 3 moterys, pas ku- \ 
rias rasta narkotikų.

Įvažiuojant į nedidelį 
Ohio valstijos miestelį (J. 
A. V.), vietinė valdžia iš
kabino automobilių vairuo
tojams tokį perspėjantį 
škelb imą: “Pristabdykit! 
Mūsų mieste nėra ligoni
niu.”

Praga.—Keleivinių! trau
kiniui susikūlus su lokomo
tyvu 11 žmonių užmušta, 
15 sužeista.

EGLĖ
Ąš — eglė, žalia lieknutė eglė, 
Išaugau paunksmėj miškų, 
Audrų nepabūgau, vien gamta gerėja 
Tarp savo kaimynų stiprių.

Mačiau aš, kai pušys siūbavo vėjo, 
Kia voverės lakstė tarp medžių šakų. 
Geneliai kaleno ir volungė klykė: 
“Miškų karalijoj ir aš gyvenu.”

Maciau, kai kiškučiai pakrūmėm striksėjo,
O vilkas išalkęs kaleno dantim,
Kai baikščiosios stirnos pulkeliais bėgiojo 
Ir meškos iš lėto klampojo- mišku.

Girdėjau trimitą, medžiotojų juoką,
Skalikų amsėjimą, aidą miškų,
Šūvius ir pašauto žvėrelio vaitojimą,
Aš daug ką girdėjau ir daug ką mačiau. A 

Aš — eglė, žalia šio miško eglė, >■
Vis augu tarp savo draugų.
Kai kirvis kirtėjo palies mane jauną, *
Suklupsiu ir aš tarp savų.

K. žakavičiene
Kaunas, 1970 t 17
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KREIPIMASIS
Į Lietuvių Literatūros 
Draugijos visus narius

Jau baigiam antrą šių 1970-ųjų metii mėnesi. Gal 
šiek tiek pavėluotai, bet vis tiek norime palinkėti vi
siems -nariams laimingų, sėkmingų Naujųjų Metų!

Pirmąjį šių metų posėdį laikėme vasario mėnesio 
pradžioje. Iš sekretorės raportų už 1969 metus, matosi, 
kad praėjusieji metai mums buvo neblogiausi. Gavome 
naujų narių apie tiek, kiek išsibraukė dėl įvairių prie
žasčių, daugiausia dėl nesveikatos, senatvės. Dėka Gluos
nių draugų, pinigiškai irgi išsilaikėme. Kitais žodžiais, 
Draugija nepuolė nei nariais, nei finansais. Aišku, jei
gu negautume aukų, jokiu būdu negalėtume duoti na
riams knygą kasmet ir leisti “Šviesą.” Todėl dėkojame 
kuopoms ir nariams už prisiminimą savo Draugijos.

Knygos
Jau gavome Alberto Laurinčiuko knygą “Juodasis 

Kraujas” ir ji bus siuntinėjama kovo mėnesyje. Knyga, 
reikia pasakyti, labai įdomi, pilna spalvingų nuotraukų. 
Mes manome, kad ji patiks nariams taip, kaip patiko M. 
Meškauskienės atsiminimų knyga.

Kuopų sekretoriai, duodami knygą nariams, turėtų 
išrinkti duokles už 1970 metus. Knyga duodama už 1970 
metus, tad ją ir reikia duoti tik tiems nariams; kurie 

5 bus pilnai užsimokėję už šiuos metus.
Jau užsakyta ir kita knyga, kuri išeis šiais metais 

Lietuvoje. Tai bus knyga apie Rojų Mizarą. Ar ji bus 
1 duodama už 1970 metus nariams, tai priklausys nuo 

Draugijos finansinės padėties. Todėl ir prašome narius 
nepamiršti Draugijos, paruošti laikas nuo laiko parengi
mą, kurio pelnas būtų skiriamas knygų fondui.

Turime draugų, kurie Draugiją prisimena savo pali
kimuose. Štai šiais metais gavome virš $3,500 per ad
vokatę Stefaniją Masytę. Tai palikimas Detroito 52-os 
kuopos nario M. Prakevičiaus. Gavome laišką, kad Oak- 
lando, Calif., 198 kuopos narys Antanas Shultz (Šatas) 
taipgi savo palikime paskyrė Draugijai $100.

Nominacijos-rinkimai

šas jūroje. Tarybų Sąjun
gos darbininkui niekada ne
gresia nedarbas ir jam ne
reikalingos visokeriopos ap- 
draudos, o Amerikos darbi
ninkas apkrautas visa eile 
jų. Važiuotė — busais, trau
kiniais ar oru—Tarybų Są
jungoje kainuoja dešimt sy
kių mažiau negu pas mus. 
Antai, Lietuvoje busu gali 
pervažiuoti išilgai visą Lie
tuvą už tiek, kiek Ameri
kos didmiesčiuose kainuoja 
tik išilgai vieną miestą per
važiuoti.

Tarybų Sąjungoje kainos 
ir algos yra kontroliuoja
mos, kad niekas nebūtų al
kanas, be pastogės, be dra
bužių ir visų kitų butinių 
gyvenimui reikmenų. Ten 
yra trūkumas tik liuksusi
nių prekių, kurios atideda
mos gaminti laikui, kada 
būtinų gyvenimui prekių 
pareikalavimas bus pilnai 
patenkintas.

Čia nėra apologetika tam 
tikrų trūkumų Tarybų Są
jungoje ar Lietuvoje. Val-

džia tenai deda visas pa
stangas tuos trūkumus kuo 
trumpiausiu laiku išlyginti, 
ir jie bus išlyginti.

Gi jeigu ten būtų buržu
azinė valdžia, tai ten tų 
trūkumų būtų dešimteriopai 
daugiau ir apie tai niekas 
nesirūpintų, nes buržuazi
jai svarbu yra gaminti tą, 
kas jai reikalinga ar iš ko 
didžiausią pelną gali gauti.

Kalbant apie laisvę, aš 
nesiimsiu filoso f u o t i, tik 
tiek, kad Amerika daugelį 
atsilikusiu šalin finansiškai 
remia ir amerikonišką de
mokratiją sakosi įveda, tik 
bėda, kad visose tose šalyse 
nei skurdas, nei atsilikimas 
nepanaikintas, nei demo
kratijos bei laisvės ten nei 
su žiburiu negali surasti. 
Visur militarizmas, dikta
tūros. Vienur jos monoli
tiškai griežtos ir žiaurios, 
kitur šiek tiek pakenčiamos.

Tai štai jums dvi medalio 
pusės.

S. Zavis

Ką rodo Menulio pavyzdžiai

Nuo Raigardo iki Vidzgirio č. Kudaba

Plaukiame Nemunu per 
gražiąją Dzūkiją

Šiais metais bus rinkimai naujo Centro Koimteto. 
Pagal mūsų konstituciją, nominacijos turėtų prasieiti 
su liepos mėnesio pradžia. Bet šis laikas labai blogas, 
nes per vasaros karščius daug kuopų nelaiko susirinkimų. 
Todėl, atsižvelgiant į visus nepatogumus, Centras nu
tarė pakeisti laiką.

Nominacijos prasidės su balanžio 1 d. ir tęsis iki
gegužes 31 d.

Rinkimai prasidės su rugsėjo 1 d. ir tęsis iki spa
lio 31 d.

Manome, kad šis pakeitimas pasitarnaus Draugijos 
naudai. Bus galima įtraukti daugiau narių į rinkimus. 
Taipgi laikotarpis tarp nominacijų ir rinkimų gana ilgas 
(trys mėnesiai), tad bus galima nariams plačiau padisku
tuoti kandidatų tinkamumą. Visi žinome, kad Draugijos 
pasilaikymas labai daug priklauso nuo Centro Komiteto
veiklos.

Suvažiavimas-konferencija
Centro Komitetas mano, kad būtų gerai ir mūsų 

Draugijai šiemet turėti suvažiavimą-konferenciją. Todėl 
ir nutarėme tokį suvažiavimą sušaukti Detroite rug- 
piūčio 20 d. Apie suvažiavimą plačiau pranešime kuo
poms laiškais ir per spaudą, kada susižinosime su De
troito draugais dėl vietos.

Taigi, užbaigdami, prašome-kviečiame visus narius 
nenuleisti rankų — dirbikime visi, kad ši mūsų garbinga 
Draugija dar ilgai gyvuotų kiekviename kampelyje, kur 
tik randasi pažangiųjų lietuvių.

LLD CENTRO KOMITETAS: 
Pirmininkas: K. Petrikienė 
Vice-pirm.: J. Gasiūnas 
Sekretorius: Ieva Mizarienė 
Iždininkas: Povilas Venta 
“Šviesos” redakt.: A. Bimba 
Iždo globėjai: V. Bunkus

J. Grybas

Duona ir laisvė
Laikraščių kolumnistas S. 

J. Harris vykusiai pašiepia 
daugelio propagandistų, ir 
net vieno įtakingo laikraš
čio, seną, nudėvėtą teiginį, 
kad Tarybų Sąjungoje dar
bininkas turįs .daug dau
giau valandų dirbti nusipir
kimui tokių pat kiekių, kaip 
tai: mėsos, duonos, sviesto, 
kiaušinių ir daug kitų pro
duktų, negu Amerikos dar
bininkas. Jis sako: Nors 
paviršutiniai žiūrint tas yra 
tiesa, bet pats teiginys yra 
vienpusiškas ir klaidingas. 
Viena, kad propagandistai 

į užmiršta .palyginti faktus, 
kad Tarybų Sąjungos dar
bininkas moka nuomą už 
butą tik dešimtą dalį savo 
algos, palyginamai prieš 
vieną trečdalį savo algos

Amerikos darbininko. Ta
rybų Sąjungos darbininkas 
gauna pilną sveikatos ap
saugą nemokamai, kada 
Amerikos darbininkas, išti
kus rimtesnei ligai, į trumpą 
laiką per gydytojus ir li- 
gonbučius liekasi išvilktas 
iš visų savo santaupų ir 
priedu dar į rimtas skolas 
įstumiamas. Galutina pasė
ka to, kad pasiturintis žmo
gus atsiduria į labdaringų 
šalpos organų globą.

Dar daugiau: T. Sąjungos 
darbininkas gauna mokslą 
nemok amai iki aukščiau
sio laipsnio, kada Amerikos 
darbininkas jį gauna tik iki 
vidurinės mokyklos, o apie 
kolegijas ir univers i t e t u s 
tik sapnuoti tegali. Yra 
tam išimčių, bet tAi tik la

Rugpiūčio 4 mokslininkai 
atidarė konteinerį su Mėnu
lio dulkėmis ir uolų nuolau
žomis ir pamatė, kad šių 
uolienų pavyzdžiai “skiria
si nuo visa to, kas yra Že
mėje.” 39 svarai (svaras — 
453.6g) sausos miltelių pa
vidalo uolienos ir aštria
briaunių akmenų, kurių pa
viršiuje blykčioja kristalai 
ir nedidukai stiklo gabalė
liai, buvo įpakuoti krepše
lyje, o šis įdėtas į aliumini
nę, nedidelio lagamino dy
džio dėžutę.

