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KRISLAI
Mūsą jubiliejiniai metai 
Ir vėl “pasižymėta” 
Japonija šiandien 
Poetas apie Leniną 
Geras sumanymas 
LLD narių dėmesiui 
Prieš 38 metus

— A. Bimba —

1971 metais “Laisvei” su
kaks lygiai 60 metų. Tai la
bai labai garbingas jubiliejus. 
Apie jo atžymėjimą kalbėsime 
mūsų Spaudos bendrovės dali

ja ninku suvažiavime kovo 15 
/Aieną.

Visus draugus ir drauges 
prašome apie tai iš anksto pa
galvoti. Kaip mes šio jubilie
jaus proga dar galėtumėm pa
judinti žemę?! Reikia suma
nymų, pasiūlymų. Atvežkite 
arba prisiųskite.

Saigono apylinkėje penki 
Amerikos kareiviai nužudė 16 
nekaltų civilinių žmonių! Tai 
pačios armijos kaltinimas. 
Kaltinamųjų vardai neskelbia
mi. Bet jie paaiškės.

J ką šis karas pavertė mūsų 
jaunus vyrus! Baisu ir pagal
voti. Pernai viena skerdynė, 
o šiemet kita. O kiek jų ne
skelbiama !

Antrajame pasauliniame ka
re prieš, Japoniją Jungtinės 
Valstijos paklojo 1 8 9,6 0 6 
brangias gyvybes. Po karo bu
vo padaryta sutartis, pagal 
lurią Japonija buvo nugink-
Upota. Net ir j Japonijos kon
stituciją buvo įrašyta, kad Ja
ponija niekados nebesigink-
luos.

Bet kas pasidarė?
Mūsų vyriausybė, nesiskai- 

tydama su jokiais legalumais, 
nei Kongreso neatsiklausus, 
įsakė Japonijai iš naujo apsi
ginkluoti. Ir šiandien ji jau 
ginkluota nuo kojų iki galvos, 
stituciją buvo įrašyta, kad Ja- 
Ji jau turi milžiniškas ir že
mės, ir oro, ir vandens karo 
jėgas.

Šiandien Japonijos armija 
jau dašimt kartų galingesnė 
už prieš karą buvusią kara
liškąją armiją!

įžymusis lietuvių tautos po
etas Eduardas Mieželaitis Vil
niaus “Tiesoje” (vas. 19 d.) 
straipsnyje “Nepaprastai skai
drus brangakmenis” apie Le- 

fniną sako: ,
* “Vladimiro Lenino mokslas 

An ano vaizduotėje žėri tarsi 
saulėtas deimantas. Nepapras
tai skaidrus brangakmenis. 
Bet ir ne p a p r a s t a i kietas 
brangakmenis, kuriuo rėžia- 
mas stiklas langui. Langui 
į ateitį. Toks buvo jo moks
las, toks buvo ir jis pats: 
nepriekaištingai tyras ir bega
liniai kietas. Tik tokie žmo
nės, pasirodo, ir gali pastūmė
ti į priekį šią laiko auginti
nę — lepią, tingią ir nepa
slankią istoriją.”

Ir vėl: “Galima įsivaizduo
ti, kaip šiandien atrodytų 
mūsų planeta, ta geroji žmo
nių žemė, jeigu pasaulio ne
būtų sukrėtusi Lenino sukel
ta audra.”

* Darbo unijų vadovybė pa
sisakė už sumanymą įvesti 
visuotinę sveikatos apdraudą. 
Tai yra, kad ne tik sulaukę ži

bios senatvės, bet visi amerikie
čiai nuo lopšio iki grabo gau-

(Tąsa 6-me puslapyje)

22-jij unijų vadai reikalauja 
dabar baigti Vietnamo karą
Washingtonas. — 123 va

dovai 22 skirtingų unijų pa
siskelbė savo pareiškimą 
dienraš t y j e “Washington 
Post”. Pareiškime jie reika
lauja Nixono administraci
jos ir Kongreso nieko ne
laukiant baigti Vietnamo 
kara.

22 unijos yra apimančios 
visą šalį. Joms vadovauja 
Jungtinė Automobilių Dar
bininkų Unija, Tymsterių 
unija, Alliance for Labor 
Action.

Pareiškime nurodoma,

Militarinis teismas nuteisė du 
Pietą Vietnamo deputatus

Saigonas. — Militarinis 
teismas nuteisė mirčiai na
cionalinės asamblėjos (par
lamento) deputatą Hoang 
Ho, kaip suokalbininką “nu
versti valdžią”. H. Ho da
bar randasi Japonijoje, tai 
negali jo nužudyti. '

Kitas deputatas — T. N. 
Chou — gavo 20 metų kalė
jimo, kaip palaikytojas ry
šių su liaudimi ir dalyvau- 
j ą s valdžiai , priešingoje 
veikloje.

Darbininkui .ir studentai išvaikė 
neofašistu sueigą universitete

Roma. — Italijos neofa-®
šistinis Soči alinis Judėji
mas ir kitos fašistinės gru
pės bandė turėti savo susi
rinkimą universiteto patal
pose. Bet jiems kelią pasto
jo darbininkai ir studentai.

Policija buvo pašaukta ir 
paėmė 200 fašistų savo ap
saugom Fašistų susirinki
mas buvo išardytas.

Darbininkai ir studentai 
tą pačią dieną sušaukė de- 
monstratyvį susirin k i m ą, 
kuriame tarp kitų kalbėto
jų buvo ir komunistas sena
torius Terracinis. Susirinki
mas pasmerkė neofašistu 
veiklą, kaip priešingą šalies 
konstitucijai.

Aborcijos bilius Hawaii 
valstijoje priimtas

Honolulu. — Hawaii val
stijos legislatūra priėmė li
beralinį aborcijos bilių ir 
pasirašė gubernatorius 
Burns.

Dabar Hawaii valstijoje 
nėščioms moterims • daug 
lengviau gauti aborciją, 
kaip visose kitose valstijo
se.

Albany. — Už pakeltą te
lefonų kainą New Yorko 
valstijoje telefonų naudoto- 
jai sumokės kompanijai 
apie 137 milijonus dolerių.

Omaha, Neb. — 1,200 Io
wa Beef Packing kompa
nijos darbininkų tebestrei- 
kuoja septintą mėnesį.

kad daugiau kaip 40,000 
amerikiečių prarado savo 
gyvastis Vietname. Tų gy
vasčių jokiais pinigais ne
galima atpirkti. “Karas yra 
pragaras. Tai turtingųjų 
karas ir neturtingųjų mū
šiai,” kuriuose neturtingie
ji gyvastis praranda.

Washingtonas. —
senatoriai pareiškė 

Penki 
protes

tą Nixono administracijai 
už bombardavimą Laoso te
ritorijos, kur Pathet Lao 
jėgos įsitvirtinusios.

Abu deputatai buvo prez. 
Thieu apšaukti išdavikais ir 
pasiutusiais šunimis tik to
dėl, kad jie kovojo už taiką 
Vietname. Teismas ignora
vo deputatų neliečiamybę.

Tokijas.—Japonijos spau
da rašo, kad Jungtinės Vals
tijos, laikydamos nuodin
gus chemikalus Yakota ba
zėje, sudaro žmonėms pa- 
vpjų. Ragina juos paša
linti. Ji'.J 4 J J

Kiek Italijoje gyventojų
Roma. — 1969 metų pa

baigoje Italijoje buvo 54, 
206,000 gyventojų. Lombar
dija labiausia apgyventa, 
8,300,000 žmonių.

Washingtonas. — Senat.
Kennedis ragina Nixono 
administraciją iš t r a u k t i 
Amerikos armijos dalinius 
iš Vakarų Europos.

Provokatorių manevrai
Oslo. Norvegija. — Nato 

militarinių jėgų daliniai šū
vy ko Skandinavijos pakraš
tyje turėti šešių dienų ma
nevrus.

Militariniai manevrai lai
komi visai arti Tarybų Są
jungos. Tai provokatoriški 
manevrai, prieš kuriuos 
kiek pirmiau buvo iškelta 
protestų.

Lietuvos Komjaunimo 
suvažiavimas

Vilnius. — Vasario 26 d. 
prasidėjo Lietuvos Komu
nistinio Jaunimo Sąjungos 
XVI suvažiavimas.

Suvažiavimą šaukia Lie
tuvos Komunistinio Jauni
mo Centro Komitetas.

Vientiane. — Laoso val
džia šaukiasi 14 valstybių, 
kurios pasirašė 1962 m. su
tartį, susirinkti ir aptarti 
Laoso padėtį. Pathet Lao 
jėgos eina pirmyn. .

Čilė pradėjo prekybą 
su Kuba

Santiago.— Čilė buvo pir
mutine Lotynų Amerikos 
šalis, kuri pradėjo prekybą 
su Kuba. Ji pardavė Kubai 
produktų 11 milijonų dole
rių vertės.

Manoma, kad ir kitos Lo
tynų Amerikos šalys pradės 
su Kuba prekiauti, nors 
Jungtinės Valstijos tai 
draudžia daryti.

Nigerija persergsti 
kataliką bažnyčią

Lagos. — Nigerijos val
džios galva Gowon pasakė 
čia laikomai katalikų vys
kupų konferencijai, kad ka
talikų bažnyčia, remdama 
Biafros sukilėlius, smarkiai 
pakenkė katalikų religijai, 
ypač Nigerijoje.

Jis toliau nurodė, kad da
bar katalikų pagalba nuo 
karo nukentėjusiems Biaf
ros žmonėms negali būti 
priimtina, kaip draugiška 
pagalba.

Pelningas senebą 
prieglaudos

Washingtonas. — Kong- 
resmanas Pryor pareiškė, 
kad senų žmonių prieglau
dos dabar paliko pelno įs
taigos, kurios publiką api
plėšia.

Pryor reikalauja Kongre
so tyrinėti tokias prieglau
das, ypač tas, kurios val
džios pinigais remiamos.

IŠ visur ir apie viską
Pekinas. — Kinijos val

džia uždraudė Tarybų Są
jungos ambasados diploma
ta m s lankytis Wuhano, 
Port Arthuro, Harbino ir 
Šenjano miestuose ir ten 
padėti vainikus ant Tarybų 
Sąjungos armijos karių ka
pų.

Paryžius. — Tarptautinė 
Demokratinių Advokatų 
Sąjunga reikalauja Haiti 
valdžios baigti masinius 
areštus progresyvių žmonių 
ir paleisti politinius kali
nius.

Salisbury. — Rodezija pa
taps respublika kovo 2 d. 
Rodeziją valdo baltieji ra
sistai, kurie turi pavergę 
vietinius afrikiečius, nesu
teikdami jiems jokių teisių.

Instabul.—Turkijos pol 
licija padarė kratą “ameri
kiečių bazaruose,” kur rado 
įvairių militarinių ir kito
kių prekių, šmugelio keliu 
gautų.

Scarsdale, N. Y. — 2,500 
žmonių pripildę High School 
audi t o H j 3, protestuojant 
prieš niitąiąimą 7 taikos ko
votojų Chicąįoje.

Ragangaudžiai pradeda 
tyrinėjimus

Washingtonas. — Neame- 
rikinis komitetas, dabar pa
sivadinęs House Internal 
Security Comnįittee, pradės 
tyrinėjimą Juodųjų Pan- 
therių Partijos kovo 4 d.

Pantheriai dabar yra pir
mutiniai paskirti tyrinėji
mui. Vėliau manoma ir dau- 
organizacijų įtraukti į sub- 
versyvių” sąrašą ir pradėti 
ragangaudišką darbą.

Japonijos unijos ruošias 
pavasarinei veiklai
Tokijas.— Japonijos Dar

bo Unijų Generalinė Tary
ba, turinti 4,200,000 narių, 
paskelbė savo planą pavasa
rinėms kovoms.

Kovo mėnesį bus sušauk
tas unijų kongresas, kuria
me bus aptartas visas unijų 
veikimas ir nustatyti reika
lavimai.

New Delhi. — Praplėsta 
prekyba tarp Indijos ir 
Lenkijos.

Senatas už nemokamus 
pietus mokiniams

Washingtonas. — Senato
riai vienbalsiai priėmė bi
lių, kuris gali suteikti ne
mokamus pietus neturtin
gųjų šeimų mokiniams.

Mokiniai, kurių keturių 
šeimos narių pajamos že
miau $4,000, galėtų gauti 
mokyklose pietus. Bilių pa
siūlė senatorius Javits.

Saigonas. — Penki Jung
tinių Valstijų marinai kal
tinami nužudę 16 civilinių 
Que Son slėnyje Pietų Viet
name.

Saigonas. — Vietkongas 
apšaudė 21 amerikiečių sto
vyklą, numušė du helikop
terius ir lėktuvą vasario 26 
d.

Paryžius. — 400 Ispani
jos miesto Kordobos bankų 
tarnautojų reikalauja dide
snių algų, ruošiasi streikui.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos valdžia susirūpinusi 
infliacijos didėjimu ir pra
moninės gamybos mažėji
mu.

Elizabeth, N. J.
Po sunkios ir ilgas ligos 

penktadienį mirė senas, 
nuoširdus veikėjas Alek
sandras Skairus. Didelis 
nuostolis pažangiajam ju
dėjimui.

Velionio palaikai sukre- 
muoti (sudeginti) pirma
dienį Lindeno krematorijo- 
je.

Mūsų nuoširdžiausia už
uojauta velionio Aleksan- 
dio artimiesiems.

Pompidou ragina Izraelį ir 
arabus atsisakyti karo

Washingtonas.— Prancū
zijos prezidentas Pompidou, 
kalbėdamas bendroje Kong
reso sesijoje, pasakė, kad 
Izraelis ir arabų valstybės 
turi atsisakyti nuo karo ir 
eiti prie taikos.

Prancūzija, jis sakė, pa
laiko teisę Izraelio valsty
bei gyvuoti ir užtikrinti ne
priklausomybę. Arabai ir 
Izraelis turėtų atsisakyti 
nuo militarinės jėgos nau
dojimo ir bendrai išrišti iš- 
vietintų Palestinos arabų 
problemą.

Izraelis grasina pilnu karu prieš 
arabus, ginančius savo žemę

Tel Avivas. — Izraelio 
laikraštis “Maariv” rašo, 
kad Izraelis toliau nebetole- 
ruos kasdieninius susikirti
mus su arabų valstybėmis, 
bet išvystys pilnos skalės 
karą Vįdurio Rytuose.

Izraelis prie pilno karo, 
koks buvo 1967 metais, 
smarkiai ruošiasi. Nemažai 
militarinių lėktuvų gauna 
iš Jungtinių Valstijų. Prez. 
Nixonas pareiškė, jeigu ki
tos šalys ginkluos arabų

Tar. Sąjunga kaltina Ameriką už 
intervencijos plėtimą Laose

San Juan. — Puerto Riko, 
turinti pustrečio milijono 
gyventojų ir daugiausia Ro
mos katalikų, oficialiai pri
ėmė gimdymo kontrolės įs
tatymą.

Lima. — Peru valdžia su
ėmė ir nubaudė Jungtinių 
Valstijų žvejybos laivą, ku
ris gaudė žuvis Peru teri
torijos vandenyse.

Šimtas įkurtuvių
Atšvęstos pirmosios šie

met įkurtuvės naujame Ma
žeikių mikrorajone. Pen
kiasdešimties butų gyvena
majame name įsikūrė Kai
mo statybos ministerijos 
kilnojamos mechanizuo tos 
kolonos darbuotojai. O šio
mis dienomis — vėl įkurtu
vės. Dabar iš karto visas 
šimtas: pirmame Mažei
kiuose 100 butų pastatė ap
sigyveno naujosios kompre
sorių gamyklos darbuotojų 
šeimos.

Šiemet bus pastatyti dar 
trys gyvenamieji namai po 
šimtą butų. Melioracinės 
statybos valdybos darbinin
kams statomas penkiasde
šimties butų namas. Rugsė
jo pirmajai numatyta per
duoti 1,280 vietų naujos vi
durinės mokyklos pastatą.

Z. Bučys

Buenos Aires, Argentina.— 
Ttikumano provincijoje tek
stilės darbininkai laimėjo 
streiką.

Pompidou taipgi pasakė, 
kad karo baigimas Vietna
me Jungtinėms Valstijoms 
gali būti labai brangus lai
mėjimas.

Žydai zionistai ir jų pri
tarėjai piketavo prez. Pom
pidou už pardavimą Libijai 
110 karinių lėktuvų, kurie 
būsią panaudoti prieš Izra
eli, c

Tokijas. — Japonijoje 164 
pensininkai generolai vado
vauja firmoms, kurios ga
mina militarinės reikmenis.

valstybes, tai Jungtinės 
Valstijos ginkluos Izraelį.

Tik skirtumas yra tame, 
kad Izraelis yra agresorius, 
o arabų valstybės gina savo 
žemes, reikalauja grąžint 
okupuotas žemes.

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos unijų federacija ragi
na Vakarų Vokietijos unijų 
federaciją pasitarti dėl ben
dro veikimo kai kuriais 
klausimais.

Maskva.— Tarybų Sąjun
gos Kompartijos organas 
“Pravda” paskelbė kaltini
mą Jungtinėms Valstijoms 
už “intervencijos plėtimą 
Laose”

Komparti j o s dienraštis 
nurodo, kad Jungtinių Vals
tijų militariniai lėktuvai 
buvo pasukti iš Pietų Viet
namo ir kasdien masiniai 
bombardavo Pathet Lao įsi
tvirtinimus. Kiti lėktuvai 
atskrido iš Tailando.

Nepaisant to nuolatinio 
bombardavimo, Pathet Lao 
jėgos išdaužė Amerikai par- 
sidavusios valdžios militari- 
nes jėgas ir užėmė didelius 
strateginius žemės plotus. 
Pathet Lao jėgoms daug 
padėjo vietiniai gyventojai.

Darbo unijos smerkia 
Izraelio agresiją

Khourtum, Sudanas. — 
Pasaulinės Darbo Unijų 
Federacijos biuras savo su
sirinkime atsišaukė a viso 
pasaulio darbininkus, kvie
sdamas padėti arabų darbi
ninkams kovoti prieš Izrae
lio agresiją.

Biuras taipgi ragina dar
bininkus paremti ’Vietnamo 
liaudies kovas prieš Ameri
kos imperialistų agresiją.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird sako, 
kad Amerikos padidinta 
antibalistinė raketų sistema 
pralenksianti Tarybų Są
jungos antibalištinę raketų 
sistemą.
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Kas ruošiama Laose?
PASTAROSIOMIS dienomis daugiau rašoma ir 

kalbama apie Laosą, negu apie Pietų Vietnamą. Ten 
valdžios armijos neatsilaiko, traukiasi atgal ir užlei
džia vieną poziciją po kitos. Iš visos plačios Plainedes 
Jarres apylinkės jos išmuštos. Valdžia pripažįsta, kad 
jos padėtis kritiška.

Reikia atsiminti, kad valdžios armijoms padeda 
Amerikos lėktuvai. Ilgai buvo tas faktas nuo pasaulio 
slepiamas, bet dabar jau viešai ir atvirai skelbiama, kad 
be pertraukos bomberiai bombarduoja Laose taip vadi
namą Ho Chi Minh Trail, kuriuo Šiaurės Vietnamas 
siunčiąs savo kareivius ir amuniciją į Pietų Vietnamą, 

Kodėl taip? Kas tame Laose dabar dedasi? Kas 
' taip valdžios armijas pliekia?

Kaip žinia, jau labai seniai Laose, kaip ir Pietų 
Vietname, veikia liaudies frontas, vadinamas Pathet Lao. 
Jis turi savo armiją ir kontroliuoja tam tikras sritis. 
Neseniai Laoso valdžia nutarė tą armiją sunaikinti ir 
tas sritis “išlaisvinti”. Ir prasidėjo dideli mūšiai. Juose, 
matyt, valdžios jėgos neatsilaiko. Ir tai visa paslaptis.

Bet pranešimuose (tiek spaudoje, tiek per radiją ir 
televiziją) nieko nesakoma apie Pathet Lao ir jo armiją, 
Staiga tuose pranešimuose atsirado “Šiaurės Vietnamo 
armija Laose”. Tai būtent ji pliekianti) Laoso valdžios 
armijas. O ką kur veikia Laoso liaudie^ jėgos, praneši
muose nė žodelio. f

Kame dalykas? Labai, labai bijoma, kad čia bus 
ruošiama dirva Amerikos armijai visomis jėgomis įsi
veržti į Laosą. Mat, reikia pasaulyje, o ypač pačioje 
Amerikoje, sukelti opiniją, kad reikia gelbėti Laoso val
džią ne prieš paties Laoso liaudį, bet prieš Šiaurės 
Vietnamą. ' .

Beje, vėliausiuose pranešimuose ir iš Pietų Vietna
mo beveik nebekalbama apie liaudies jėgas arba viet- 
kongus. Ten irgi minimi tiktai šiauriniai vietnamiečiai. 
Kai kurie stebėtojai yra dar ir tos nuomonės, kad mūsų 
vyriausybė ruošia naujus žygius prieš Šiaurės Vietna
mą. Kalbama apie atnaujinimą bombardavimo. ■ ‘

Vėl senatorius McCarthy
ATRODO, kad senatorius Eugene *McCarthy 

bus gerai pailsėjęs ir vėl pradeda veikliau atsiliepti į gy
venimo problemas. Nuo to laiko, kai jis nelaimėjo De
mokratų partijos suvažiavime nominacijų į prezidento 
vieta, kai jį tame suvažiavime taip skaudžiai supliekė 
tuo laiku buvęs viceprezidentas Hubert Humphrey, se
natorius mažai kur bepasirodė aukštojoje politikoje. 
Net buvo kalbų, kad jis iš nusivylimo ketina visiškai 
pasitraukti iš bet kokios politinės veiklos.

Toks jo užsilaikymas jo pasekėjuose pagimdė didelį 
juo nusivylimų. Mat, jie tikėjosi, kad po prezidentinių 
rinkimų senatorius McCarthy atsistos į priešakį naujos, 
pažangios, plačios koalicijos. Na, o jis “užmigo”...

Gerai, žinoma, kad senatorius neilgai tebuvo gyvu 
lavonu. Jo įtaka ypač jaunuose žmonėse labai didelė. 
Jo balsas prieš Vietnamo karų, už namines reformas, 
labai labai reikalingas. Reikia tikėtis, ka'd jis ateityje 
vis garsiau ir garsiau atsilieps į visus didžiuosius die
nos klausimus.

jau

Kas ką rašo ir sako
VIS TIEK, MATYT, 
LABAI SUSIRŪPINĘ

Tiesa, kad nominacijose 
dabartiniai SLA viršinin
kai laimėjo labai didelę bal
sų persvarą, bet, matyt, 
jie yra labai labai išsigandę 
ir susirūpinę. Kitaip negali
ma išaiškinti pasirodymo 
spaudoje plataus už juos at
sišaukimo, kurį išleido “Ge
rovės komitetas”. Jei jau 
taip būtų pasitikėję savo 
nominacijose surinktais 
balsais, nebūtų reikėję ieš
koti talkos, kad kas nors 
padėtų jiems laimėti ir rin
kimuose.

Savo pareiškime į SLA na
riu s “Gerovės komitetas” 
kiekvieną dabartinį virši
ninką neapsakomai išgiria 
ir ragina narius dar kartą 
už juos visus balsuoti. Atro
do, kad visoje Organizacijo
je tarp daugelio tūkstančių 
narių tik Dargis su Miku
žiu te, arba Budreckis su 
Biežiu turi pakankamai su
pratimo ir smegenų Susi
vienijimui vadovauti. Švel
niausiai pasakius, jau čia 
truputį nekuklu.

Iš “Gerovės komiteto” na
rių sąrašo matosi, kad jį 
SLA nariams iškepė broliai 
menševikai.

Leidinio “Laiko žodis” 
kandidatai nominacijose bu
vo begailestingai supliekti. 
Niekur dar nesame matę, 
ar tie kandidatai figūruos 
ir rinkimuose, ar taip skau
džiai pralaimėję nominaci
jose nužemintai pasitrauks 
iš “kovos” arenos. Tokia 
vadovybė, kurią sudarytų 
tokie žmonės, kokie buvo 
siūlomi nominacijose, Susi
vienijimui būtų dar didesnė 
nelaimė už dabartinius Am
žinuosius bosus su Dargiu 
priešakyje. 4

Kodėl nepasirodė > rimta 
su rimtais kandidatais opo
zicija dabartinei vadovybei?