Geologas Grantas Haike- 
nąs sako, kad Mėnulio dul
kės yra pilkos. Nuolaužii 
paviršiuje, kurio apie 40% 
sudaro tamsios ii4 60% balz
ganos uolienos, galima pa
matyti baltų ir pilkai rudų 
kristalų. Atrodo, kad šios 
nuolaužos yra vulkaninės 
kilmės. Mokslininkų žo
džiais, Mėnulio dulkėse esa
ma daugybės stiklo rutu
liukų. Dėl to “Apolono- 
11” kosmonautams buvo sli
du vaikščioti po Mėnulį. 
Nors daugelis pavyzdžių yra 
vulkaninės kilmės, juose yra 
daug titano oksido, kurio 
reta Žemės paviršiuje.

Dauguma uolienų yra 
šlakinės — tokios, kuriose 
yra dujų pūslelių, susida
riusių auštant į lavą pa
našiai medžiagai. • Kitos — 
pūslėtos uolienos, kuriose 
taip pat yra dujų sudarytų 
tuštumų, bet jų pūslelės 
mažesnės. Taip pat, kaip 
manoma, yra meteoritinės 
medžiagos ir lavos.

Kolumbijos universi t e t o 
mokslininko dr. Polio Hasto 
nuomone, “labiausiai jaudi
nantis atradimas kol kas 
yra stiklas. Mėnulyje vyks
ta kažkas labai besiskirian
čio nuo to, kas yra Žemė
je.” Manoma, kad trenkian
tis meteoritams j Mėnulio 
paviršių, jo medžiaga išgaruo-| 
ja, o paskui nukrinta ma
žais apvalais stiklo lašeliais. 
Taip pat manoma, kad Mė
nulio dulkės nuo pakartoti
nių smulkių meteoritų smū
gių “koaguliuoja,” sudary
damos nedidelius smulkia- 
grūdės medžiagos gabalus. 
Dėl to Mėnulio paviršiaus 
medžiaga yra panaši į pu
rią dirvą. Įkypai persklė- 
lus šešių colių (colis — 2.5 
cm) pavyzdį, jame buvo ma
tyti vos pastebimas sluoks- 
niuotumas.

Stiklo rutuliukai yra ke
lių dešimtųjų, milimetro da-

lių skersmens, tamsiai ru
dos, geltonos arba gelsvai 
rusvos spalvos. Kai kūne 
stiklo gabaliukai turi elip- 
tinę arba cigaro formą, kai 
kurie briaunoti. Ištirtuose 
Mėnulio dulkių pavyzdžiuo
se stikliškos medžiagos ras
ta net iki trečdalio.

Dideliuose uolienos gaba
luose rasta mineralų: put- 
nagų ir olivino. Tačiau šio
se uolienose mineralai nėra 
tokie smulkiagrūdžiai, kaip 
daugumoje Žemės vulkani
nių uolienų. Tai irgi nuste
bino mokslininkus.

Mokslininkai pranešė, kad 
nerasta jokių organizmų 
pėdsakų/ Tieša,’ aptikta or
ganinės medžiagos žymių, 
kurios galėtų būti gyvybės 
požymiu, bet tai, tikriau
siai “žemiško” užk r ė t i m o 
rezultatas.

Pelėse, kurioms buvo 
įšvirkšta Mėnulio dulkių 
(tai viena iš priemonių gy
vybės pėdsakams nustaty
ti), nebuvo pastebėta jokių 
susirgimo požymių ar mi
krobų.

Mokslininkai pareiškė, 
kad tai pirmieji gyvybės 
pėdsakų paieškų Mėnulio 
uolienoje rezultatai ir jie 
nėra galutiniai.

(“M. ir G.”)

Kišeninis telefonas
Japonijoje sudurtas por

tatyvus telefonas, kuriuo 
galima susijungti su abo
nentu, esančiu bet kuriame 
Japonijos rajone taip pat, 
kaip paprastu telefonu. 
Aparatas primena telefono 
ragelį ir yra maždaug tri
jų cigarečių pakelių dydžio. 
Jame patalpintas paprastas 
surinkimo diskas ir siųstu
vas - priimtuvas. Aparatas 
sveria 650 gramų, maitina
mas baterijos.

Kai numeris surinktas, 
aparatas pradeda veikti, ta
čiau, skirtingai nuo įpras
tinio \ telefono, siunčia labai 
aukšto dažnumo 150 - 250 
megahercų signalus. Arti
miausia telefono stotis pri
ima iškvietimą ir automa
tiškai įjungia aparatą į te
lefono tinklą. Telefoni sto
tis taip pat automatiškai 
užmezga ryšį tarp paprasto 
ir kažkur esančio portaty
vaus telefono.

(Tąsa)
Dažnas medžiokles į pane

munes rengė Lietuvos-Len
kijos valdovas Vladislovas 
IV. Jo medžioklės išvykas 
prie Birštono, Katros, Me
telių, Merkinės ir kitur ap
rašė lotyniškose eilėse am- 
žininkas-poetas M. K. Sar
bievijus. “Miškų žaidimų” 
meniškuose vaizduose daly
vauja upės, ežerai, medžiai, 
senovės lietuvių dievai, žmo
nės. Ne vienas posmas ku
ria subtilią meninę Merki
nės apylinkių gamtos pajau
timo nuotaiką:

Jei nusikamavę
Medėjai sugultų į pievą 
Ištiesti pavargusius 

sąnarius, 
Jūs, vėjai, kvapnumų 

rinkėjai, 
Suneškit iš kaimo laukų 
Visokių gėlių dvelkimus. 
O jūs, besišypsančios 

gėles, 
Apglėbkit jų veidus 
Ir meiliai bučiuokit!..

(Iš “IV miškų žaidimo”)

Jie*' ruožais į tolį 
nutįsta

Ir užgula žemę, 
Pridengia, kad niekas 

nematytų 
žavėtino pievų, 
Kalvų ir tarpumiškių 

vaizdo.
Eikšekit, jauni 

piemenėliai, 
Mes pievoj prie šaltojo 

Merkio
Sušokim ratelį!
O jūs, kilmingieji 

rūmiškiai,
Ant kriaušio susėdę, 

žiūrėkit!
(Iš “VII miškų žaidimo”) 
(Vertimai Alb. Žukausko)

Medžioklėje persišaldęs, 
karalius mirė Merkinėje 
1648 m. Bet mirė, kaip pa
sakoja • padavimas, visiems 
matant, liepęs su lova išneš
ti į aikštę. Tas padavimas, 
matyt, buvęs plačiai žino
mas, nes yra V. Krėvės už
rašytas eiliuotas įvykio nu
pasakojimas:

Viduje Merkinės stovi 
laškelė, 

Tona laškelėn 
karaliūnas miršta.

Karaliūnas miršta — 
žodelį kalba;

Tegul mato žmonės, 
ir didis, ir mažas — 

Tegu mato žmonės 
ir maži vaikeliai, 

Kaip miršta ponai,
Šarūnai, karaliai...

Nuo 1569 metų Merkinė 
turi miesto teises. Aikštė
je buvo pastatyta rotušė su 
bokštu ir laikrodžiu, archy
vu, kalėjimu (vėliau per
dirbtu tį cerkvę), buvo her
bas, miesto ribos pažymėtos 
stulpais. Keli jų išliko. 1676 
m. įsteigta vidurinė mo
kykla, veikusi1 iki 1831 m. 
sukilimo. Merkinė buvo 
svarbiu centru: čia vykda
vo pasitarimai, teismai, pri
imami svarbūs sprendimai. 
Pavyzdžiui, Vilniaus miesto 
teisės 1387 metais buvo pa
sirašytos Merkinėje.

Merkinės apylinkės žemes 
dažniausiai valdė įvairūs 
karaliaus nuskirti didikai, 
kurių priespauda buvo sa
vanaudiška ir daug sunkes
nė. Dėl to čia anksti pasi
reiškė antifeodaliniai pasi
priešinimai, neramumai 
(1544, 1639, 1791 metais).

Maskva. — Nepatėmytai 
TSRS premjerui Kosyginui •) Turime omenyje ankstesnius
praėjo 66 metų gimtadienis, se posmuose minimi šešėliai.

Merkinėje visą laiką buvo 
prieplauka. Dargi pereito 
šimtmečio keliautojai, ra
šiusieji apie Nemuną, mini 
Merkinę jau labai nusmuku
sią, bet prekyba medžiu ir 
miško gėrybėmis — džiovin
tais grybais, uogomis, rie
šutais, žemės vaisiais — te- 
bevykus.

Vertingi praeities pamink
lai Merkinėje — piliakalnis, 
seno miesto mūrų liekanos, 
bažnyčia, statyta XVI am
žiuje, o perstatyta XVII am
žiuje.

Merkinė labai nukentėjo 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais, pirmomis užpuolimo 
dienomis 1941 m. buvo sude
ginta. Tada žuvo nemaža 
gyventojų.' Dabar miestelis 
paaugęs, pastatyta naujų 
mūrų, mokykla - internatas, 
veikia mokytojo Vitkaus 
įkurtas kraštotyros muzie
jėlis.

Nuo Merkinės Nemunas 
pasisuka tiesiai į vakarus. 
Tolstant dar ilgai matyti 
miestelis, daug kartų norisi 
į jį atsisukti. Pralenkiame 
salą, Merkinės, Žirklių, Siu
vėjo akmenuotas rėvas. Jos 
atsiradusios ties ta vieta, 
kur Nemunas prasigraužia 
pro labai aukštus Baltiškųjų 
aukštumų gūbrius. Smulko- 
žemį išnešė upė tolyn, o rie
duliai teberiogso.

Ties Janonimis, prie Ne
tiesų, upė, įsigilindama šlai
tuose, apnuogina įvairių lai
kų tarpledynmetines nuogu
las. Tai dažniausiai juodos, 
suslėgtos, kartais, net anglis 
primenančios durpės. Spe
cialistai laboratorijose išti
ria jų sudėtį, atpažįsta, ko
kiems augalams priklauso 
ten randamos žiedadulkės, 
ir iš to mėgina atkurti tarp
ledynmečiais buvusias kli
matines ir gamtines mūsų 
krašto sąlygas.