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
viena mokykla tampa to vie
ta, kur mūsų sparnuotieji bi
čiuliai nuolat rastų sau mais
to ir užuovėją.

Savaime suprantama, kad 
pavyzdžiu visiems čia 
būti medžiotojai. .

turėtų

nu-

MILITARISTAI 
PAVOJINGI IZRAELIUI

Pažangiųjų žydų dienraš
tis “Freiheit” A (vas. 22 d.) 
labai aštriai kritikuoja Iz
raelio apsigynimo ministrų 
Moshe Dayan ir apie jį su
sispietusių militaristų Idika. 
Jie yra pavojingi Izraeliui. 
Jų vėliausias žygis — nu
metimas bombos ant Egip
to plieno fabriko, kuri už
mušė 70 darbininkų — yra 
pasibaisėtinas žygis. “Frei
heit” ragina izraeliečius pa- 
žeboti savo militaristus.

JAU GALVOJAMA 
APIE LDS SEIMĄ 

i

Paskutiniame “Tiesos” 
meryje rimtai kreipiamas
LDS narių dėmesys į būsi
mą 19-tąjį seimą. Kaip ži
nia, seimas įvyks Detroite 
rugpiūčio 21 ir 22 dienomis.

Svarbiausias, žinoma, rei
kalas, rengiantis prie seimo, 
tai stipripimas organizaci
jos. Todėl “Tiesa” ir sako:

Dar tukime tris vajaus mė
nesius. Per tą laiką kiekvie
na LDS kuopa galėtų įrašyti 
vieną kitą naują narį. Beveik 
kiekvienoje LDS kuopoje yra 
narių, kurie galėtų įrašyti į 
LDS ka nors iš savo artimų
jų : ar savo vaikus ar anūkus. 
Kiek kas iš narių turi nema
žai draugų ir pažįstamų, ku
rių vaikus ar anūkus būtų ga
lima įrašyti į LDS ant 20 metų 
endowment apdraudos.

Ir* taip pasirūpinus kiekvie
noje kuopoje būtų galima gau
ti nemažą skaičių naujų na
rių. Kaip puiku būtų išgirsti 
seime, jog kiekviena kuopa,j 
kuri prisiuntė seiman atstovy
bę, taipgi gražiai pasidarba
vo sustiprinimui mūsų Susivie
nijimo organizaciniai: įrašė 
įnaujų narių.

O angliškame “Ti e s o s ” 
skyriuje redaktorė Anne 
Yakstis, primindama, kad 
LDS jau 40 metų amžiaus, 
kalba apie’ (organizacijos at
eitį. Ji rašo:

The futurę of the LDS is in 
the hands 6f the American 
born membk’s.5 The Executive 
Board (of ’ nine) has five 
American born members. The 
“Tiesa“ has one American 
born editor. It’s very obvious 
that the American born mem
ber and his interests are not 
ignored.

It is our own fault that at 
this time the activity and et 
al are static.

I hope we have not reached 
the “Point of No Return.” It 
would be good if we could re
turn to the days of the sports 
teams and the drama clubs 
and all the other good things 
that we had, for our young 
members.

To celebrate this Annivers
ary let’s participate in all the 
activities.

Po sėkmingų gastrolių
Kupini kuo gražiausių 

įspūdžių, pasiryžę vis nau
jais pastatymais džiuginti 
žiūrovų, sugrįžo iš Maskvos 
Akademinio operos ir bale
to teatro artistai.

Šalies sostinės gyventojams’ 
ir svečiams vilniečiai suren
gė devynis spektaklius ir 
baigiamųjų koncertų. Pir
ma kartų per visų mūsų 
operos, kuri šių metų pa
baigoje švenčia savo 50-me- 
tį, gyvavimo laikų origina
lios lietuviškos operos skam
bėjo TSRS Didžiajame te
atre. Tai buvo V. Lauru- 
šo “Paklydę paukščiai” ir 
V. Paltanavičiaus “Kryžke
lėje.” Abi operos bei jų at
likėjai susilaukė nuoširdžių 
klausytojų plojimų, gerų 
spaudos atsiliepimų.

Patiko maskviečiams taip 
pat J. Indros baletas “Au
dronė,” operos “Rigoletas” 
ir “Demonas.”

Lietuviško teatro spek
takliuose, kurie taip pat vy
ko ir Kremliaus suvažiavi
mų rūmuose, apsilankė dau
giau kaip 40,000 žmonių.

Istorikų konferencija
Vilniaus universitete įvy

ko istorikų konfer e n c i j a 
“V. Lenino idėjų įgyvendini
mas Tarybų Lietuvoje.” Jo
je respublikos aukštųjų mo
kyklų dėstytojai perskaitė 
daugiau kaip keturiasde
šimt pranešimų, skirtų ben
drosioms leninizmo proble
moms, Lenino idėjų plitimui 
Lietuvoje nušviesti. Dau
gelyje pranešimų buvo .na
grinėjami, ekonominiai įr 
socialiniai pakitimai < Lietu
vos gyvenime, Tarybų, val
džios metais. . '

Ši konferencija buvo vie
na didžiausių istorikų kon
ferencijų per visa pastarų
jų dešimtmečių Lietuvos 
aukštosios mokyklos istori
ją

Šiemet Lietuvos kolūkiai, 
tarybiniai ir kiti valstybi
niai ūkiai gaus 131 tūkstan
tį nusausintų žemių.

Bitininkų rūpesčiai
Lietuvoje kasmet rengia

mas konkursas geriausiam 
bitininkui išaiškinti. Jie gy
vena ir dirba Vilniaus ra
jono Panerio tarybiniame 
ūkyje. Kiekviena bičių šei
ma sunešė praeitų vasarų 
savo šeimininkams daugiau 
kaip po 20 kilogramų me
daus.

Pernai Lietuvos bitynai 
padidėjo 2,300 naujų šeimų. 
Bet nei žemdirbiai, nei 
mokslininkai tuo nėra pa
tenkinti. Jie rūpinasi, kaip 
išvesti tokias veisles, ku
rios būtų labai atsparios, 
duotų kuo daugiau naudos.

Dabar, kai bitės snaudžia 
aviliuose, keliasdešimt biti
ninkystės agronomų Lietu
vos žemdirbystės institute 
ir Žemės ūkio akademijoje, 
palinkę prie mikroskopų, 
tiria įvairių Lietuvoje pa
plitusių bičių veislių pavyz
džius.

Inės liaudies ūkio laimėjimų 
parodos dalyviams ir sve
čiams.

Vasara ne už kalnų, ir 
kauniečiai atsidėję ruošiaąį 
šiai išvykai. Į kavinės me
niu bus įtraukti gerų afe- 
liepimų susilaukę lietuviški 
patiekalai, gėrimai. V i 1- 
niaus modelių namų specia
listai paruoš dailius pada
vėjų drabužius. ^Geriausi 
Kauno estradinės muzikos 
atlikėjai rengs koncertus. 
Kompozitorius V. Blūšius 
sukūrė net naujų dainų 
“Trys mergelės”.

Kavinės darbuotojai pa
siryžę plačiai propaguoti 
lietuviškų virtuvę, mūsų 
krašto papročius tarybinių 
ir užsienio turistų tarpe.

Parama senatvėje
Sukako penkeri metai, kai 

įsigaliojo Pensijų ir pašal
pų kolūkių nariams įstaty
mas. Dabar Lietuvoje kol
ūkiečių pensininkų yra dau
giau kaip 248 tūkstančiai.

Numatoma, kad šiemet 
kolūkiečiams pensijų ir pa
šalpų bus išmokama 44.5 su 
viršum milijono rublių—be
veik pustrečio karto: dau
giau, negu 1965, metais.

čikagiečių “Gražina”
Vienų savo tradicinių ket

virtadienių Lietuvos kom
pozitoriai paskyrė J. Kar- 
navičiaus operos “Gražina” 
perklausai. Operos įrašas 
padarytas 1967 m., dalyvaus 
jant Čikagos Lyriškos ope
ros orkestrui bei lietuviu^ 
dainininkams. *

Klausytojai gražiai atsi
liepė apie S. Baro, D. Stan- 
kaitytės, A. Brazio, O. Mon- 
girdaitės, St. Vicik, J. Vaz- 
nelio ir kitų dainavimų.

“Trijų Įnerjgęlių”^ laukia

Kiek tokių laimingų šeimų yra...
PAČIOS valdžios duomenimis nustatyta, kad prie 

šiandieninio brangumo vidutiniam (ne geriausiam ir 
ne blogiausiam) šeimos iš keturių narių pragyvenimui 
būtinai reikia mažiausia $10,000 į metus arba $194 j 
savaitę pajamų. Mažiau turinti šeima pasmerkta 
nuolatiniam skurdui. • . '

Deja, kiek tokių laimingų šeimų mes šiandien tu-, 
rime? Kiek yra tokių juodųjų žmonių šeimų? Tik la
bai reta kuri...

Tuo tarpu neišaušta tokia diena, kurioje nebūtų 
pranešta, kad tas ir tas pabrango, kad tokių ir ^okių 
produktų kainos pakilo.

Ir nedarbas didėja. O tai reiškia, kad nauji mili
jonai amerikiečių subloškiami į skurdų.

Ką daro Kongresas ir vyriausybė? Faktinai nieko. 
Prezidentas Nixonas dar gi džiaugiasi kad nedarbo di
dėjimas įrodo jo kovos prieš infliacijų efektingumų (se- 
kimųsi).

vas.

Šėrimą pasirenka 
karvė

Paprasto škotų farmerio 
išradimas Londono parodo
je buvo pažymėtas sidabro 
medaliu. Jis sukūrė įren
gimų, kuris tiekia karvei

pašarus priklausomai nuo 
primelžto pieno.

Už kiekvienų 100 gramų 
pieno, patekusio į specialų 
surinkėjų, kai*ve gauna ati
tinkamų porcijų pašarų. 
Pribėgus 1*00 g pieno, įsi
jungia specialus motorėlis, 
ir į ėdžias pabyra pasatai.

ŽMOGUS, ŽIEMA, 
ŽVĖRELIAI IR 
PAUKŠČIAI

Vilniaus “Tiesoje”
20 d.) pastabėlėje “Baltasis 
badas” rašoma: ’

Visi, pabuvę gamtoje, stebi
mės: “Kiek daug šiemėt snie
go!“ Iš tiesų, pastarosiomis 
dienomis jo tiek 'prisnigo, nu
skęsti į sniegą iki juosmens.

Galima įsivaizduoti, kaip 
sunku dabar miško gyvento
jams. Baltasis badas negailes
tingai žvelgia į jų akis.

Džiugu, kad žvėreliai ii’ 
paukščiai kasmet susilaukia 
vis daugiau draugų. Vis dau
giau mūsų miškuose įrengia
ma šėryklų, lesyklų ir šiaip 
žvėrelių maitinimo aikštelių, 
jose miško gyventojai Suran
da sau maisto.

Dabar, kai žiemojimo są
lygos pasunkėjo, žmogaus pa
galba labai reikalinga, Tad 
pasižiūrėkime ir pasistenkime, 
kad įrengtose šėryklose ne
trūktų pašaro. Ypač sunku 
dabar kurapkoms ir žiemnti 
tikusiems , paukščiams. Tad 
tegu- kiekviena sodyba, kiek-

IS LAIŠKI)
“Laisvės” Redakcijai

Labai prašau paaiškinti, 
kaip aš galėčiau 
užsirašyti. Labai 
gauti ir skaityti.

Jūsų,
Albertas Kilmantas

Vilnius,
V. Montvilos g. No. 8-14

Nuo Redakcijos: Tėra 
vienas būdas. Jei turite 
Jungtinėse Valstijose arba 
Kanadoje giminių arba pa
žįstamų, paprašykite juos, 
kad jie jums “Laisvę” už
prenumeruotų.