Į Subartoms
Lenkiant Merkinės salą iš 

dešinės, į Nemuną atsiveria 
milžiniškas pradubų klonis. 
Šlaitai apaugę miškais, o 
dugne—mažų ežeriukų vir
tinė. Tuos ežeriukus jungia 
nedidelė, bet labai nuotai
kinga Straujos upelė. Jos 
aukštupyje nemaža dzūkiš
kų kaimų ir senas Niedzin- 
gės miestelis. Prie Gelovi- 
nio upeliuko—apsuptas miš
ku Gilšės ežeriukas, senovi
nis Subartonių sodžius. Čia 
1882 m. gimė lietuvių lite
ratūros klasikas Vincas 
Mickevičius - Krėvė. Rašy
tojas rašė savo dzūkiškų 
gentainių balsu. Nuo jau
nystės rinkęs, užrašinėjęs 
gimtųjų apylinkių tautosa
ką, jis daug ką persakė 
liaudiškos poezijos gaida. 
Grainio liepa, Gilšė, Šmėklų 
kalnas, Lapinas ir daug ki
tų tėviškės vardų nūn gyve
na jo knygose. Rašytojo at
minimas gyvas Subartony- 
se, mena jį senesni kaimy
nai, čia palaidoti jo tėvai. 
1957 metais buvo restauruo
ta sena Mickevičių sodyba, 
joje įrengtas memorialinis 
kambarys, biblioteka. Mer
kinės internato mokiniai 
pasodino senoje grainiškės 
vietoje liepaitę, o Vilniaus 
M. K. Čiurlionio vardo me
no mokyklos moksleiviai iš 
seno skroblo kamieno pasta
tė kieme paminklą su rašy
tojo bareljefu ir jo žodžiais. 
Neseniai, 1967 metų vasarą, 
dirbo gausi Vilniaus miesto 
kraštotyrininkų ekspedicija, 
surinkusi nemaža naujų ži

nių apie rašytoją, jo kūry
bą. ,

Išnykus iš akiračio Mer
kinei, upė patenka į vieną 
įspūdingiausių apylinkių. 
Nemunas lyg kiek susiaurė
ja, sraunus, aukštom pa
krantėm. O tos pakrantės 
apaugusios tyliais miškais. 
Kelių kilometrų tarpe — nė 
vienos sodybos, nesimato 
valčių, nesigirdi balsų — se
novinis Nemunas! Skar
džiuose šeimininkauja beb
rai, stačiuose miš ketuose 
krantuose paukščiai. Jei bus 
pavasaris, pajusi lyg tar
tum tau giedant gegužės, 
volungės, miškinio vieversio 
nepakar t o j a m a s giesmes, 
strazdų švilpavimus, karve
lio burkavimus ir daugybę 
tau nepažįstamų, bet gražių 
balsų. Ir tuščia jų, kad ne
gali pavadinti visų orkes
tro balsų vardu — juo jau
kiau, juo turtingiau. Gali 
ištarti, kad tų balsų, to gam
tos grožio turto pas tave 
tiek, kad tu nei skaičiaus, 
nei pradžios nežinai. O ant 
akmenų pakrantėse stovi 
pilkieji garniai tik paskren
da kiek, tau artėjant, ir vėl 
stovi, paskrenda ir laukia. 
Apirusius skardžius matai, 
išakytus lyg korius. Ten 
vikriai sklando, lyg šaudyk
lės šauna, dingsta, vėl išle
kia urvinės kregždės. Sieli
ninkai “baregulkomis” jas 
vadino.

Dešinėje, tylioje pamiškė
je ir paupėje — Netiesų kai
melis. Iš Dzūkų miškėtų 
tarpukalvių virvena Absin- 
gės upelė. (Iš kur toks 
vardas?)

Merkinės panemunio miš
kuose ne kartą prieglobstį 
rasdavo “Dainavos” parti
zanų būrys, susikūręs pa
čiais sunkiausiais 1942 metų 
žiemos mėnesiais. Prie Va
balių, Pelekiškių, Samuniš- 
kiu ir kitose vietose kovota 
dainaviečių. Žuvusieji par
tizanai palaidoti Merkinės 
karių kapuose. Šiame miš
ke, kovodami su besitrau
kiančiais okupantais, parti
zanai sutiko tarybinius ka
rius, džiaugėsi pergale.

Į Salininkus
Prie Netiesų Nemuno slė

nis praplatėja. Čia upė ne 
taip senoje praeityje mete 
didelę kilpą į šiaurę. Sen
vagėje kurį laiką liulėjo pel
kė, nuo seno žinoma Pa- 
krikštės vardu. Tarp pel
kėtos .Pakrikštės senvagės, 
kažkada buvusios ežerais ir 
upėmis, išliko didžiulė smė
lėta sala su laukais, šilais. 
Baigiantis kilpai, šlaite — 
senas ir labai vaizdingas Sa
lininkų kaimas. Nemune 
nuo seno net baltarusių up
eiviai salas ir saleles vadi
na “solomis”, o aukštupyje 
vra kaimų Salininkų vardu. 
Taigi, klydo prof. St. Kolu
paila ir kiti, kurie savo lai
ku stengėsi šį lietuvišką 
vardą dar kartą versti j lie
tuvių kalbą ir vietovardžius 
sieti su sūriaisiais šaltiniais, 
nuo čia esančiais dar labai 
toli.

Salininkų kaimo apylin
kėse labai vaizdingi kape
liai: vieni ant šlaito aukš
tai, kiti šiapus upeliuko sa
loje, labai tyliame smėlio 
kalnelyje. Šias apylinkes at
pažįstame iš A. Žmuidzina
vičiaus paveikslų.

Nuo Salininkų upė ima 
suktis į pietus ir po to, 
glausdamasi prie kairiojo 
stataus šlaito, Nemunas da
ro labai lemtingą posūkį į 
šiaurę. Tos krypties Nemu
nas laikysis iki Kauno ma
rių, vietomis nemažai ku
pinėdamas.

(Bus daugiau)
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BOSTON, MASS
Apie kai ką

Aną dieną buvau užsukęs 
pas musų buvusį gerą vei
kėją maną jan^ų (Jan
kauską), kuris jau keli me
tai mažai bectaiyvauja. Ra
čiau aou su žmona namie. 
Klemenuna gerokai; paciiK- 
tejus, atrodo gerai, bet su 
sveikata nesigiria. Ne tik 
nesveikatingumas mūsų se
nus draugus kamuoja, eko
nomine buitis irgi prasta. 
Skundėsi, Kad ant jų dviejų 
šeimų'namo panaikino nuo 
gaisro apdrauda. Kompani
ja, kurioje per daug metų 
buvo insiunnę, atsisako, o 
kitos insiurmo kompanijos 
irgi neima. Matomai ne tik 
Roxbury, Dorcnestery ir 
Soucn .bostone sunku ant 
kai kurių namų gauti nuo 
gaisro ir Kitokią apuraudą. 
laip yra boutn luu, Jamai
ca nam ir Kitur.

Ar žinote, Kad negras ai 
kitoks tamsiaodis pasipir- 
kęs namą ar automobilį tu
ri daug vargo mi gauna ap- 
drauuą. Ar tas yra ne dis
kriminacija?

Kaip jau matėme “Lais
vėje", J u Ii a Kainardie- 
ne randasi ligoninėje. Gai
la geros veiuejos, kuri jau 
per tuią lamą nesijauto 
tvirta, bet vis dar su mumis 
dalyvavo. Turime ir dau
giau ligonių. Juozas Sinke
vičius, musų klubelio pri
žiūrėtojas, girdėjau, kad 
antru kartu j ligoninę nu
vežtas. Neteko sužinoti, 
kaip jis dabar jaučiasi. Te- 
lefonavau Michael Winslow 
(Venzlauską), sakėsi, kad 
jau po bisKj einąs geryn. 
Sakė: “Tarkykit Kembri- 
džiaus klubą kaip išmanot”, 
jis dar mitinguose negali 
dalyvauti. Kol kas turėsime 
apsieiti be vice pirmininko.

Linkiu mūsų geriems 
draugams sutvirtėti ir su 
mumis vėl dalyvauti.

mas įvykis, “Keturi šimtai 
penkiasdešimt jaunų ameri
kiečių studentų, kurių tarpe 
80 iš Bostono ir apylinkės, 
plaukia per jūras į Kubą, 
i’uo pačiu metu 212 grįžo iš 
Kubos namo. Jie pareiškė, 
kad ten būdami labai įdo
mius patyrimus įgavo.” Edi- 
corialo rašė jas stato šiuos 
Klausimus: “Ką jie ten pa
tirs, išmoks? Kodėl jie ten 
važiuoja?“ Baigdamas straips
nį primena, kad mūsų val
džia gal artimoje ateityje 
įeis laisvai kaip jaunus, taip 
senus važiuoti į Kubą.

Nė tik Bostone, bet ir vi
soj valstijoj kova verda 
prieš pasenusius reakcinius 
įstatymus. Vasario 18-os na- 
Ktį, keli šimtai negrų stu
dentų buvo užėmę keletą 
pastatų Amherst College. 
Kai jų reikalavimams išpil
dymo prižadai buvo duoti, 
jie apleido. Greit gavo iš 
kolegijas valdančiųjų priža
dus dėlto, kad buvo pasine
šę ir Kitų kolegijų bei uni
versitetų studentai prie pir
mųjų prisidėti.

Kalbant apie aukštą mok
slą, tenka priminti, kad Bo
stonas rengiasi ir aukštą' 
namą pastatyti. Boston 
Dept, of Public Facilities 
galutinai nutarė duoti leidi
mą 10-ties aukštu namo sta
tymui dėl English High 
School, šalia senosios ant 
L. Pasteur Ave. Šalia moks
lui kambarių, bus sportams 
įrengimai ii\ didelis maudy
nėm baseinas.

tyje plačiai kalba apie tai, 
ką šiais (1970) metais būtų 
galima aptaksuoti, kad ne
kilnojamo1 turto savininkai, 
ypatingai gyvenamųjų na
mų savininkai per daug ne
nukentėtų. Jis sako, kad 
Bostone lygiai pusė turto 
nemoka taksų. Tarp kitko 
jis sako, kad pelną daran
čios bažnyčios1 turėtų taksus 
mokėti. A.K—a

Nors mažai mūsų žmonių 
beliko, bet šiokia tokia vei
kla pas mus yra. Kas šešta
dienio popiety So. Bostone 
į klubelį susirenka grupė 
veikliųjų ir linksmai pra
leidžiama popietę. Tarp kit
ko ir organizaciniai reika
lai atliekami. Nutarta kovo 
(March) 7-ą turėti LDS 62 
kuopos susirinkimą, kad dar 
nepasimokėję už 1970 me
tus nariai galėtų per tą po
pietį pasimokėti.

Bus jau trečias šiais me
tais mėnuo ir visi Susivie
nijimo nariai prašomi pasi
rūpinti su duoklių pasimo
kė j imu. Taipgi pageidau
jama, kad pasimokėtumėte 
už visus metus, kas suma
žina kuopos sekretoriui ir 
centrui darbą ir iškaščius.

Jeigu pasitaikytų prastas 
oras, tai kalbamas susirin
kimas įvyks kovo 14-ą.

Mūsų miestas neatsilieko 
ir tarptautinėj veiklos dir
voj. Bostoną • antru sykiu 
jaunuomenė išgarsino. Kai 
praeitą rudenį (spalio 15) 
prieš karą Vietname mora
toriumo dienoj virš pusant
ro šimto tūkstančių demon
stravo, ir dabar per Bosto
ną pervažiavo šimtai jau
nuolių kelionėj į Kubą cuk
raus nendrių surinkimo 
darbams. Iš Bostono ir apy
linkės apie 80 prie jų prisi
dėjo.