“Laisvę” 
norėčiau

Tarusi prekybininkai
Pernai Lietuvos gyvento

jai nusipirko 8.1% daugiau 
įvairių prekių, negu 1968 
metais. Ypač padėjo žmo
nių sveikatai labiausiai rei
kalingų maisto produktų 
prekyba. Pavyzdžiui, kiau
šinių parduota 24 proc. 
daugiau, mėsos ir jos gami
nių — 11 procentų, žuvies— 
9 procentais, sūrių — 16% 
daugiau, negu užpernai. 
Šiuos skaičius savo prane
šime pateikė Lietuvos TSR 
prekybos ūiinistras A. Mi
kutis, kalbėdamas Vilniuje 
įvykusiame prekybi ninku 
pasitarime.

Maloni žinia atėjo iš Mas
kvos: populiarios Kauno 
kavinės “Trys mergelės” 
darbuotojai pakviesti vasa
rų į šalies sostinę pademon
struoti savo kulinarinius 
sugebėj i m u s Visasajungi-

šėriau žirgelį...
Tradicinė žiemos sporto 

šventė — žirgų ’ lenktynės 
ant Sartų ežero — vėl buvo 
sutraukusi į Dusetas tūks
tančius žiūrovų. Jie atvyko 
čia net iš tolimiausių Lietu
vos kampelių. Savo meist
riškumų pademonstravo 100 
lenktynininkų, kurių dau
giausia atvyko iš Zarasų ir 
Utenos rajonų.

'Varžybų' dalyviamš būVo 
Skirta 10 prizų ir kitokių 
apdovanojimų. Didysiš žie
mos prizas įteiktas ir pįr-J 
moji vieta komandų tarpe 
pripažinta Zarasų rajono 
lenktynininkams.

Su Kruopių pasakoriumi

naudinga rūdis
JAV bandomas neįpras

tas galvaninis elementas, 
maitinantis elektros srove 
kilno j amus televi z o r i u s. 
Elektros energija jame at
siranda... ledijant meta
lui. Tokio elemento svorio 
kilogramas duoda 6 kartus 
daugiau energijos, negu švi
no akumuliatorius.

Su pelkėmis kovoja 
ir žiemų

Nors žiemos speigai su
kaustė Lietuvos laukus ir 
pievas, melioratoriams nėra 
kada ilsėtis. Jie žiemų dir
ba ten, kur vasarų negali 
pravažiuoti sunkios maši
nos.

Nenutyla ekska v a t o r i ų 
gausmas Paliose Kapsuko' 
■rajone. Pustrečio tūkstan
čio menkaverčių žemių ar
timiausiais metais čia virs 
derlingais laukais, vešliomis 
pievomis.

Gerai darbuojasi žiemų ir 
šilutiškiai žemių sausinto- 
jai. Šiemet jie uždaru dre
nažu nusausins ir perduos 
ūkiams 7,500 hektarų že
mių Nemuno žemupyje.

Hidromelioratoriai įren
gia žuvininkystės tvenki
nius Margiuose, prie Kazlų 
Rūdos, Baugų.

1964 metais A. šleinys 
ėmėsi plunksnos ir, surašęs 
kelias dešimtis savo žinomų 
padavimų, sakmių ir kitų 
pasakojimų, atsiuntė Lietu
vių kalbos ir literatūros in
stituto Tautosakos sekto
riui. Tada ir prasidėjo insti
tuto tautosakininkų bendra
darbiavimas su šiuo nuosta
biu liaudies poetinės kūry
bos žinovu. Jis, kiek pajėg
damas, rašė ir siuntė insti
tuto mokslininkams savo ži
nomus tautosakos kūrinius, 
o šie savo ruožtu skatino la
bai reikalingų ir naudingų 
pasakotojo darbų, duodami 
jam atitinkamus metodinius 
nurodymus.

Iš A. Šleinio pasakojimų 
užrašyta 76 tautosakos kū
rinių, kurių didžiausia dalį 
(net 63 .vienetus) sudaro 
padavimai, sakmės, pasakos 
ir anekdotai. Pridėjus prie 
šios medžiagos jo paties su
rašytų ir institutui jau at
siųstų tautosakų, susidaro 
apie 150 vienetų. Sukaupti ir 
išlaikyti savo atmintyje to
kį kiekį žodinės kūrybos ga
li tik labai gabūs ir talen
tingi liaudies pasakotojai ir 
dainininkai.

A. Šleinys jokių mokslų 
nėj'o. Kaip ir daugelis to 
meto kaimo vaikų, jis augo 
vargingai, anksti pajuto na
šlaičio dalių. Skaityti jį iš
mokė mama iš maldakny
gės, o rašyti pramoko pats,

jau suaugęs. Taip atsirado 
žinių troškimas, pagimdęs 
meilę knygai. Tačiau vargo 
žmogui tada buvo sunkiai 
prieinama. Išminties ir gy
venimo patyrimo A. Šleinys 
nuo pat vaikystės daugiau
sia sėmėsi iš tautosakos, gy
vu žodžiu perduodamos iš 
kartos į kartų, iš lūpų į lū
pas. Tautosakos kūriniai 
teikė A. Šleiniui didelį este
tinį pasitenkinimų, ugdė 
meilę gimtajam kraštui, jo 
žmonėms. Todėl dar jaunyn 
tėję jis ne tik godžiai klap
sėsi senų žmonių pasakų bei 
padavimų, bet ir dėjosi juos

mos vakarais ar kitomis 
progomis dosniai dalijosi 
šiais žodinio meno kūriniais 
su kaimynais ir pažįsta
mais. Šio bendravimo su 
žmonėmis dėka ir atsirado 
įgūdžiai gražiai, vaizdingai 
sekti pasakas, su meile pa
sakoti iš senelių girdėtus 
padavimus apie aplinkinius 
piliakalnius ir kalnelius, 
ežeruę ir ypatingus akme
nis.

Kaip šviesus žmogus ir 
geras pasakotojas, A. Šlei
nys žinomas ir gerbiamas 
plačioje apylinkėje. Jo klau
sosi vaikai ir suaugę, ma
žamoksliai ir apsišvietę 
žmonės.

Skuodo rajtfnas
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DR. A. PETRIKĄ

‘ Kokius dievus garbino žemaičiai
Vilniaus leidykla Vaga 

^1969 m. išleido Jono Lasic- 
tyįo knygelę, pavadintą 
“Apie žemaičių ir kitų sar
matą bei netikrų krikščio
nių dievus.” Tai nedidelė, 
bet gražiai išleista 100-to 
puslapių pusknygė, skirta 
ne masiniam platinimui, tik 
lietuvių kalba, kultūra bei 
istorija besidomintiems stu- 
d i ozams.

J. Lasickis (lot. Johan La- 
sicii, Poloni) buvo lenkų 
bajoras, sakoma, gimęs 
“Lenkijos karalystėje,” į 
kurios sudėtį tuo metu įėjo 
ir Lietuvos kunigaikštystė. 
Jis gyveno ir studijavo 
daugelyje Europos šalių, 
dalį gyvenimo praleido Vil
niuje bei kitose Lietuvos 
vietose. Pabuvojo ir Žemai
tijoje.

Šį kūrinį paruošė prof, 
dr. Juozas Jurginis, bendra- 

>biaujant redakcinei komisi
jai, į kurią įėjo K. Korsa- 
J; a s (pirm.), A. Venclova, 
R. Šarmaitis, J. Jurginis ir 
A. Maldonis.

Knygelės antraštėje mi
nima, be žemaičių, ir grai
kų-romėnų istorikų vadi
nami sarmatai. Kas jie 
tokie? Sarmatija, da
bartine (mus liečiančia) 
prasme, tai Rytų Europos 
dalis, “kurioje yra lenkai, 
rusai, lietuviai, mozūrai, 
prūsai, pamarėnai, maskvė- 
nai, gotai, alanai, valošai ir 
totoriai šiame Dono kran
te.” Tai gana mišri tautų 
kombinacija, kurioje lietu
viai vos įžiūrimi, c-

Nors autorius buvo len
kas, bet jis rašė lotynų 
kalba. Tuo metu tai buvo 
autoriaus erudicijos įrody
mas. Jo knygelė apie že- 

ynaičių dievus buvo parašy- 
♦| Y' ta 1580 m., išspausdinta 

1615 m. Bazelyje, Šveicari
joje. Į lietuvių kalbą pir
mas ją išvertė prof. Ignas 
Jonynas (1884-1954 m.). 
Išleista ji nebuvo, tad jo 
studentų bevartojamas 
rankraštis susidėvėjo ir kur 
tai dingo. Šiuo metu ją 
naujai išvertė filologijos 
mokslų kandidatas Leonas 
Valkūnas. Knygelėje paduo
tas jos lotyniškasis origina
las ir L. Valkūno vertimas, 
žinias apie rašinio leidimus, 
J. Lasickio asmenį, tyrinė
jimų apžvalgą, paaiškini
mus bei rodyklę paruošė J.

Magdalenai, Onai, Agotai 
ir kt. Tad visai logiškai J. 
Lasickis katalikų vadus 
klausia: koks skirtumas 
tarp senųjų ir naujųjų die- 
vų-stabų bei stabmeldžių? 
Prietarų dabar irgi yra pa
kankamai. Katalikybės 
skelbėjai laikė tai jų tikėji
mo šmeižimu.

Kai kurie istorikai-tyri- 
nėtojai sako, jog J. Lasic- 
kiui duodama perdaug ne
užtarnauto kredito, kad 
dauguma jo darbų nesą ori
ginalūs, kad tai esanti kom
piliacija; kad jis tik naudo
josi kitų surinkta jjiedžia- 
ga, ypatingai jau minėtojo 
J. Laskausko, lenkų filolo
go A. Miežinskio, suvokie- 
tėjusio lenkų protestanto J. 
Maleckio ir kitų. Kad J. 
Lasickis naudojosi esamais 
šaltiniais, to nė jis pats ne
užsigina. Tačiau jo fi
losofiniai samprotavimai ir 
loginės išvados — yra ori
ginalios. Jo kritikai, kaip 
pav. lenkų filologas Alek
sandras Briukneris, buvo 
katalikų tikėjimo propagan
dininkas, tad negalima ti
kėtis, kad jis švelniai glos
tytų protestantų veikėją. 
Tą patį galima pasakyti ir’ 
apie jėzuitus bei kitus J. 
Lasickio niekintojus; čia 
grynas priešingos ideologi
jos susikirtimas. Rašytojas, 
kaip ir muzikas, negali kur
ti nepasinaudojęs savo 
pirmtakų bei amžininkų 
darbais, kitu surinktu kul- 
tūriniu turtu. Teisingai dr. 
J. Jurginis sako:

“Į gyvenimo pabaigą J. 
Lasickis liko užmirštas. Net 
nežinoma jo mirties vieta ir 
tiksli data. Tokia visuome
nės nedėkingumo priežasti
mi reikia laikyti socialinių 
ir kultūrinių sąlygų pasikei
timą. J. Lasickis, kaip isto
rikas ir rašytojas publicis
tas, iškilo drauge su refor
macija, prisidėjęs prie ra
dikaliosios jos krypties. Įsi
galint kontrrefo r m a c i j a i 
(katalikizmui), stipriausias 
reakcijos smūgis buvo nu
kreiptas prieš tą srovę. J. 
Lasickio gyvenimo saulėly
dis sutapo su reformacijos 
pralaimėjimu Lietuvoje ir 
Lenkijoje, todėl jo kapas ir 
liko be antkapio” (psl. 58.).

Manoma, jog J. Lasickis 
gimė 1534 m. Lenkijoje, 
mirė 1602 m. Zaslavlyje, 
prie Minsko, Baltarusijoje.

Norintieji skaityti anglų

ugnimi krikštytis privertė 
Lenkijos karalius Jogaila ir 
jo pusbrolis didysis* Lietu
vos kunigaikštis Vytautas. 
Nors ir apsikrikštiję, lietu
viai savo pagonybės dievų 
irgi neatsisakė. Jie garbi
no juos viešai ir slaptai. Jie 
globojo šventus ąžuolų go
jus, kalnus, kūreno amžiną 
ugnį, kurią kurstė vaidilu
tės*; namuose laikė, maiti
no ir globojo žalčius, gar
bino dievą Perkūną, Žemy
ną, Aitvarą, Gabiją, 
Mildą, Biržilį, Praamžių, 
K i p n į, Kaukus ir k i t. 
Jie turėjo gimimo, mirties, 
darbo, meilės, girtavimo ir 
peštynių dievus. Dievui Pi- 
ziui buvo aukojama tada, 
kai jaunikį moterys vedė 
(po vedybų) į lovą pas jau
nąją, kad pora būtų vaisin
ga.

Kai karaliaus atsiųstas 
kunigas žemaičiams piršo 
“vieną” trilypį (trijose asa- 
bose”) dievą, tai žemaičiai 
jam sakė, kad juo daugiau 
bus dievų, tuo geriau jie 
atliks savo darbą. Jie pa
lygino vieną lauko darbi
ninką talkai ir klausė: kas 
daugiau rugių nukirs—vie
nas kirtėjas ar būrys? Taip 
turi būti ir su dievu skai
čiumi—juo daugiau, tuo ge
riau !

Apie kritikus
J. Lasickis Žemaitijoje 

gyveno neilgai ir apie jos , 
gyvenimą maža ką žinojo. 
Visas žinias apie jų dievus . 
bei papročius jis gavo iš ki
tų tyrinėtojų: lenkų, čekų, 
rusų, vokiečių, italų. Tačiau 
daugiausia inf o r m a c i j o s 
jam suteikė lenkų feodalas 
Jokūbas Laskauskas, kuris 
pas žemaičių bajorus ilgai 
gyveno, karaliaus Žygiman
to Augusto įsakymu ten 
žemes matavo ir kitas ka
raliaus paslaugas ėjo. Nors 
J. Laskauskas, kaip ir J. 
Lasickis, žemaičių kalbos 
nemokėjo, bet jis su jais 
bendravo, jų gyvenimą ty
rinėjo, jų religiją studijavo. 
Tai buvo reformacijos žy
dėjimo Lietuvoje metu. 
Abu juodu buvo reformatų- 
protestantų religijos propa
gandininkai, teologai. J. La
sickis susipažino Prahoje 
su Kalvinu ir pats buvo tos 
sektos išpažinto j as. Jis 
daug keliavo ir turėjo daug' 
pažinčių dvasininkų ir pa- kalba, gali" įsigyti" knygelę

Nuo Raigardo iki Vidzgirio č. Kudaba

Plaukiame Nemunu per 
gražiąją Dzūkiją

(Pabaiga)
Kairėje pakrantėje pra

plaukiame Panemunį, abi
pus upės išplitusi Živulciš- 
kių kaimą. Dešinėje, neto
limose apylinkėse pasklidę 
maži, vaizdingi ežerėliai. 
Aplenkiame' ’nemažą salą, 
kairiame aukštame šlaite— 
Šlapikų kaimą. Kairysis 
šlaitas labai status, aukš
tas, o dešiniajame krante,, 
priešingai — labai platūs, 
lėkšti smėlio paplūdimiai, 
auga pušys, karelai. Netru
kus abipus Nemuno prasi
deda ir per keįis kilomet
rus nusitęsia dicįelis ir se
nas Krikštonių sodžius. 
Krikštonių kaimįį kairės pa
krantės sodybos nusidriekia 
palei Nemuną trimis lygia
gretėmis eilėmis: viena ne
toli upės, kita aukštutinė
je terasoje, trečia jau aukš
tai. Vietiniai taip iir vadi
na: pirma kaimo linija, an
tra linija ir t. t. Gražios so
dybos, daug senų medžių: 
liepų, eglių, klevų. ; Toks 
nats panašus, kiek žemiau. 
D u b r a v o s kaimas. Prie 
Krikštonių, kur į Nemuną 
Įteka Mariečio upelis. 1958 
m. potvvnio metu buvo iš
plauti V-VII amžiaus kąpai. 
Tarp ju kario kapas su la
bai turtingomis įkapėmis. 
Archeologu nuomone, tai 
jotvingiu arba sūduvių pa.- 
laikai. Iš čia aptiktu radi
niu spėjama jotvingius tu
rčius ankšta gamybos, žem- 
dirhvstės- ir buities kultūra,
savitus meno įvaizdžius ir 
kt. Užnemunės gyvenimo 
raida, jotvingių ir sūduviu 
likimas, iu žemiu “ištuštė
jimas” vidų ra m ž i u o s e ir 
kiti užnemunės klausimai 
pastaruoju metu yra prob- 
lematinių ginčų priežasti
mi. I

Krikštonių pakrantėje vėl 
matome kitonišką valčių ti
pą. Jau kažkelintą Jcąrtą 
jos keičiasi. Aukštupyje- bu
vo lentinės, plokščios. Artė
jant prie vidurupio, ėmė 
rodytis mažų skobtinių

vakarus ir

aukštokas
Krikštonių

“Tyrinėjimų apžvalgoje 
ir paaiškinimuose stengia
masi pasakyti, kaip tas ar 
kitas autorius vertina J. La- 

I > siekio žinių visumą ir kaip 
^aiškina lietuvišku žodžiu pa- 
/ vadintą dievybę, nevengiant 
pridurti ir vieną kitą savo 
pastabą. Visa tai turėtų 
sudaryti gana įdomų lietu
vių kultūros istorijos lapą, 
kuris reikalingas ir tyrinė
tojui, ir studentui lituanis
tui, ir šiaip jau savosios 
tautos istorijos mylėtojui” 
(P. 8).

Atrodo, jog žemaičiai tu
rėjo dievų daugiau, nei ki
ti jų broliai lietuviai. Kiek
vienam žingsniui, kiekvie
nam darbui ar judesiui — 
buvo vadovas-dievas. Jei su
sirgo žmogus, jis kreipėsi 
(aukomis bei maldomis) Į 
tos srities dievą. Jei susir
go gyvulys, jis bandė nu- 

( įlenkti kitą dievą. Jie tu
rėjo sėjos, derliaus ir pjū
ties dievus. Buvo net bičių 

4 dievas, kuris saugojo jų avi
lius bei spiečius. Lietuviai 
krikštą priėmė 1387 m. Ge
riau sakant, juos kardu ir

i

sauliečių aukštose sferose.
Nurodęs pagonių dievus 

bei jų specialias užduotis, 
J. Lasickis kaltino katalikų 
hierarchiją stabų kūrimu 
ir stabmeldystės propagavi
mu. Jis nurodinėjo, jog ka
talikų tikėjimas turi ne ma
žiau stabų - šventųjų, kaip 
pagonybė. Katalikų bažny
čios pilnos stabų-statulų, ku
rioms skiriamos specialios 
maldos bei apeigos. Kiek
viena metų diena skirta ko
kiam nors stabui-šventa- 
jam: Jonui, Juozui, Petrui, 
Kaziui, Jurgiui, Marijai,

“A Study in Lithuanian 
Mythology, Samogitian 
Gods,” by Juan Lasicki. 
Study Baltici, 1952. Penn- 
sylvanijos universiteto 
profesoriaus A. Salio vado
vaujamas, knygelę, kaip 
mokslo laipsniui gauti di
sertaciją, paruošė Walter C. 
Jaskievicz. <

Daugiau apie J. Lasickį 
yra Zenono Ivinskio rašte 
Lietuvių encikl o p e d i j o j e 
(bostoniškėje), tom. XIV, ir 
ten pat A. Mažiulio studi
joje “Žemaitiškasis dievy- 
nas.”

KIBIRKŠTĖLĖ ŠVIESOS
Aš stebiu kibirkštėlę šviesos, 
Bet pasiekti dar jos negaliu. 
Ją užstoja kalneliai, miškai, 
Plačios upės, melsvi ežerai.

Kas pagelbės šias kliūtis nuveiki 
Žiburėlį pasiekt ir paskleisi, 
Kad žibėtų jis mūsų šaly, 
Ir kiekvieno piliečio širdy,

Kad žibėtų pasaulio tautoms, — 
Skleistų meilę ir šilumą joms!.. 
Tik mažytė liepsnelė šviesos. — 
Kas pasieks ją, tas laimę suras.

K. žakavičiene
Kaunasi, 1970 II 1

Auginami aukso 
kristalai

Olandų mokslininkai A. 
Rabeno ir H. Ro pirmieji iš
augino didelius, iki 1 centi
metro gryno aukso krista
lus. Aukso* gabaliukus jie 
sudėjo į kvarcinį vamzdelį, 
65 %» jo pripildė koncentruo
tos jodo vandenilio rūgšties, 
užlitavo ir kaitino aųtokla- 
ve iki 500° C temperatūros. 
Vieno vamzdeli Oi galo tem
peratūra būvo šiek tiek že
mesnė, negu kito. Dėl to iš
tirpęs auksas iš šaltesnės 
vamzdelio dalies keliavo į 
karštesniąją, kurioje nusės- 
davo gryno aukso kristalais. 
Po keleto dienų kristalai 
išaugo iki 1 centimetro dy
džio.

Ištirpęs auksas gali būti 
pernešamas ir kitokiomis, 
artimesnėmis gamti n ė m i s 
sąlygomis, nors ir ne taip 
greitai. Manoma, kad tokio
mis sąlygomis auksas suda
ro sūdė tingu s kompleksi
nius jonus. Gautieji ekspe
rimentiniai duomenys pa
tvirtina geologų nuomonę, 
kad aukso nusėdimas gam
toje priklauso nuo kom
pleksinių jonų patvarumo, 
kuris keičiasi kartu su tem
peratūra.

sūrokas ir šaltas. Plaukda
mi pamatavome temperatū
rą — (1968.V.3 d.) 9.8°C. 
Netoli trykšta ir kitas sūrus 
šaltinis. Pakrantės ramios, 
paplūdimiai, šilai — ir jau 
Nemunaitis už posūkio. Ga
lėjo išaugti jaukus Pane
munio kurortėlis, nė kiek 
ne blogesnis už Birštoną ar 
Druskininkus — gam ti n ė s 
sąlygos labai geros. Nemu
naičio sūrieji šaltiniai taip 
pat žinomi seniai.. Juos ty
rinėjo Vilniaus universiteto 
rektoriaus M. Počobuto nu- 
rodymu specialistai dar 
XVIII šimtmetyje.

Nemunaitis — labai sena 
gyvenvietė prie Nemuno, 
kai kurios žinios ateina net 
iš mitologinių miglų. Pra
eities romantikų tyrinėtojų 
nuomone, čia išsikeldinę pir
mieji Lietuvos gyventojai, 
buvusi pirmoji šventovė dievai
čiui Nemunui. Nemunaičio 
apylinkės gyvenamos labai 
seniai, apie tai byloja ar
cheologiniai radiniai, dideli 
pilkapynai sausuose šiluose, 
apylinkėse tebėra keli pilia
kalniai. Kryžiuočių kelių 
aprašymuose Nemu n a i t i s 
vadinamas kunigaikščio 
dvaru. Rašytiniuose doku
mentuose vietovė pirmą kar
tą minima 1384 metais. 
Dvaras augęs, įsikūręs mies
telis, XVI šimtmetyje jau 
valsčiaus centras. XVII 
šimtmetyje miestelio turėta 
privilegija, seniūnijoje būta 
valstiečių neramumų.

Nemunaityje 1877 metais 
įsteigta vandens lygio ma
tavimo stotis, veikė keltas. 
Šiuo metu Nemunaitis pa- I 
mažu virsta Alytaus miesto 
vasarvietė, šile pastatyta 
nemaža vilų, , organizuoja
mos jauųimo stovyklos.

Plaukiant nuo Nemunai
čio žemyn, prasideda vienas 
gražiausių Nemuno vidur
upio tarpų. Tas Nemuno 
krantų grožis jau nuo Ne
munaičio pradeda gaubti 
tave: vėl dingsta bent kiek 
žymesnės gyvenvietės, susu
pa klonį savo apdaru miš
kai, statūs šlaitai. Dešiny
sis krantas aukštas, raižo
mas gilių paunksmingų 
griovų, iš kurių veržiasi 
daugybė'šaltinių. Akmenys 
aptraukti geležies nuosė
dom, rudi, lyg dažyti. O 
aukščiau — kieti rudo ir 
rausvo atspalvio tufai. Tai 
kietas kalkakmenis, nuglu
dintas šaltinių vandenų, 
prisotintų ištirpusiais kalki
niais mineralais. Juos 1909 
metais aprašė g e o 1 o g a s 
prof. R. Jodelė. O upės va
goje gausu akmenuotų srau
numų, rėvų. Viena jų su 
dideliu akmeniu vadinama 
Klebono vardu. Kažkuris 
Nemunaičio ganytojas buvo 
įsidėmėtas sielininkų, kaž
kuo “užsitarnavo’’, ir buvo 
įamžintas.