Per radijo stotis, televizi
ją ir spaudą nemažai apie 
skaitlingą jaunuolių vykimą 
į Kubą kalbėta. Beveik sa
vaitei praslinkus, “The Bos
ton Globė” vas. 17-os laidoj, 
editorialų puslapy primena-

Mūsų valstijos gubernato
rius Sargent, vasario 17 pri
siekdino naują pirmininką: 
J. W. Sears dėl Metropoli
tan District Commission ir 
įsakė, kad raportuotų sura
dimus, kas teršia orą ir van
denį. Buvęs pirm. H. Whit
more Jr., kaltina, kad val
džia mažai pinigų skira tam 
reikalui.

Man atrodo, kad nei vie
nas nei antras su pinigais 
orą nei vandenį neišvalys, 
teršimą nesustabdys, nes ne 
iš to galo pradedama veikti, 
iš kurio turėtų. Pavyzdžiui: 
keliatas metų atgal Colum
bia Road gatve kursavo ele- 
ktrikiniai troleriai, taipgi 
Dudley St., Dorchestery bu
vo troleriai, o dabar pasmir- 
dėliai autobusai, kurie ar
šiausią ir sveikatai pavojin
giausią “orą” išleidžia. Im-| 
kime automobilių eismą, ar 
kas jį tvarko? Rytais nuo 
7-os iki 9-os valandų did
žiausias gatvėse ir keliuose 
užsikimšimas. Tas pats ir 
vakare nuo 4-os iki 6-os.

Argi nebūtų galima dir
bančiųjų valandas pakeisti: 
vieniems anksčiau, kitiems 
vėliau darbą pradėti ir skir
tingesnėm valandom baigti. 
Dar daugiau. Kai budavoja- 
mi miesto centre dangorai
žiai, į kuriuos suplaukia 
tūkstančiai tarnautojų ir 
ponų, ar tas nereiškia, kad 
užkemša miestą ir teršia orą 
vis daugiau. Argi užmies
tyje mažai tuščios žemės?

Chicago, Ill.
Daugiau kaip keturis mė

nesius truko nagrinėjimas 
garsiosios “Čikagos 7” by
los. Joje buvo kaltinami 7 
vyrukai už konspiravimą 
sukelti riaušes, kurios įvy
ko 1968 metais, kai čia vy
ko Demokratų partijos kon
vencija.

Valdžia juos kaltino, kad 
jie būk buvo atvkę į Čika
gą, kad konvencijoje sukė
lus “pirmą revoliucijos 
žingsnį” nuvertimui val
džios

Kol buvo išnagrinėta by
la, teismas per daugiau 
kaip per keturis mėnesius 
apklausinėj o 190 liudininkų, 
77 jų buvo valdžios liudi
ninkai, kiti 113 buvo kalti
namųjų. Generalinio pro
kuroro asistentas Richard 
G. Schultz apskaičiuoja, jog 
džiurė liudininkų pasakoji
mų per visą teismo eigą 
klausėsi 400 valandų. Teis
mo procesą užrašyti užėmė 
daugiau kaip 20,000 pusla
pių. Tai beveik rekordas.

Pagaliau po ilgų džiurės 
svarstymų už uždarytų du
rų, džiurė nusprendė, jog nė 
vienas jų nėra kalti už. kon
spiravimą, tik penki jų yra 
prasikaltę už atvykimą iš 
kitur specialiai į demons- 
raciją.

Buvo išteisinti John Froi- 
nes ir Lee Weiner. Už at
vykimą iš kitur apkaltintais 
yra David T. Dellinger, 
Rennie Davis, Tom Hayden, 
Abbie Hoffman ir Jerry 
Rubin.

Apkaltintiems teisėjas Ju
lius J. Hoffman dabar turės 
paskirti bausmę. Pagal 
įstatymus jiems gresia dau
giausia po penkerius metus 
kalėjimo ir po $10,000 pa
baudos. Be to dar, kaip ap
kaltintieji, taip išteisintieji 
turi dar atsėdėti kalėjime 
už teismo paniekinimą. Jų 
advokatai taip pat už teis
mo paniekinimą nubausti, 

i Džiurė susidėjo iš 10 mo
terų ir 2 vyrų. Nuspren
dimas, ką daryti su kaltina
mais, truko beveik penkias 
dienas. Džiurė j e, matyt, vy
ko didelis nuomonių 
skirstymas.

(“Vilnis”)

Bridgeport, Conn.
LDS 74 kuopa savo susi

rinkime vasario 1 d. apkal
bėjo Susivienijimo reikalus 
ir nusitarė kovo i. d. susi
rinkimą pradėti 1 vai. ir, 
užbaigus LDS reikalus, 2 
vai. pradėti žaismių popietę 
Lietuvių salėje, 407 Lafa
yette St.

Tuo norima sukelti lėšų 
delegatams pasiųsti į LDS 
Seimą rugpiūčio mėnesį 
Detroite. Tikimasi svečių 
vietinių ir iš toliau.

Jeigu šis užmojis pasiro
dys sėkmingas, tai ir daž
niau pakartosime. Ypatin
gai svarbu dabar, vajaus ei- 
g o j e, turėti dažnesnių 
ir platesnių susitikimų, kad 
užinteresuotum tuos, kurie 
prie LDS dar nepriguli.

Mirę lietuviai
Vasario 9 d. mirė Kazi

miera Niekiūnienė, buvusi 
Višniauskienė. Liūdesyje li
ko vyras Niekiūnas, 3 sū
nūs ;ir duktė, kurie visi yra 
vedę ir augina šeiįnas. •

Vasario 11 d. mirė Vincas 
Liškevičius, 72 metų am
žiaus. Liūdi žmona ir sūnus 
su šeima. Liškevičius bu-, 
vo Lietuvių Jaunų Vyrų 
Draugijos narys.

Abiejų laidotuves gražiai 
aptarnavo Daugėlų šermeni
nė. /

Širdinga užuojauta arti
miesiems.

J. J. Mockaitis

Chester, Pa.
V. Pašalpinio klubo susi

rinkimas buvo,. neskaitlin
gas bet daug ką teko suži
noti iš mūsų tautiečių gy
venimo ir veiklos.

Petronėlė Gižauskienė bu
vo sunkiai susirgusi plau
čių uždegimu, bet jau bai
gia nugalėti ligą ir sveiksta 
namuose. \

Marcelė Valukonis turėjo 
sunkią operaciją, šiek tiek 
pasitaisiusi sugrįžo namo iš 
ligoninės, bet dar turi lan
kyti ligoninę kas savaitę. 
Bet, viena bėda ne bėda, ei
nant į ligoninę, Marcelė pa
slydo ir susilaužė koją.

C. Gabris pergyveno sun
kią operaciją ant širdies. 
Jau antras mėnuo jis ligo
ninėje, bet, sako, jau eina 
geryn.

Ligoniams linkiu greit su- 
sveikti ir ilgai dar gyventi.

pasi-

Katrina Kaminskienė mi
rė sulaukusi 84 metų am
žiaus; Marytė Ginkus mirė 
sulaukusi 77 metų amžiaus.:

Šeimoms reiškiu užuojau-

Margas skaitymas
Apie žodynų atsiradimo 

pradžią
Istoriniai duomenys ro

do, kad pirmiausia žodyną 
vartojo asiri j iečiai ir babi
loniečiai, aiškinimui ženklų, 
ne žodžių. Pavyzdžiui, ar 
gali suprasti kiniečių ženk
lus, be aiškinimo?

Graikijoje žodynai pasiro
dė daugiau negu prieš 2,000 
metų.

Aristophanes Bizantijoje 
parašė žodyną, aiškinda
mas nežinomus žmonėms 
Komplikuotus žodžius grai
kų kalboje.

Vėliau pasirodė lotynų 
kalbos žodynai, kuriais nau
dojosi vien tik mokslinin
kai, ypatingai teologijoje.

Anglijoje pirmas žodynas 
pasirodė 1604 m., kurį pa
rašė Robert Cowdrey, iš ar
ti 3,000 žodžių.

Veik per šimtmetį žody
nai aiškino tik sunkiausius 
žodžius.

John Kersey išleido žody
ną 1702 m. su 28,000 žodžių. 
Jis įdėjo aiškinimą ir pa
prastų žodžių, dėl pagerini
mo kalbos ir rašybos.

Vėliau, 1730 m. Nathan 
Bailey išleido žodyną su 60,- 
000 žodžių.

Paskiau žodynai daugėjo 
ir gerėjo visose civilizuotes
nėse šalyse.

Kiek pabėga iš karinių 
jėgų?

Nors jau buvo rašoma 
apie slapstymąsi amerikie
čių jaunuolių, nenorinčių 
eiti į kariuomenę, žūti ten 
arba likti sužalotais visam 
gyvenimui. Ve pasirodė 
naujanybė.

Remiantis Pentagono duo
menimis, tilpusiais, žurnale 
“Parade”, tai 39,234 karei
vių pabėgo iš Amerikos ar
mijos 1968 metais.

Dabartinis bėgimo skaL 
čius — 29.1 iš 1,000 karei
viu.

Gyvų žuvelių valgytojas
Roger Martinez, 19 metų, 

inžinierystės studentas St. 
Mary’s universitete, San 
Antonio, Texas, suvalgė 221 
gyvų geltonžuvelių (“gold 
fish”) per 42 minutes. Jis 
sumušė rekordų praėjusių 
metų gyvų žuvelių valgyto
jo Charles Winfield, kuris 
sugurkšnojo tik 210.

Winfield Martinez, turin
čiam pilve 221 žuvelę, užsa
kė valgykloje žuvų pietus 
dovanai.

va-

Mass, valstijos guberna
torius ir Bostono majoras 
White yra smarkūs vyrai. 
Bostono “Herald-Traveler” 
vasario 19-ą rašo, kad gub. 
Sargent paskyrė 30 iš kole
gijų ir universitetų studen
tų tėmyti ir jam raportuoti 
apie visas blogas ydas. Tarp 
kitko jis studentams pareiš
kė: “Jūs matote į kokią pe
klišką padėtį mes atvedėme 
Ameriką”.

Vasario 20 majoras White 
“Record American” laikraš

Paterson, N. J.
Klaidos atitaisymas

“Laisvės” No. 12 už 
sario 13 dieną koresponden
cijoje iš Patersono, apra
šant apie Prano Trainio 
mirtį, įvyko klaida. Ten pa
sakyta, .kad Pranas Trainis 
Lietuvoje paėjo iš Poniškių 
kaimo, o turėjo būti Voniš- 
kių kaimo.