Kelių kilometrų tarpe iš 
dešinės giliais tarpekliais į 
Nemuną įteka š a 11 i n ė t i 
upokšniai. Didžiausias jų— 
Tverto upeliukas. Viename 
aukštame, griovų atribota
me šlaito iškilume iš dau
gybės gražių senų medžių 
išsiskiria atskirai stovintis 
tamsus kadagys. Didelis 
kaip reta, iškilmingas ir 
kažkuo paslaptingas — lyg 
panemunių dievaitis.

Į Vidzgirį
Abipus upę apstoja miš

kai. Kairėje šlaitas jau 
aukštas, upė daro didelę 
kilpą — Vidzgiris. Dešinė
je nemažas Sudvajų šilas, 
kairėje daugiau ąžuolų. Gra
žius Vidzgirio Nemuno kil- 
pynus/šlaitus ir tolyn nu-

luotelių, didesnių luotų, 
kuri* u o s vietiniai čelno- 
kais vadina. Apie Gardiną 
tie luoteliai išnyksta ir tik 
nuo Lietuvos sienos įvairių 
valčių padaugėja. Tarp 
Šventojanskio ir Salinin
kų — daug skobtinių luo
telių, tame tarpe ir' visai 
naujų (Merkinės apylinkė
se), matyt dar yra meistrų. 
O nuo Krikštonių luoteliai 
išnyksta, įsigali didelės siau- 
radugnės valtys iškiliais ga
lais.

O Nemunas tiesut tiesutė
liai teka toliau į šiaurę. Pa
kilus iš klonio, pamatytume, 
kad upė savo vagą tiesia 
skersai pačią kalvočiausią 
Baltijos ežeruotą aukštumų 
keterą. Aukšto kalvų viršū
nės išskuproja į 
į rytus.

Pasistiepus į 
kalvas, trečioje
linijoje už kelių kilometrų 
pasirodo S e i r i j ų ežeras. 
Miestelis — lietuvių liau
dies dailininko, mūsų gam
tos dainiaus Antano Žmui
dzinavičiaus gimtinė. Bu
simasis meno darbininkas— 
M. K. Čiurlionio ir P. Rim
šos amžininkas—gimė 1863 
metų sukilėlio šeimoje. Ko 
tik nėr savo ilgą ir gražų 
amžių nedirbo: rašė ei
les, buvo mokytoju, vaidi
no pirmame lietuvių operos 
spektaklyje, organizavo pa
rodas, draugijas, kitus mo
kė ir visą amžių dirbo. Pa
liko apie 2,0000 paveikslu. 
Juose mūsų senoli gamta, 
kaimas, žmonės ir Nemunas 
aipkštunvie, Dzūkijoje, prie 
Ožkų pečiaus, žiotvsę.. aud
roje ir ramiuose saulėlydžiuo
se. O senatvėje. Ivg atsi
sveikindamas. nutanė ciklą 
panemunės vaizdu, kuriuos, 
dar iam gvvam esant, pri
slėgė1 Kauno marių van
denų vėsuma.

Rv6un«e Vangelnniu. Ja
niūnu. Bugoniu. Pieriškiu. 
S>avilionių lanvlinkėse. kal
entame moreniniame Žvirgž
dį n p*a me sausame pa viršiu
je auga saviške grožio miš
kai. t Tarpukaivose sleniasi 
ne vienas nuošalus ežeriu
kas. uždara nelkutė. Iš ju 
vanduo niekur nenuteka, 
nors Nemunas čia na t. To
kiu nenuotakiu takoskvru 
Lietuvoje jau maža. Vieti
niai seniai dar pasakota to
se pelkutėse gyvenus “gele
žines varles”. Tuo vardu 
senovėje buvo vadinami1 ba
lu vėžliai. Šiuo metu anie 
iuos iau beveik nekalbama. 
Jaukūs šie šilai, ir visas de
šinysis. iš pietų ir vakaru 
Nemuno alkūnės atitvertas 
kalvynas, ramus Dzūkijos 
užutekis.. Čia. minėtame 
Saviiioniu sodžiuje gimė 
žvmus lietuviu išeiviu rašy
tojas Roius Mizara. Vieno
je aukščiausiu, šviesiausiu 
šio Dzūkijos kalvyno viršū
nių ilsisi šis plunksnos dar
bininkas.

Į Nemunaiti
Šiaurinis kalvoto šilo šlai

tas tiesiai leidžiasi i Nemu
naičio miesteli. Netoli Van- 
geloniu kaimo laukuose, ge
li milžiniškas riedulys. Plau
kiant Nemunu, reikės apva
žiuoti nemaža alkūne, iki 
nriartesime prie šių vietų. 
Kairėje Nemuno pusėje — 
Balkasodis. Ties juo pau
pyje, vienos gana gilios grio
vos žiotyse — sūrūs šalti- _ v 
niai. ši versmė nuo seno va- sitęsiančias kalvas A. Žmui- 
dinama Balandine. Vanduo

apsakė : “.. .žiūrint j tą 
vietą iš toliau, atrodo, kad 
tie miškingi kalnai ir kran
tai tai lyg vartai Nemunui, 
pro kuriuos jis, suspaustas, 
rūsčiai veržiasi priekin. Ta
me aukštumų miške nepa
prastas medžių įvairumas: 
ąžuolai, liepos, uosiai, kle
vai, guobos, beržai, skirps
tai, skroblai, obelys, kriau
šės, šermukšniai — tik mir
guliuoja. O rudenį, kai la
pus paglosto pirmoji šalne- 
lė, pamatysi tenai tolimą 
spalvų įvairenybę, kurios 
kitur pasauly neieškok—vis 
tiek nerasi. Tas kalnuotas 
miškas, pagaliau pagavęs 
savo glėbin gražų Radžiūnų 
piliakalnį, pavyzdingai pa
slepia jį savo tankumynuo
se ir baigiasi. Toliau — jau 
eina gražiosios Suvalkų 
Dzūkijos laukai: Radžiūnų, 
Likiškių, Jurgiškių, Lunks- 
nėnų kaimų derlingi ir ža
vūs kalneliai. Šitas visas 
vietas reikia pamatyti...”

Reikia. Būtinai reikia 
aplankyti Vidzgirio dzūkiš
kas paunksmes, maumedy- 
ną, ąžuolų ir kitokių kilnių
jų lapuočių retomiškiu rei
kia pavaikščioti. Bet Vidz
giris dabar juk ne vien nu
siraminimo gojus. Vidzgi
ris — tai didžulis kapas. Į 
šventagirės pašaknes XX 
šimtmečio žmogžudžiai pa
kasė apie 100,000 gyvybių, 
likimų, vaikų, senelių, jaunų 
kareivių nukirptomis gal
vomis. .. Nuo Pskovo, Ura
lo, Normandijos, Seinų — 
viename Vidzgirio kape. 
Aukšti miško šlaitai išsle- 
gia paupy gausius šaltinius. 
Tur būt, ir žmonių kraują 
žemėje palikusios vandens 
molekulės nusruvo j Nemu
ną. Ne kitaip — gamtos 
tvarumo, žemės traukos 
dėsnių nepaneigė.

(Iš žurnalo “Nemunas”)

Porcelianas ir oro 
pagalvis

Oro pagalvio principas 
technikoje, žinomas gana 
plačiai. Anglų inžinieriai 
surado jam dar vieną ne
įprastą pritaikymo sritį — 
jis panaudojamas porcelia
nui ir keramikai deginti.

Naujose degimo krosnyse 
iš perforuotų ugniai atspa
rių plytų padaryti specialūs 
kanalai. Po plytomis stovi 
ventiliatoriai, kurie pro 
kiaurymes varo suslėgtą 
orą. Sruvendamas šalia šil- „ • 
dymo elementų, oras įkais
ta iki 1000-1300*C. Indai, 
slinkdami virš įkaitinti oro 
pagalvio, tuojau pat apde
ga. Degimo procesas su
trumpėja beveik 50 kartų.

Anksčiau porcelia n i n i a i 
indai išbūdavo krosnyse iki 
12 vai., o dabar jiems pa
kanka 15 minučių. Kros
nių su oro pagalviu našu
mas didžiulis: viena kros
nis per valandą apdegina 
apie 15,000 indų. Specialis
tų tvirtinimu, naujose kros
nyse suvartojama dvigubai 
mažiau kuro.

dzinavičius šiais žodžiais

Kur dėti gumos atliekas
Šioji problema jaudina 

daugelio šalių specialistus. 
Yra pasiūlyta nemaža įvai
riausių būdų. Pasirodė duo
menų, kad surasta tam ti
kra rūšis pelėsių grybelių, 
kurie mėgsta “paskanauti” 
guma. Jiems ir norima at
eityje pavesti spręsti gu
mos atliekų sunaikinimo 
problemą. Dabar šie grybe
liai auginami laboratorinė
mis sąlygomis.
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CHICAGO, ILL.
“Vilnies” redaktoriaus 

pagerbimo puota
Vasario 22 d. Mildos salė

je įvyko vyriausio “Vilnies” 
redaktoriaus Vinco Andru
lio 80 metų gimtadienio ir 
50 metų redagavimo laik
raščio “Vilnies” pagerbimo 
puota.

Svečių sugužėjo nepa
prastai daug, kad vos tik 
tilpo. Apart čikagiečių, bu
vo atvykę jubiliato bičiuliai 
iš plačios Čikagos apylin
kės priemiesčių ir iš toliau, 
kaip: Wisconsino, Indianos, 
Michigano ir kitų valstijų;

“Vilnies” direkcija su tal
kininkais banketą prirengė 
tikrai meniškai; stalus pa
puošė skoningai, su gra
žiausiomis gėlėmis. Vienas 
stalas tai specialiai buvo 
prirengtas Jubiliatui, žmo
nai, dukroms ir jųjų šei
moms. Edmundas Juškys, 
antrasis TSRS ambasados 
sekretorius su žmona, du
kra ir sūneliu iš Vašingto
no dalyvavo.

Banketas prasidėjo pietų 
laiku, o baigėsi jau po ket
virtos valandos. Ačiū gas- 
padinėms už skanų maistą. 
Svečiams ir viešnioms pa

pietavus ir labai gerai nu
siteikus, Geo. Montvilas 
pristatė “Vilnies” direkci
jos pirmininką A. Mazi
liauską, kuris, pasveikinęs 
jubiliatą V. Andrulį ir vi
sus puotos dalyvius, pave
dė vesti programą Bruno 
Gelgotui.

Štai pasirodo sekstetas su

pianiste ir chorų mokytoja 
Valerija Urbikiene. Sekste
tas, tai Aido ir LKM chorų 
solistai, gražių balsų an
samblis: Estelle Bogden, 
Vanda Žalis, Rodger Žilis, 
Helen Bordner - Pažarskhi- 
tė, Martynas Widra, Jonas 
Jalga. Jų dainos'buvo nau
jos, gražios ir parinktos ju
biliatui Vincui Andruliui 
pagerbti.

Tarp kitų gražiai skamb- 
bančių ir imponu o j a n č i ų 
dainų solistės Estelle Bog- 
,den daina “Kiss me” falset
to balsu labai jaudino jubi
liatą ir visą publiką, taip 
pat ir Vanda Žalis ir kiti. 
Banketo dalyviai kėlė ova
cijas sekstetui ir solistams.

Roselando Moterų choras 
(vadovė muz. Daratėlė Mu- 
relienė) tarp kitų dainų ju
biliatui padainavo .“Kur 
pražuvo ta jaunystė — jau 
ji nebegrįš,” “Plaukė sau 
laivelis.” Daratėlės suko
manduotas choras su pub
lika dainuoja “Happy Birth
day” tau, Vincai, ir “Ilgiau
sių metų,” nepasenti ir ne
pavargti laikraštininko dar
be. Choras turi gražių bal
sų, malonu jų dainavimo 
klausytis.

Operos artistė Ona Kubi
lienė gražiai dainavo ir 
publika aplodismentų jai 
nesigailėjo.