Pranas Trainis mirdamas 
paliko nuliūdime savo gyve
nimo draugę Frances, podu
krą Lillian, tris anūkus ir 
vieną anūkę. Jo gyvenimo 
draugė Frances atminčiai ir 
pagerbimui jo pažangiųjų 
minčių, kuriomis jis įsitikino 
skaitydamas “Laisvę,” au
koja į “Laisvės” $15;000 
fondą $100.

Taipgi į šį fondą K. Mo
tiejūnienė iš Fairlawn, N. 
J., aukoja $3.00.

J, Bimba

Mūsų mieste tikra rete
nybė sutikti savo tautietį, 
dauguma vyrų jau išmirę, o 
moterys pasilikę vienos nie
kur nenori išeiti. Mūsų 
jaunesni žmonės daugiausia 
nusiperka naujus namus už
miestyje, kur geresni pato
gumai. Rytinėje miesto da
lyje, kuri seniau buvo ap
gyventa ateivių, jų tarpe ir 
lietuvių, dabar gyvena ki
ti. Tad ir mūsų įstaigos 
nukentėjo, kada toliau išsi- 
krautė lietuviai.

Pavasaris artinasi, viskas 
pradeda atsigaivinti kaip 
gamtoje taip ir tarp žmo
nių. Tad ir mes turime pa
gyvėti. Štai gavau laišką iš 
LLD 6-os apskrities sekre
toriaus, ragina ką nors da
ryti šį pavasarį, kad su
rengtum kokią nors pramo
gą apskrities srityje tarp 
Philadelphijcis, Chesterio ir 
Baltimorės. )

A. Lipčitis

Klausimas buvo “Parade”, 
kiek amerikiečiai padeda 
vietnamiečiams?

Atsakymas:
“Mes samdom abelnai 

130,000 Pietinio Vietnamo 
piliečių. Priedui mes užmo- 
kam algas abelnai vienam 
milijonui P. Vietnamo ka
reivių ir užlaikom du mili
jonus pabėgėlių.

Vienas žinomas pilietis iš
sitarė :

“Šiomis dienomis i m a 
mažiau ir mažiau laiko ap- 
skristi aplink pasaulį ir 
daug daugiau nuvažiuoti į 
darbą”.

Pilietis gyvena Grove Po
int, dirba River Rouge For
do įmonėje. Apie 30 mylių 
į vieną pusę.

Skaitant spaudą apie pa- 
saulinus įvykius, užtikau 
“Detroit Free Press” kar
tūną, kuri rodo, kad Laoso 
durys užkaltos su kryžiuo
tomis lentomis, ant kurių 
užrašai:;

“No admittance”, “Top 
secret”, “Keep out”.

Amerikietis, su pasišiau- 
šiusiais plaukais, įtempta 
anatomija, žiūri į užkaltas 
duris, duodant suprasti, jog 
iš Laoso jokios žinios neiš
eina.

John Knight, kelių laik
raščių leidėjas, rašo Detroit 
Free Press:

“Nuo 1954 m. Jungtinės 
Valstijos davė Laoso vado
vybei $398 milijonus, kad ji 
pasilaikytų nuo komunisti
nio sūkurio.”

Šis pasakymas reiškia pa
pirkimą Laoso valdovų.

J. Knight paduoda James 
McCartney pasakojimą apie 
“American Activities in La
os.” Jis sako:

“J. V. suteikia didžiau
sią orinę pagalbą Laoso ar
mijai, kariaujančiai prieš 
komunistus. J. V. bomberiai 
iš Vietnajno, Thailando pa
stoja liaudiečiams kelius. 
Visi Laoso armijos patarė
jai yra amerikiečiai. Laose 
yra 2,150 amerikiečių. Iš 
tų 830 yra specialėse val
džios pozicijose.”

Panašius metodus naud- 
jo Amerikos Central Intel
ligence Agency (CIA) ir 
kitose šalyse. Paperka va
dovus, pasiunčia karinių jė
gų ir kai kur sukelia val
džioj suirutę, kad pastaty
tų savo šalininkus.

V. Vyžuoniškis

New Yorkas. — Mirė pa
sižymėjęs aktorius Conrad 
Nagel 72 metų amžiaus, 
pradėjęs vaidinti 1918 m.

t

St. Petersburg, Fla.
Senatvėje vargina ligos
Daug lietuvių jaunose 

dienose palikę tėvynę apsi-^ 
stojo gyventi J. Valstijose 
Čia pasidarydami sau gyve
nimą, nė nepajuto, kaip su
laukė senyvo amžiaus ir iš 
pensijos pradėjo gyventi. 
Kai kurie atsikėlė į saulėtą 
Floridą, kurioje senesnio 
amžiaus žmonėms palankes
nis oras. Viskas būtų ge
rai, bet tos ligos vargina 
vieną po kito.

Amilijai Tvaskienei pa
daryta ant akies operacija. 
Ją lankant patirta, operaci
ja buvo sėkminga, akis pa
lengva sveiksta.

Kazimieras Puishis pasi
davė į ligoninę. Jo žmona 
Margareta pirmiau jo pa
duota į ligoninę. Negana to, 
jų duktė yra invalidė. Vi
sa šeima didžioje nelaimė- 
je- ' t

J. Bernotą neseniai buvo 
operuotas ir buvo grįžęs į 
namus. Bet neilgai trukus 
vėl turėjo grįžti į ligoninę. 
Daktarai padėtį 
statė, kad jam 
antra operacija, 
buvo operuotas, 
labai silpnas.

Alma Bruwer, gražiai at
rodanti moteris, skundžiasi, 
kad nesveikata ją kamuoja, 
bet gydosi namie.

Gaila gerų žmonių. Visi 
LLD 45 kuopos nariai. Lin
kėtina ligoniams greitai su- 
sveikti ir vėl normaliai gy
venti.

ištyrę nu- 
reikalinga 
Na, ir vėl 
Dabar jis

Vikutis

NAUJA KNYGA APIE AMERIKOS LIETUVIUS 
PARAŠĖ ŽYMUS LIETUVOS RAŠYTOJAS

Juozas Baltušis
Knyga pavadinta:

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

Amerikoje.
.Prieš dvejus metus rašytojas Juozas Baltušis lankėsi.

Amerikoje. Jis plačiai susipažino su lietuviais ir i 
aplankė daugelio namus. ]

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

gautus iš jų įspūdžius.

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

mokslinių įstaigų.
Knyga iš 325 puslapių, kaina $2.00

KNYGA — “TĖVŲ IR BROLIŲ TAKAIS” 
gaunama

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

g

NAUJA KNYGA

"Mano Dešimtmečiai Amerikoje”
Parašė J. GASIŪNAS

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

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

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

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

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

Užsakymus siųskite:

LAISVĖ
102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 11417
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NEW YORKO ŽINIOS
Iš Lietuvių Moterų 
Klubo susirinkimo

* Vasario 18 d. “Laisvės” 
salėje klubietės turėjo savo 
susirinkimą. Oras buvo pa
lankus, tai susirinko nema
žas būrys moterų.

Klubo pirmininkė I. Mi- 
/ zarienė atidarė susirinkimą, 
' vedėja išrinkta J. Lazaus

kienė.
Šiame susirinkime Klubo 

valdyba pateikė raportą iš- 
praėjusiu 1969 metų veiklos.

I. Mizarienė pranešė, kad 
praėjusiais metais Klubas 
turėjo 9 susirinkimus ir 3 
parengimus ir visi buvo pa
sekmingi. Klubietės gražiai 
kooperavo — į susirinkimus 
ir parengimus lankėsi skait
lingai.

Taipgi prisiminta, kad 
praėjusiais metais mirė trys 
klubietės. O šių metų pra
džioje mirė amžina Klubo 
narė kalifornietė M. Alvi- 
nienė. Klubietės pareiškė 
jos vyrui J. Alvinui užuo
jautą. Taipgi pareiškė už
uojautą V. Bunkienei dėl 
jos brolio mirties. Ačiū 
joms.

Šiuo laiku mūsų Klubas 
turi arti trijų šimtų narių. 
Finansiškai taipgi stovi ge
rai.

Praėjusiais metais Klubas 
išaukojo daugiau kaip tris 
šimtus dolerių pažangiai 
spaudai ir kitiems darbinin
kiškiems reikalams.

“Laisvės” dalininkų su
važiavimą, kurįs įvyks ko
vo mėnesį, Klu 
kins su $25 per klubietę H. 
Feiferienę.

Galutinai aptartas Mo
ters Dienos minėjimas, ku
ris įvyks kovo 8 d. “Lais
vės” salėje su pietumis 1 v. 

Mūsų gabios šeimininkės 
’ H. Siaurienė ir M. Šukai- 
kaitienė rūpestingai ruošia
si pavaišinti svečius. Ke
lios klubietės pasižadėjo iš
kepti skanių tortų. E. Lie- 
pienė Moters Dienos išlai
doms paaukojo $5, o Vero
nika Milinkevičienė — $10. 
Ačiū joms!

Tikimės turėti viešnią iš 
Washingtono Aldoną Juš
kienę.. Bus ir meninė prog
rama.

Taipgi kviečiame visus —■ 
moteris ir vyrus—į mūsų di- kojas, paslysdami ant ledo, 
džiąją šventę. f . -

A. Rainienė pateikė platų ar žemė artyn. Laukai, me- 
raportą iš Tarptautinio Ap- džiai sužaliuos, o lietuviai, 
sigynimo Komiteto veiklos seni ir jauni, rinksis į pa
ir priešfašistinės konferen
cijos, įvykusios sausio 18 d. 
Penn Garden viešbutyje, 
New Yorke.

H. Feiferienė gavo laišką 
, nuo Argentinos lietuvių pa- 

žangaus laikraščio “Va
lgos”. Be . kita ko, svei

kina New Yorko Moterų 
Klubą su naujais 1970 m. ir 
dėkoja už paramą laikraš
čiui.

Buvo sunkiai susirgusi 
klubietė J. Lazauskienė. Jau 
susveiko ir buvo malonu su
tikti ją šiamė susirinkime. 
Taipgi sužinota, kad jau 
kuris laikas serga J. Ans- 
kienė. Prašome drauges, 
kurios gali, aplankykite ją. 

Posėdį užbaigus, Marcelė 
Jakštienė visas pavaišino 
skaniu tortu. Anne Yakstis 
ir Stefanija Sasna paruošė 
ir pavaišino visas dalyves 
pyragais, kavute ir dar ki
tais skanumynais. Ačiū

V joms!
< Neseniai gavau atviruką 
nuo kalifornietės Ks. Karo-

* sienės su užuojauta man dėl 
brolio Juozo mirties. Ačiū 
drg. Karosienėi.

V. Rimkiene

Aido Choro 
garbės n?rai

K. U. Milinkevičius yra 
Aido choro vienas pirmųjų 
organizatorių. Dabar jau 
per desėtkus metų nedai
nuojantis chore, bet visada 
pasilaikantis^kaip Aido 
choro rėmėjas—garbės na
rys su $5.'

Brooklyniečiai Mažiliai 
yra buvę Aido choro daini
ninkai ir jų dukra. Dabar 
jie pasiliko garbės nariais 
per daugelį metų su $10.

E. Danilevičienė garbės 
narė su $5.

Ačiū visiems. J. G.

s pasvei-

Yucaipa, Calif.
Apie LLD kuopos 

susirinkimą |
Vasario mėn. LLD 78 kuo

pos susirinkimą praleidome 
linksmai, nes į susirinkimą 
atsilankė nariai labai skait- 
lingai, ir visuose klausimuo
se atidžiai kalbėjo, pakeltais 
klausimais. Tas rodo, kad 
nariai rūpinasi organizaci
jos reikalais.

Taipgi pagal išgalę buvo 
išaukota virš du šimtai do
lerių dėl visuomeninių rei
kalų.

■ Kadangi buvusi kuopos 
pirmininkė M. Alvinienė jau 
atsiskyrė iš mūsų pažangie
čių eilių, tai atsistojimu li
ko suteikta jai pagarba kai-

Komunistą partijos vado 
pašnekesis televizijoje

Pereiaą antradienį 8 vai. 
vakare, pačiu geriausiu lai
ku, per televiziją (Channel 
13) šios apylinkės žmonės 
girdėjo kalbant Amerikos 
Komunistų Partijos sekre
torių Guus Hali. Tai buvo 
formoje interviu. Jį klau
sinėjo ir su juo argumen
tavo jaunas vyrukas Dot- 
son Rader iš leidinio “Vil
lage Voice.” Pokalbis buvo 
labai labai įdomus ir pa
mokinantis.

Interviu tęsėsi visą pus
valandį. Jame buvo iškelti 
du pagrindiniai klausimai: 
kaip Komunistų Partija žiū
ri į besiformuojančią naują 
kairę ir į įvykdymą Ameri
koje socialistinės revoliuci
jos. Gus Hali pabrėžė, kad 
nors komunistai turi nema
žai skirtumų su tos naujo
sios kairės kai kuriais žmo
nėmis, bet tą visą judėjimą 
aukštai vertina ir aktyviš- 
kai dalyvauja jo veikloje.

Gus Hali nurodė, kad so
cialistinė revoliucija Ameri
koje nereikštų konfiskavi
mą arba atėmimą visų tur
tų. Tiktai gamybos, finan
sų ir susisiekimo įmonės bū
tų sunacionalizuotos. O pri- 
vatiški namų ir kitokių 
smulkių nuosavybių savi
ninkai gali būti ramūs, nes 
niekad niekas jų nuosavy-j 
bės neatimtų, jie jas turėtų, 
kaip turėję, tiktai jie gy
ventų dar geriau ir laisviau 
socialistinėje santvarkoje.

Žinoma, pokalbyje tarp 
komunistu vado ir minėto 
leidinio reporterio kilo visa 
eilė ir kitų klausimų. Ge
rai būtų, kad panašių pro
gramų televizijoje daugiau 
ir dažniau pasirodytų. La
bai svarbu Amerikos žmo
nėms susipažinti su Komu
nistų partijos idėjomis ir 
nusistatymu visais šių die
nu klausimais.

po narei ir veikėjai per ei
lę metų dėl labo kovojančios 
žmonijos.

Susirinkimo pirmi ninku 
buvo išrinktas Petras Ži- 
linskas-Zline, ir labai pui
kiai tvarkė susir i n k i m ą . 
Vertas pagarbos draugas.

■ Fin. sekr.' ir metinio fi
nansų knygų peržiūrėjimo 
komisijos raportai buvo 
trumpi ir aiškūs, Su pra
džia 1970 metų kuopos fi
nansinis turtas toks: Banke 
dėl sutaupos $505.08, dėl 
naudojimo banko čekių 
$367.97 — viso sykiu $873.- 
05.

Išaukota taip: “Vilniai” 
dėl jubiliejinio albumo $100, 
“Laisvei” dėl suvažiavimo 
$50, LLD knygų fondui ir 
“Liaudies Balsui” po $25.

Tarimas padaryta, kad ra
šant išmokėjimui čekius, tu
ri būt trys parašai: pirm., 
fin. sekr. ir iždininko.

Dapildyta valdyba. Kuo
pos pirmininku išrinktas 
Jurgis Damušis. Tikimės, 
kad jis darbą atliks gerai.

Nariai, kurie nedalyvavo
te vas. mėn. ;
įsitėmykite: Nutarta kuo
pos susirinkimu laikyti an
tro mėnesio antram sekma- 

idienį, Parko salėje, 1 vai. 
po pietų. Taipgi nepamirš
kite pakalbinti naujų narių

School Guide 1970

SUMMER GUIDANCE
& STUDY INSTITUTE

June 29—August 15th

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

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

*

Directo: John II. Flynn
Tel.: Fryeburg, Me. 207-935-2040

; FRYEBURG ACADEMY
Fryeburg, Maine, 04037. (14-19)

HELP WANTED-MALE-FEMALE

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)

Brockton, Mass.
BAISI TRAGEDIJA

Vasario 15 d. vidurnak
tyje užsidegė 4 aukštų Red
lands Apartments, po num. 
174 Warren Ave. ir West 
Elm St., priešais Brockton

susirinkime, High School. Pribuvo vieti- ' ••• • V 1 1 —• •

Philadelphia, Pa.
Laukiame ir rengiamės

žiemužė šiemet nebuvo 
taip varginanti, bet tik bau
ginanti. Iš ryto rodosi bus 
graži diena, o vakare jau 
pusnis sniego. Tai sniegu, 
tai ledu padengia viską, nei 
kaip eiti, nei važiuoti. Kiek 
žmonių susilaužo rankas-

Saulute sukasi aukštyn,

vasarinę sueigą, kur savo 
pergyvenimus vieni kitiems 
pasakos.

Tai bus balandžio 12 die
ną, 6024 Wayne Ave., kur 
ir anksčiau—Albertuko pa
šiūrėje.

LLD 10 kuopos narių di
džioji dalis yra moterys. 
Jos ir susirūpinę geriausių 
vaišių prirengimu. H. Tu- 
reikienė ir F. paliepienė ža
da paruošti daug skanaus 
valgio, o P. Walant — įdo
mią dailės programą.

Beliko tik nepamiršti po
kylio dienos, balandžio 
ir vykti į žinomą vietą.

Povandeninis garažas
Šveicarų architektai su

projektavo povandeninį ga
ražą, kuris bus pastatytas 
po Ronos upės dugnu, neto
li Monblano tilto Ženevoje. 
Šiame garaže tilps 1,450 
mašinų. Kiekvienai maši
nai skiriami po 25 kvadrati
nius metrus ploto.

Garaže numatoma įrengti 
automatinę sistemą lais
voms vietoms surasti. Ši 
sistema šviesos signalais 
rodys artimiausią kelią į 
laisvą vietą. Automatai įlei- 
dinės ir išleidinės mašinas, 
taip pat priiminės mokestį 
už stovėjimą. Viršutinis ga
ražo aukštas bus 4 metrais 
žemiau vandens lygio.

Garažo statyba jau pra
dėta, ji užtruks ketverius 
metus.

Praeitais metais ir šįmet 
jau netekom dviejų gerų na
rių. Turime atpildyti jų vie
tas. Laimė, kad buvo įrašy
ta arba įstojo du nauji na
riai vas. mėn. susirinkime. 
Tai d. M. Pūkio pasidarba
vimas.

Yucaipos kp. nariai labai 
mėgsta draugiškas sueigas. 
Taigi ir kp. nutarė turėti 
lengvus užkandžius po kp. 
susirinkimo, kad būtų gali
ma palošti kortomis ir ki
taip žaisti. Kuopos narės 
moterys labai sugabios pa
gaminti valgius. Todėl visi 
nariai ir narės skaitlingai 
dalyvaukite 12 d. balandžio 
mėnesio susirinkime.

.Užbaigoje, buvo kalbama 
apie kp. narius ligonius. Su
žinojom, kad d. Antonette 
Russ sunkiai sirgo, dabar 
laipsniškai sveiksta savo 
namuose. Josephine Šimkie
nė dar vis serga savo na
muose, ir po daktaro prie
žiūra. \

Pasibaigus susirinkimui,' 
J. Alvinas tarė širdingos pa
dėkos žodžius kuopos na
riams už labai malonų pa
tarnavimą laike jo moters 
laidotuvių.

niai ir iš apylinkės agniage- 
siai. Išgelbėjo 57 žmones, 
Bet rado 4 sudegusius. Vie
na jų lietuvė Nellie Vove
ris, 53 metų amžiaus. Du 
vyrai yra dingę — William 
Sampson, 86 metų, ir E. 
Michalopulas. Fire depart- 
mentas spėja, kad yra žu
vusių ir daugiau. Sako, kad 
namą padegė koks nors 
beprotis, kada visi žmonės 
miegojo.

Čia jau ne pirmas gais
ras. Padegimų buvo ir dau
giau. Vasario 19-os dienos 
ankstų rytą kas nors pade
gė Budreskio didelį namą, 
31 Hames St., Montelloje. 
Du ugniagesiai susižeidė. 
Sako, kad vieną padegėją 
beprotį policija suėmė.

George Shimaitis

12,

Viename Šveicarijos laik
raštyje buvo skelbimas: 
“Energingas biznierius ieš
ko partnerės susituokti. 
Kuklumas — garbės reika
las; religija — asmeniškas 
reikalas; pinigai — svar
biausias reikalas; visa ki
ta—antraeilis reikalas.”

Alvinas

Mūsų miestą vargina 
švara nuo seniai. Jau 
lėtas savaičių kai nenuve- 
žarna nuo gatvių išmatų. 
Seniau žmonės žinojo nu
skirtas dienas ir tada išma
tas nešdavo laukan.1

Dabar taip pat išneša, 
tik nežinia, kas ir kada jas 
surinks. Vežikai veda “nau
jos” mados streiką. Miesto 
valdovai kur tai nupirko 
net milijoną plastikinių mai
šų, siūlo-žmonėms nemoka
mai ir'prašo patiems vežti

ne- 
ke- Washingtonas.—Bendroje 

Kongreso sesijoje Prancū
zijos prezidentas Pompidou 
kalbėjo. Arti pusės kon- 
gresmanų nedalyvavo—boi
kotavo, kam Prancūzija 
pardavė 50 militarinių lėk
tuvų Libijai, o neremia Iz
raelio. Tuščias vietas užpil
dė kongresiniai tarnautojai.

Kaltina unijos vadą 
Yablonskiy nužudyme
Washingtonas. — Jungti

nės Mainierių Unijos Ten
nessee lokalo prezidentas S. 
Huddleston federalinės 
grand džiurės apkaltintas 
prisidėjimu prie nužudymo 
Yablonskio, jo žmonos ir 
dukters. -t

Sakoma, kad jis yra penk
tas asmuo, kaip dalyvis 
žmogžudystėje. Jis finan
savęs kitus žmogžudžius. 
Jo (jluktė Annette ir žentas 
Paul Gilly jau pirmiau ap
kaltinti.