Sveikinimai ir kalbos tę
sėsi keletą valandų. Įspū- 

I dingai ir gražiai buvo pa
gerbtas V. Andrulis.

R. š.

Miami, Fla.
Kovo 18 dieną Aido cho

ras ir LLD 75 kuopa ben
drai rengia pietus ir kon
certą Lietuvių Socialio Klu
bo salėj., Pietus duos 1 vai., 
o koncertas prasidės 3 vai. 
Aido choras atliks progra
mą vadovaujant mūsų ger
biamai chorvedei Birutei 
Ramoškaitei. Bus solistų, 
duetų ir kt. Dainuos mūsų 
choro žvaigždės May Gab- 
rėnienė, Helena Mankaus- 
kienė, S. Vaineikis ir Biru
tė Ramoškaitė su savo duk
terimis. Publika labai myli 
klausytis jas visas dainuo
jant.

Dėkime visas pastangas, 
kad šis koncertas1 būtų sėk
mingas. Būtų gerai ir gra
žu, kad ir iš mūsų kaimy
nystės kolonijų lietuviai da
lyvautų. Mūsų Aido cho
ras labai gražiai dainuoja.

Iš Kanados daug’ yra pri
važiavusių turistų. Ka
nadietės Izabelle Jackims— 
aukojo $5 ir Valerija Vara- 
sienė—$5. Izabelle ir dai
nuoja mūsų chore.

dipukai pradėjo šypsotis iš 
jo pagyrų.

Padainavo vaikų mokyk
los mokiniai, parapijos cho
ras ir kiti. Užbaigė su mal
da “Marija Marija”.

Žmonių buvo daug ma
žiau, kaip praėjusiais me
tais ir aukų mažiau surin
ko. Nebuvo vietinių tauti
ninkų, kurie pirmiau auko
davo po $50.

Švebelis

Haverhill, Mass.
Perskaičiau kerą knygą 

“Žvelgiu į Tolius,” kurią pa
rašė Michalina Meškauskie
nė. Kai praėjau skaityti, 
tai maniau, kad bus tik di
delė knyga virš 600 pusla
pių ir daug žodžių. Bet ko 
daugiau skaičiau, tai knyga 
darėsi vis geresnė ir geres
nė, o kai perskaičiau, tai 
knyga pasidarė labai gera.

Patariu visiėms knygą 
perskaityti, o Michalinai 
linkiu ilgo amžiaus ir geros 
sveikatos.

Y ucaipa, California
Viešnios *

Pora mėnesių tam atgal 
čikagietė Natalija Čęrnaus- 
kienė lankėsi pas savo šei
mos narius Kalifornijoje, 
tad aplankė ir Yucaipą. Ma
lonu buvo sutikti.

Dabartiniu laiku Yucai- 
poje svečiuojasi Petronėlė 
Bobulienė, buvus Yucaipie- 
tė, kuri d^ar jau metai 
kai gyvena Chicago j e. Bet 
man taip atrodo, kad ji pa
siilgsta Yucaipos ir Yucai- 
pos kaiminkų ir draugių. 
Būtų gerai, kad ji sugrįž
tų gyventi į Yucaipą. Mes 
mėgstam linksmaus būdo 
moteris.

Teko sutikti keletą sykių 
malonią viešnią detroitietę 
Onutę Kairaitienę. Ji sve
čiuojasi pas savo senos pa
žinties draugę Rožytę Sa- 
viskienę Pomonoje. Nors 
Pomona randasi už apie 
45 mylių nuo Yucaipos, 
bet jie dažnai apsilan
ko ir Yucaipoje pas drau
gus. Ir Onutė buvo atsi
lankius į LLD kuopos susi
rinkimą ir George Damušio 
ir Betty Damušienės gimta
dienio “pares” vas. 14 d.

Petronėlė Bobulienė ir 
Onutė Kairaitienė pasisve
čiavusios dar kelias savai
tes, žada grįžti atgal į savo 
didmiesčius pas šeimas.

Aš nuo savęs patarčiau, 
kad nesiskubėtų grįžti atgal 
į šaltą ir gilų sniegą. Nors 
šįmet ir Yucaipoje oras vė
sus, bet visgi nėra sniego, 
nei šalčių iki “zyro.”

Onutė Kairaitienė yra 
pažangių organizacijų ir 
Moterų Pažangos Klubo na
rė. O mums kaip tik tokių 
reikalinga Yucaipoje. Kaip 
ten bebūtų, bet mums džiu
gu, kad kas aplanko Yucai
pa
Apie Damušių gimtadienius

Nors gimtadieniai esti kas

metas, bet mums yra malo
nu pasveikinti Jurgutį Da- 
mušį sulaukus ir atžymėjus 
75-ąjį gimtadienį, ir galima 
pasidžiaugti, kad jis gerai 
atrodo, sulyg amžiaus. Gy
vuok, drauge, dar desėtkus 
metų sveikutis.

Šiam dd. Damušių gimta
dienio pažmonyje buvo su
kviesta svečių iš toli ir arti.
Bet Jurgutis Damušis links

mas būdamas per savo gim
tadienį, aukojo “Vilniai” 
$10.

Yucaipietė Marytė Padie
nė svečiuojasi San Francis
co apylinkėje. Linkiu jai 
turėti gerus laikus pas San 
Francisco ir Oaklando drau
gus.

Alvinas

Vasario 18 d. LLD 75 kuo
pa turėjo pietus ir koncer
tą. Programą atliko Aido 
choras ir jo. atskiri dai
nininkai. Visas choras su
dainavo tris dainas. Hele- 
nutė Mankauskienė su savo 
vyru Pranu sudainavo due
tu porą dainų, ir M. Gabrė- 
nienė su S. Vaineikių taip
gi duetu — tris dainas. M. 
Gabrėnienė ir. solistavo po
rą dainų. Publikai labai pa
tiko dainos —' nenorėjo at
likėjų paleisti nuo estra
dos. Vaineikis irgi sudaina
vo solo. S. Zavis paskam
bino keletą gabalų gitara. 
Visas koncertas išėjo labai 
gerai.

Publikos- buvo gana daug 
Manau, kad kuopai liks gra
žaus pelno.

Kovo 25 d. LLD 75 kuopa 
turės pietus. Girdėjau, kad 
po pietų bus ir programa.

Kuopiečiai gerai mokasi 
savo duokles. Sekretorius 
J. Paukštaitis gerai darbuo
jasi.

Ex-Lowellietis

Prieš metus mirė 
Vacius Senkevičius

1970 m. kovo 30 dieną su- sunkų darbą. Vėl teko dirb- 
kanka metai nuo Vaciaus ti įvairius darbus. Plačiau 
Senkevičiaus mirties. Dau- įsitraukė į darbininkišką 
giau kaip per 50 metų jį veįkimą. Pokariniais metais, 
pažinau, kartu veikeme dar-1 
bininkų judėjime Philadel
phijoje, Eastone ir Brook- 
lyne, asmeniai draugavome, 
tai čia ir pateiksiu informa
cijų iš Vaciaus gyvenimo ir 
veiklos.

Senkevičius mirė anksti 
ryto kovo 30 dieną La Por
te, Ind., ligoninėje. Susirgo 
kovo pradžioje. Manė, kad 
paprastas šaltis, bet liga vis 
ėjo blogyn. Ligoninėje per 
kelias valandas buvo patal
pintas į “oksigeno” palapi
nę, mes jam buvo labai sun
ku kvėpuoti. Pasirodė, kad 
viena pusė plaučių subliūš
ko, žemutinėje jos dalyje 
augo vėžio guzas.

Vacių Senkevičių palaido
jo balandžio 2 dieną Lietu
vių kapinėse Chicagoje, kur 
guli jau daug pažangių lie
tuvių.

Bežemio sūnus
Vacius Senkevičius gimė

Vasario 1 d. mirė Zigmas 
Akstinas, 78 metų, gyvenęs 
73 Birch St. Liko žmona An
tanina, du sūnūs Julius ir 
Antanas, brolis Antanas ir | 1896 m. gegužės 23 d. Pepa- 
daugiau giminių ir draugų. 
Prigulėjo prie Lietuvių Pi
liečių Gedimino klubo per 
ilgą laiką. Palaidotas Lie
tuvių tautiškose kapinėse 
Bradforde 4 d. Laikinai, 
kol žemė atšils, padėtas 
Linwood Cemetery.

Neseniai sužinojau, kad 
mirė John E. Merrick, 77 
metu, gyvenęs Washington 
House, Pittsfield, N. H. Ka
da čia gyveno, buvo veiklus 
darbininkiškame judėjime. 
1923 metais buvo areštuo
tas būk tai už kokios 
ten bombos padėjimą prie 
Knifė shoe factory. Buvo 
teistas ir kalintas. Tas pa
darė, darbininkiškam judė
jimui daug darbo ir išlaidų. 
John buvo geras mašinis
tas, taisė automobilius ir 
gerai atlikdavo darbą.

Klaidos atitaisymas
Tik prieš keletą dienų 

tilpo “Laisvėje” (ėjo per 
tris numerius) mano rašyti 
įspūdžiai po antrašte “Vieš
nagė Tar. Lietuvoje.” Ten 
yra prasitarta, kad Kapsu
ko mieste prie gražaus 
ir didelio restorano yra 
įrengtos “necivilizuotos” iš
vietės (toiletai) ir't. t. Da
bar pasirodo, kad aš gerai 
neapsižiūrėjęs ir nepatyręs 
visų aplinkybių, rašydamas 
padariau klaidą. Iš Kapsu
ko miesto gavau laiškus nuo 
draugų, kuriuose jie išaiš
kina, kad tie įrengimai nė
ra taip blogi, kad pagal da
bartines aplinkybes ir sąly
gas kol kas negalima kitaip 
įrengti, ir kad tenaitiniai pi
liečiai jais naudojasi ir yra 
pasitenkinę.

Tai šiuo tegu būna patai
syta toji klaida, ir atsipra
šau visus skaitytojus, kad 
klaidingai prasitariau.

Mikas Detroitietis

Montello, Mass.
Pranešimai LDS 67 kp. 

nariams
LDS 67 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, koyo 8 d. 
Pradžia 2 vai. popiet. Susi
rinkimas bus Lietuvių Tau
tiškame name.

Prašomi nariai būti susi
rinkime ir pasimokėti savo 
duokles už 1970 metus.

George Shimaitis
•

“Vaduotojų” sueiga
Brocktono Lietuvių Tary

ba surengė vasario 16 minė
jimą vasario 15 d. Kazimie
ro parapijos .salėje. Vienas 
laisvietis kasmet nueina, pa
siklausyti Lietuvos “vaduo
tojų” programos.

.10 vai. ryto .dipukas ku
nigas M. Vembrės atlaikė 
mišias, ir sakė . pamokslą. 
3 vai. popiet pradėjo minė
jimą su nepriklausomybės 
akto skaitymu. Vėliau skai
tė gub. Sargento laišką, 
miesto majoro Sullivan laiš
ką ir jo pasakytą kalbą. 
Priminė, kad Amerika ne
pripažįsta Tarybų Lietuvos. 
Kalbėjo konsilmanas Fara- 
ca, pereitą rudenį laimėjęs 
rinkimus prieš lietuvį I. 
Mansevičių.

Manševičius pasakojo 
apie Smetonos valdomą Lie
tuvą ir jgyrė ją. Kai kufie

Vasario 22 d. popietę čia 
buvo gerai pasidarbuota šir
dies fondui, surinkta $3,- 
700.98. Tai didelis darbas 
atliktas. Daugiausia pasi
darbavo moterys, o mote
rys visuomet smarkiai dir
ba.

Miestas išmoka elektros 
kompanijai po 90 tūkstan
čių dolerių ant metų už 
apšvietimą miesto gatvių 
43,000 gyventojų. Didesnės 
gatvės pusėtinai apšviestos, 
geriau kaip Bostone.

Darbininkė

Hartford, Conn.
Ligoniai

A. Kiškiūnienė jau seniai 
serga. Ją kankina artritas. 
Ją globoja jos duktė slaugė 
Mrs. Davidson.

V. Staugaitis, West Suf- 
field, Conn., seniai sirginė- 
ja. Dabar sakė, kad sveika
ta pablogėjusi.

Jie yra “Laisvės” skaity
tojai ir rėmėjai. Tie, kurie 
galite, aplankykite ir sura
minkite juos. Linkiu ligo
niams pasveikti ir vėl su 
mumis sykiu darbuotis.