LIETUVIS PLĖŠIKAS
Ši žinia paimta iš “Brock

ton Enterprise.” Laikraš
tis praneša kad lietuvis Da
niel E. Prūsaitis, 58 metų 
amžiaus, Montellos gyven
tojas, vas. 13 dieną nuva
žiavo į Bostoną ir ten su 
automatu rankoje padarė 
apiplėšimą Liquor Store 
ant Park Square, Boylston 

|St. Pagrobė $146 ir išėjo. 
Krautuvės savininkas išė
jęs laukan ėmė šaukti, kad 
jį apiplėšė. Ten buvo daug 
žmonių ir netoli detektyvas 
Emmet F. McNamara. Juo
du susitiko ant Boylston St. 
vienas prieš kitą su auto
matais. Kadangi ten buvo 
daug žmonių, tai detekty
vas bijojo susišaudymo. Jis 
pradėjo plėšiką perspėti, 
kad mestų šautuvą, nes bus 
nušautas. Plėšikas numetė 
šautuvą. Detektyvas sura
kino jam rankas ir arešta
vo. Dabar padėtas po $25,- 
000 kaucijos.

Prieš daugelį metų Prū- 
seitis gyveno Brooklyn, N. 
Y. švebelis

Chicago, 111
Mirė A. Jonikienės 

anūkės vyras
Alice Jonikienė telefonu 

gavo žinią, kad mirė jos 
anūkės vyras Fr°d Luke, 
43 metu amžiaus.

Liūdesyje liko žmona Bar
bara Kim Luke, viena> sū
nelis 9 metų, kitas šešių.

Kaip žinome, Jonikienės 
anūkė Barbara yra neregė. 
Likus vienai su pora maža
mečių vaikučių, bus neleng
vas gyvenimas.

Yra sakoma, jog viena bė
da ne bėda, bet dvi-trys 
žmogų suėda. Prieš kiek lai
ko žuvo tragiškai Alisės 
dukra. 'Dar neseniai mirė 
jos mylimas vyras Leonas 
Jonikas. Po to, už savaitės, 
mirė brolio dukra, o štai 
antradienį gauna žinią, kad 
mirė anūkės vyras, palik
damas ją su mažais vaikais.

Visi žinome, ką turi per
gyventi močiutė, žinodama 
savo mylimos anūkės skau
dų likimą.

Reiškiu Alisei ir jos anū
kei giliausią užuojautą ir 
prašau ramintis ir daboti 
savąją sveikatą. Žinok, kad 
esi nepavaduojamai reika
linga pažangiam judėjimui, 
taip pat ir šeimai.

Julija M.

Pranešimas
HARRISON, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Assn. Klubo narių su
sirinkimas įvyks kovo 1 die
ną, 2 vai. popiet, Klubo kam
bariuose, 15—17 Ann St.

- (15—16)

į insinereiterius. Tąi ragini
mas piliečiams skebauti...

R. M.

Vienas švedų laikraštis 
išspausdino skelbimą: “Ne
labai greitai spausdinanti 
mašininkė ieško žmogaus, 
kuriam galėtų spausdinti. 
Geriausia, kad jis būtų mik
čius.”

Wafshingtonas. — Čia at
vykęs rasistas Georgia gu
bernatorius Maddox kon
gresinėje valgykloje išdali
no kongresmanams ir pa
tarnautojams kirvakočius, 
kaip suvenyrus, i š k o 1 i o j o 
negrą kongresmanąDiggsą, 
kuris bandė jį išvaryti iš 
valgyklos.

Newark, N. J. — Moky
tojai laimėjo streiką. Jie 
gavo pakelti algas maždaug 
po $2,000 į metus. Streika
vo 23 dienas. , !

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 
Complete fringe benefits.

P. O. Box 125 
Merion Station, Pa.

Econoline.

19066
(10-16)

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)

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

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

(13-19)

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)

Bagdadas. — Irako val
džia paleido iš kalėjimo 13 
įžymių komun i s t ų, kurie 
1963-64 metais buvo nuteis
ti nužudyti ir iki šioi išbuvo 
mirties kamerose.

STUART, FLORIDA
Mirus

Barborai Medley
Reiškiame gilią užuojautą B. Medley, vaikams 

su šeimoms, netekusiems žmonos, motinos, taip pat 
giminėms ir draugams J.A.V. ir Lietuvoje.

Ch. T. Sholunai J. H. Sholunai
A. M. Raškauskai V. E. Valley

Jonas Ragauskas
St. Petersburg, Fla.

Mirė

Edward Bakutis
Reiškiame giliausią užuojautą velionio žmonai 

Gigai, motinai Ida Ablažienei, broliui Vincui, sesu
tei Alma, giminėms šioje šalyje ir T. Lietuvoje. 
Taipgi visiems velionio draugams. Mes irgi kartu 
liūdime su jumis.

Lucy J. Žemaitienė ir
L. Butkevičienė

Hartford, Conn.
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Pirmieji sveikinimai Liet. Koop. 
Spaudos B-ves suvažiavimui
Prašome pasiskaityti sekamus sveikinimus:
“Laisvės” Ad-cijai: šiame laiške rasite čekį sumoje 

$50. Tai bus sveikinimas nuo LLD 78 kuopos, Yucaipa, 
Calif. Draugiškai, J. K. Alvinas.

vių miestui atsiėjo daug 
tūkstančių dolerių. Už pi
nigus patys savininkai gal 
pasigvieštų jų nepalikti “die
vo valiai.”

Ragina boikotuoti mokyklų 
tarybą rinkimus

“Laisvės” Adcijai: či:a randate money-orderį su
moje $50. Skiriame iš LLD 52 kuopos iždo $25. Nariai 
suaukojo $25. Tai bus sveikinimas šėrininkų suvažiavi
mui, nors nedidelė suma. Vistiek prisidedame prie išlai
kymo laikraščio “Laisvės,” kurį yra malonu skaityti. 
Draugiškai, J Bublevsky, Dearborn, Mich. Aukoj :o

J. Valiukas ......................................................    $3.00
F. Nakas .............................................................. • 3.00
Po $2: Anna Daukus, Jurgis Nausėda, Pr. Jočionis, 

Pra. UJinskas, J. K. Lakomskis, M. U. Yuškai.
Po $1: E. Ulinskienė, J. Stakvila, M. Aranuk, V. 

Kirvela, K Mack, J. Jononis, J. Šruga.

Svikinu “Laisvės” dalininkų suvažiavimą, linkiu, kad 
jisai būtų sėkmingas gerais tarimais ir duosnus auko
mis, kad galėtų kovoti prieš visokius Lietuvos “vaduoto
jus” ir karo ruošėjus. Čia randate mano< dovaną $10. 
P. Beeis, Lake Worth, Fla.

Gerai, kai žmonės iš anksto rūpinasi suvažiavimo 
reikalais, medžiaginiais ir moraliniais. Dėkojame virš- 
minėtiems už jų dovanas. Laukiame sveikinimų nuo 
pavienių ir nuo organizacijų. Organizacijos, kurios tu
rite serus, prašomos prisiųsti į suvažiavimą delegatus. 
Kviečiame ir nešėrininkus—svečius dalyvauti.

Suvažiavimas įvyks kovo 15 d., 12 vai. dieną, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Po suvažiavimo, apie 5 vai. vakaro, įvyks banketas. Bi
lietus galite įsigyti “Laisvės” raštinėje.

Administracija

Young Men’s Christian 
Association (YMCA) di
džiuojasi siekianti jaunus 
vyrus palaikyti teisingame, 
gerame kelyje. Bet pasiro
do, kad ir jos operuojamuo
se klubuose eina nemaža 
gemblerystė. Antai pereitą 
pirmadienį YMCA klube po 
num. 356 West 34th Street, 
vienas jaunas vyras pralošė 
kortomis kelis dolerius ir už
pykęs savo oponentą nudū
rė peiliu. Sulaikytas 20 me
tu amžiaus Steve Carswell 
ir kalt i n ą m a s papildymu 
žmogžudystės.

MIESTE PASIDAIRIUS
Manhattane gatvės 42 ir 

53 bus uždarytos automo
biliams tarp 11 prieš pietus 
iki 2 po pietų. Tomis valan
domis jose toks mašinų su
sikimšimas, kad joks judėji
mas nebegalimas.

bet jis šiuo tarpu negalįs jų 
raginimą priimti.

Mūsų New Yorko moksli
ninkai labai uoliai ruošiasi 
prie kovo 7 dienos. Kame 
dalykas? Ogi tame, kad tą 
dieną turėsime visuotinį 
saulės užtemimą. Tai ot mo
kytos galvas ir galvoja, kaip 
čia iš to užtemimo būtų ga
lima ko daugiausia pasimo
kyti.

Ne tik aukštųjų mokyk
lų studentai reikalauja re
formų. Toks pat judėjimas 
jau prasidėjo ir tarp vidu
rinių mokyklų (high schools) 
moksleivių. Tokių mokslei
vių New Yorko mieste yra 
apie 275,000. Jų išrinkti at
stovai kreipsis į miesto Ap- 
švietos tarybą ir reikalaus, 
kad moksleiviams būtų su
teiktas balsas vedime ir 
tvarkyme vidurinių mokyk
lų. Nežinia, ką jiems atsa
kys Apšvietos taryba.

Pereitą sekmadienį Man
hattane po num. 672 West 
161 St. policija pravedė kra
tas. Ji sako radusi nema
žai ginklų. Jie priklausą 
grupei jaunų žmonių, dau
gumoje baltų, kurie esą 
Black Panthers partijos ša
lininkai. Dvvlika žmonių 
suareštuota. Prieš visus ke
liamas nelegališko ginklų 
laikymo kaltinimas.

Mieste dar trys žmonės 
krito aukomis narkotikų. 
Perdaug jų paėmė ir numi
rė. Jau šiemet mieste nuo 
narkotikų vartojimo mirė 
144 žmonės — iš jų 109 su
augę, o 35 jaunuoliai.

Buvęs Aukščiausiojo Teis
imo narvs ir veikėjas Ar
thur Goldberg pakartojo, kad 
jis nesiruošia kandidatuoti 
į jokį valdiška postą. Tiesa, 
daug įžymiu demokratu ra
gina jį siekti Senato vietos,

Naujas, gal bus ir geras 
dalykas. Yra pasiūlymas, 
kad valdžia užmokėtų apie 
$35 tam automobilio savi
ninkui, kuris savo nebenau
dojamą automobilį pristaty
tų į tam paskirtą vietą jam 
sunaikinti.

Pereitais metais tokių ne
benaudingų automobilių bu
vo palikta gatvėse 57,742. 
Juos nukraustyti nuo gat

Aido choro žinios
Kovo 8-tą dieną, sekma

dienį, Moterai Klubas ren
gia Laisvės salėje Tarptau
tinės Moters Dienos pami
nėjimą. Aido choras pa
kviestas dalyvauti paminė
jimo programoje. Taip pat 
dainuos Aido solistė N. 
Ventienė. 

• • •
Aidietė Tessie Stočkienė, 

savo gimtadienio proga, pa
vaišino choristus su sausai
niais ir saldainiais. Tessie 
yra viena iš mūsų gerųjų 
dainininkių, ilgai dainavusi 
Newarko Sietyno chore ir 
jau kelinti metai kai dai
nuoja Aido chore. Ilgiausių 
metu! v

Aplankė Aido choro pa
mokas buvusi aidietė Mary
tė Tamelienė 'ir pakvietė vi
sus aidiečiuš1 atsilankyti į 
jos 85-to gimtadienio at- 
šventimą, kuųį rengia jos 
dukra, sesuo ir kitos arti
mos giminės.

Marytė išbuvo Aido cho
re virš 15 metų ir dar vai
dino kai kuriose operetėse. 
Visuomet jai buvo mielas 
Aido choras, ir dabar jinai 
norėtų matyti aidiečiuš sa
vo gimtadienio šventėje.

Dėkojame, Maryte, už pa
kvietimą. Būtinai atsilanky
sime.

Aido choro pavasarinis 
parengimas įvyks gegu
žės 3 dieną, lenkų salėje, 
Greenpoint-Brooklyn. Aido 
choras suvaidins operetę 
“Ramunė,” prie kurios mū
sų mokytoja Mildred in
tensyviai rengiasi ir rūpes
tingai moko choristus. Pra
šome įsidėmėti šią datą ir 
atsilankyti pas aidiečiuš.

H. F.

mokyklų tarybų rinkimu 
Amerikos Komunistų Par

tijos New Yorko distrikto 
vadovybė išleido pareiškimą 
dėl skelbiamų mokyklų dis- 
triktų tarybų rinkimų, ku
rie įvyks kovo 16 dieną. Ko
munistai ragina piliečius 
šiuos rinkimus boikotuoti, 
tai yra juose nedalyvauti.

Kodėl? Kokius argumen
tus komunistai stato prieš 
šiuos rinkimus?

Pirmas argumentas, tai 
kad rinkimai bus vykdomi 
pagal neteisingą ir žalingą 
įstatymą, kuris vadinamas 
“mokyklų decentralizacijos 
įstatymu”. Jie nurodo, kad 
toji decentralizacija nėra ti
kra decentralizacija. Tos 
33 distriktų • mokyklų tary
bos neturės galios tvarkyti 
savo distriktuose mokyklas. 
Viršuje ant jų pasilieka 
miesto taryba, kuri diktuos 
viską kiekvienam distriktui.

Antras argumentas, tai

Mūšy geras draugas
Nesakytum, kad mūsų 

draugas M. Stakovas šian
dien, vasario 27 dieną, šven
čia 80-ąjį gimtadienį. Jis 
dar taip gerai atrodo, dar 
taip vikrus, taip visuomet 
gerai nusiteikęs.

Draugas Stakovas yra 
vienas iš mūsų pažangaus 
judėjimo seniausių veikėjų, 
visų organizacijų ir “Lais
vės” direktorių tarybos na
rys. Nėra tokio didesnio 
susirinkimo &r parengimo, 
kuriame mes jo nematytu- 
mėm. Dabar, jis jau pasi- 
liuosavęs <iš muolatinio dar
bo, turi daugiau laiko, tai 
dažnai užeina į įstaigą ir 
atlieka kai < kuriuos labai 
reikalingus darbus, už juos 
neimdamas jokio atlygini
mo. ,

Visi mes, mielas drauge 
Mykolai, šia proga linkime 
jums geros sveikatos ir dar 
daug, daug laimingų metų!

kad tie distriktai taip suda
ryti, jog paliekama nelem
toji rasinės segregacijos si
stema. Trečias argumentas, 
tai kad dalyvavimas rinki
muose reikštų užgyrimą to 
įstatymo ir apsigaudinėji- 
mas savęs, jog per šiuos 
rinkimus bus pravestos rei
kalingos mokyklų sistemoje 
reformos.

Reikia pabrėžti, kad pa
našiai piliečius ragina šiuos 
rinkimus boikotuoti ir visos 
civilinių teisių organizacijos 
bei grupės.

Komunistai savo pareiški
me šaukia visus, kurie boi
kotuos rinkimus ir kurie 
juose dalyvaus, suvienyto
mis jėgomis kovoti už minė
to įstatymo atšaukimą.

1 ' 1 \

Apiplėšė ‘laisvės” 
administratorę

Aną dieną “Laisvės” ad
ministratorei Lillian Kava
liauskaitei einant iš banko 
su geroka suma pinigų, du 
plėšikai pagrobė jos ranki
nuką ir pabėgo. Pasiskųsta 
policijai. Ji žadėjo plėšikų 
ieškoti, bet matyt, nesurado.

Piktadariai ne tik Lillian 
smarkiai išgąsdino, bet ir 
nuskriaudė. Taip pat nu
skriaudė ir kitus tris “Lais
vės” darbininkus, nes ji ir 
jų alginius čekius buvo iš
mainiusi ir pinigus nešėsi 
jiems atiduoti.

Atrodo, kad dabar retas 
kuris niujorkietis yra išli
kęs dar neapiplėštas. Ypač 
moterys nukenčia, nes plė
šikams labai lengva iš jų 
rankinukus su piniginėmis 
pasigrobti.

Albany, N. Y. — Public 
Service Commission prane
ša, kad leido New Yorko 
Telefonų kompanijai pakel
ti telefonų kainas 8 proc.

NIUJORKO LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBAS 
kviečia į

Moters Dienos Minėjimą
Sekmadienį, kovo 8-tą dieną

LAISVĖS SALĖJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park, N. Y.

Pietūs bus duodami 1 valandą

Liet. Koop. Spaudos Bendroves Dalininku 

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

I 1 _ -• ■.-Hilui 9 . » .

Prašome dalininkus dalyvauti suvažiavime. Organizacijos, kurios turite 
serus, išrinkite atstovą dalyvauti. Kviečiame ir svečius dalyvauti.

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

LKS B-vės Direktorių Taryba

Programoje dalyvaus:
Kalbės Aldona Juškienė iš Washington, D. C.

USSR Ambasados antrojo sekretoriaus Ed
mundo Juškio žmona.
Mildred Stensler ruošia Aido Chorą meninei 
programai, kurioje išgirsime solistę Nelę 
Ventienę, Aido moterų chorą ir visą Aido 
Chorą.
Taipgi bus fotonuotraukų parodėlė.

Bilietas — $2.50

Dėl “L-vės” suvžiavimo 
laiko pradžios

Sulyg sena “L” suvažiavi
mų laiko pradžia, sekreto
rius savo pranešime skelbė 
10 vai.

Pastarasis “L” Direkto
rių Tarybos posėdis nutarė 
šių metų suvažiavimą pra
dėti 12 valandą ir sesiją 
tęsti iki 5-os valandos, be 
pertraukos.

Tuoj po 5-tos vai. prasidės 
vakarienė.

Į suvažiavimą vykstantie
ji prašomi pribūti bent kiek 
pirm 12 vai., kad sesiją bū
tų galima pradėti čia skel
biamu laiku. SV

Kovo Aštuntoji
Tik trumpai norime pri

minti, kad jau visai arti 
Tarptautinės Moters Die
nos minėjimas. Niujorko 
Lietuvių Moterų klubo na
rės ruošiasi priimti visus 
dalyvius kuogražiausiai.

Kaip jau žinote, bus pietūs, 
1 vai., o paskiau turėsime ne
ilgą, bet spalvingą progra
mą. Pakalbės A. Juškienė, 
antrojo sekretoriaus prie 
USSR ambasados E. Juškio 
žmona; meninę programą 
išpildys Aido choras vado
vystėje Mildred Stensler. 
Klubietė Nelė Ventienė dai
nuos solo.

Atvykite anksčiau, nes 
sienos bus išpuoštos įdomio
mis fotonuotraukomis, ku
rias tik gavome iš Lietuvos.

Vieta: “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Bilietas—$2.50.

Valdyba.

Pagimdė penketukus
New Yorkas. — Colombia 

Presbyterian Medical Cen
ter priėmė Margaret Kie- 
nast iš Far Hills, N. J., pa
gimdytus penketukus—tris 
mergaites ir du berniukus. 
Ji yra naudojusi vaisingu
mui akstinti vaistus.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS pirmos kuopos .susi
rinkimas ' įvyks kovo 3-čią 
d., 6:30 vai. vakare, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avenue.

Valdyba (16-17)

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks trečia
dienį, kovo 4, Laisvės salė
je. Pradžia 6 vai. vakare. 
Svarbu dalyvauti. Po susi
rinkimo pasivaišinsime.

Valdyba (16-17)

Parengimų 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.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin

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

Balandžio 5 diena v

LDS 13 kuopos kultūrinė 
pppietė Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 19 d.
t

Sekmadienis. LDS 1 kuo
pa ruošia banketą, “L a i s- 
vės” salėje. Prašome kiti| 
organizacijų nieko nerengti 
tą dieną.

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

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

Roma. — Apie 1,500 uni
versiteto studentų dalyvavo 
riaušėse tarp dešiniųjų ir 
kairiųjų. Daug sužeistų ir 
areštuotu. 4

. €• 1
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Manila, Filipinai. — Stu
dentai piketavo Jungtinių 
Valstijų ir Taivano ambasa
das, smerkdami “Amerikos 
imperializmą” ir kišimąsi į 
Filipinų reikalus.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

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

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647*5 
2327. REDDING ELEG> 
TRQNICS, 3414 Fulton St, 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(12-16)

I 
f Ilgiausių Metų! — Happy Birthday! į į 
X Vasario-February 27 Į
T Šiandien mūsų mylimas tėvas, senelis, uošvis ir i 
J brangusis vyras - j
| Michael Stakoff-Stakovas Į į 
4* švenčia savo 80-ąjį gimtadienį. Linkime jam sek- ‘ 
J mės, stiprios sveikatos ir dar sulaukti daug gim- 
X tadienių. Lai jam visuomet šviečia saulė! dk
X A V TAnna, žmona 4-
X Eleanor ir Richard Wetzler 4
T ‘ dukra ir žentas X
J Jill Valerie, anūkė 4
į Richmond Hill,, N. Y.

I

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUyOS

Per mus galite užsisakyti arba užsiprenumeruoti įvairius 
žurnalus, laikraščius, knygas ir plokšteles.

UŽEIKITE J MŪSŲ |STAIGĄ,
rasite didelį pasirinkimą įvairių žurnalų, knygų, 

laikraščių už prieinamą kainą.

Four Continent Book Store i
156 5th Avenue New York, N.Y. b

Telefonas: CH 2-4500 J

Prašykite mūsų katalogo. 
Galite užsakymus siųsti per paštą.