J. M.

Permatomos kėdės
x Pripučiamos kėdės iš per
matomos plastmasės pradė
tos gaminti Vakarų Vokie
tijoje. Jos labai patogios: 
lengvos, minkštos, išleidus 
orą, užima labai nedaug 
vietos.

lių kaime, Šiaulių apskri
tyje, dabar Radviliškio ra
jone. Jo tėvai Juozas ir Vin
centa turėjo tiktai daržą 
žemės. Bet, kaip Vacius sa
kė, buvo pavalgę ir tinka
mai apsirengę. Mat, Juozas 
Senkevičius buvo dailydė. 
Jis dirbo įvairius medžio 
darbus ir gaudavo pajamų. 
Prie to, dar buvo muzikan
tas, tai grojo vestuvėse ir 
kitokiuose pokyliuose. Vė
liau ir Vacius išmoko groti 
smuiku, tai grojo su tėvu. 
Taip įdirbdami daržą ir 
gaudami iš šalies įplaukų 
vertėsi neblogai.

Vacius Baisogaloje baigė 
liaudies mokyklą. Bet tai 
nebuvo visas jo mokslo pa
siekimas. Jis visą savo gy
venimą lavinosi, mokinosi, 
labai daug įskaitė. Pamenu, 
kai Philadelphijoje jis pas 
mane pasiskolino rusų kal
boje K. Markso “Kapitalą”, 
tai jį skaitė labai atidžiai. 
Jis mėgo mokslinius, mark
sistinius raštus, nors įver
tino ir lengvąją literatūrą. 
Jis mokėjo lietuvių, rusų, 
lenkų, anglų kalbas, galėjo 
susikalbėti su ukrainiečiais 
ir kitais slavų žmonėmis.

1912 metais, būdamas tik 
16 metų amžiaus, jis atvyko 
į Philadelphiją pas jo moti
nos brolį. Ten jam teko 
dirbti įvairius darbus. Po
rą metų mudu abudu dirbo
me “kirvinėje”, Plumb Co., 
kur jis tekino ant akmens 
kirvius ir kitokius įrankius. 
Tendbuvo daug akmens dul
kių. Vacius vėliau skundė
si, kad tas darbas pakenkė 
jo sveikatai, nes jis sakyda
vo, “suvalgiau tris didelius 
akmenis”.

Vykdamas į Ameriką Va
cius manė, kad sulaukęs 20 
metų amžiaus grįš atgal į 
Lietuvą, ten atitarnaus Ru
sijos armijoje, kad nebūtų 
keblumų, ir gyvens. Bet 
tuos jo planus sugriovė pra
sidėjęs Pirmasis pasaulinis 
karas. 191/ m. rugsėjo 22 
dieną jis buvo paimtas į J. 
V. armiją, o 1918 m. liepos 
mėnesį išvežtas į Prancūzi
ją, kur buvo iki 1919 m. bir
želio mėnesio. Tarnavo prie 
sunkiosios artilerijos sig- 
nalistų skyriuje.

Naujos aplinkybės
Vacius grįžęs iš militari- 

nės tarnybos, kaip ir visi 
kiti, rado tą patį vargą ir

siaučiant Reakcijai, lietuvių 
darbininkiškas veikimas 

 

daugiausiai Vsusikoncentra- 

 

vo į Lietuvių  ̂Literatūros 
Draugijoskuopas. Richmon- 
do dalyje, kur aš gyvenau, 
buvę suorganizuota 47 kuo
pa, o Frankfurte, kur gyve
no Vacius, susiorganizavo 
149 kuopa.

1923 m. vasario 9 dieną 
Vacius apsivedė su Brone 
Drutainyte, ir abudu stojo 
į veiklą. i

Vėliau jos tėvai ir Sen- 
kevičiai pardavė namą ir 
įsigijo farm ūkę Quaker
town, Pa., apylinkėje. Ten 
gyveno per kelerius metus, 
oet ir mažų farmerių gyve- 
n imas sunkus. Pardavė 
farmą ir persikėlė gyventi į 
Eastoną, kur dirbo Easton 
Baking Co. (Leono Tilviko 
kepykloje) už duonos ir py
ragaičių išvežioto ją, o 1941 
metų pavasarį persikėlė gy
venti į Brooklyną.

Veikėjas ir rašytojas
Vacius Senkevičius buvo 

raamus būdo, lėtas žmogus. 
Ir mūsų judėjime jis nesa
kė prakalbų, bet tas nereiš
kė, kad jis ir jo žmona nie
ko neveikė. Dar dirbdamas 
fabrikuose jis rašė kores
pondencijas apie darbo sąly
gas, straipsnius ir darė ver
timus.

V. Senkevičius išvertė iš 
rusų kalbos didelį Alekseevo 
veikalą “Bolševikai,” iš pi
lietinio karo laikų, kurį 
dienraštis “Vilnis” spausdi
no tąsomis, o vėliau išleido 
atskira knyga. Po vertimu 
jis pasirašė V. Lenius.

Man einant LLD Centro 
Komiteto sekretoriaus par
eigas, turėdavom keblumų 
su originalais knygoms, nes 
smetoninio režimo buvome 
atskirti nuo Lietuvos rašy
tojų. Kartą susitarėme su 
Vacium, ir jis išvertė stam
bų A. Jekovlevo veikalą 
“Oktiabr,” apie revoliucines 
kovas 1917 m. Maskvoje. Aš 
pateikiau porą išverstų vaiz
delių iš p i 1 i e ti n i o karo, o 
Bronė E. Senkevičienė (Ev- 
genija) vertimą iš Amerikos 
farmerių gyvenimo, ir taip 
buvo paruoštas LLD na
riams veikalas “Spalis ir Ki
tos Apysakos.” Vacius ir 
vėl pasirašė slapivardžiu V. 
Lenius.
• Per trejus metus (1933- -< /'i \ 'r t • -b • v •

pirmininko pareigas. Tada 
jis pateikė daug straipsnių 
už Draugiją, kvies darnai 
lietuvius į jos eiles.

Dirba mūsų spaustuvėj e‘y
1941 metais, atsikels 

Senkevičiams į Brooklyną, 
jis per daugiau kaip dvejus 
metus dirbo spaudos ap
žvalgininko darbą, o vėliau 
perėjo į dienraščio “Lais
vės” spaustuvę prie įvairių 
darbų.

1949 metais Senkevičiai 
persikėlė gyventi į Chicagą. 
Vacius dirbo spaustuvėje ir 
redakcijoje, o Senkevičienė 
administracijoje. Tik labai 
pablogėjus sveikatai, jie pa
sitraukė iš Chicagos ir apsi
gyveno La Porte, Ind., pas 
Smitus, kur ramu ir oras 
tyras.

Kaip Chicago j e gyvenda
mas, taip ir La Porte, Sen
kevičius rašinėjo į mūsų 
spaudą straipsnius, feljeto
nus, darė vertimus, ir po 
jais pasirašydavo slapivar
džiu “Darbintas.” *

Taigi, prieš metus lai-A 
ko mirtis išrovė iš mūšį 
eilių nuoširdų, talentingą ir 
malonų draugą, kuris per 
50 metų darbavosi už darbo 
žmonių reikalus, nors ir ne
buvo tarp mūsų labai pla
čiai žinomas. Mirtis išrovė 
darbuotoją ir draugės Sen- 
kevičienės mylimą gyveni
mo draugą.

D. M. šolomskas

Pittsburgh, Pa.
Surastas hitlerininkų lizdas

Vasario 18 d. Pittsburgho 
dienraštis “The Pittsburgh 
Pres” pirmas puslapis bu
vo užpildytas nuotrauka ir 
aprašymu apie surastą pas
laptingą hitlerininkų lizdą.

Įvyko taip: Policija ieško
dama narkotikų pardavėjų'/ 
nužiūrėjo vieną namą, kžd 
iš jo yra pardavinėjami 
narkotikai. Policija daryda
ma kratą tame name, sura
do maišus visokių narkotiš- 
kų piliukių, kelią tūkstan
čių dolerių vertės. Kas svar
biausia, tame name policija 
surado kambarius, prikrau
tus visokios rūšies šautuvų, 
automatiškų šautuvų, kar
dų, peilių ir daug amunici
jos dėl tų šautuvų. Kamba
rių sienos apkabinėtos hit
leriška svastika ir Hitlerio 
nuotraukomis.

Buvo areštuoti trys jau
ni vyrai po 27 metų am
žiaus, bus jie teisiami vasa
rio 27 d.

Atrodo, kad dar yra hit
leriškų pakvaišėlių. Mato
mai, jie tiki sulaukti hitler 

1936) Vacius Senkevičius riško prisikėlimo. k 
ėjo LLD Centro Komiteto J. \

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Alekui Yudikaičiui
Reiškiame gilią užuojautą velionio žmonai 

Anastazijai, sūnui Alekui ir jo žmonai ir jų dviem 
sūneliams, sūnui Walteriui, jo žmonai, ir jų trims 
dukrelėms ir dviem sūneliams, gyvenantiems Ame
rikoje, taipgi jo sesutėms Barborai ir Agotai ir jų 
šeimoms, gyvenantiems 
giminėms ir draugams.

Lietuvoje, ir kitiems-

A. Kumpan 
J. N. Stroliai 
P. Mikalajūnas 
L. Mainionienė 
V. Mainionienė 
V. Kazėnas 
J. Kireilis 
O. Kireilienė 
I. Vežis '

A. H. Vežienė 
J. Žemaitis 
A. Žemaitienė
A. Maldaikienė 
P. Juozapaitis 
E. Slesoraitienė 
E. čekanauskienė 
M. Luzinienė
B. W. Keršuliai
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LAPAS Iš ISTORIJOS

Kaip buvo prarasta ii 
išvaduota Klaipėda

Sausio 28-oji—svarbi lie
tuvių tautos istorijos data. 
Prieš ketvirtį amžiaus Ta
rybinės Armijos daliniai, 
kurių sudėtyje buvo ir 16- 
toji Lietuviškoji šaulių di
vizija, išvadavo Klaipėdą ir 
galutinai išvijo hitlerinius 
okupantus iš Tarybų Lietu
vos.

Dar neprasidėjus antrajam 
pasauliniam karui Lietuva 
neteko savo vienintelio uos
to. Hitlerinei Vokietijai pa
reikalavus, o buržuazinės 
Lietuvos vyriausybei nesi
priešinant, 1939-ųjų m. pra
džioje lietuviškas Klaipė
dos kraštas buvo atplėštas 
nuo Tėvynės ir pajungtas 
agresyviems trečiojo reicho 
tikslams. Hitlerinė Vokie
tija įsigijo strategiškai 
svarbią karinę jūrų bazę 
būsimam karui prieš Tary
bų Sąjungą.

Ne paslaptis, kad buržu
azinės Lietuvos valdantieji 
sluoksniai stengėsi įtikti im
perialistinėms valstybėms, 
ypač hitlerinei Vokietijai ir 
fašistinei Italijai. Net vy
riausybės oficiozas “Lietu
vos aidas” (1938.1.10) buvo 
priverstas pripažinti, kad 
“... Lietuva, kaip nedidelė 
valstybė, lemiamos reikšmės 
bendrai politikai negali tu
rėti ir dėl to yra priversta 
taikytis prie įvairių susida
rančių politinių konsteliaci
jų-”

Ir Lietuvos vyriausybe 
taikstėsi. Taikstėsi prie tų, 
kurie buvo artimesni jos 
prigimčiai. Štai keletas pa
vyzdžių. Ministrų Taryba 
1938 m. balandžio 7 d. po
sėdyje pritarė hitltrinės Vo
kietijos agresijai prieš Aus
triją, o po dviejų savaičių

4 nutarė pripažinti fašistinės 
Italijos dalimi jos nuka
riautą Abisiniją.

Bet pataikavimas fašisti
niams grobuoniams nepadė
jo Lietuvos vyriausybei iš
gelbėti šalį nuo agresyvių 
hitlerinės Vokietijos žaban
gų. Dąr daugiau, hitlerinė 
Vokietija, rengdamasi už
grobti Klaipėdos kraštą, iš
naudojo Lietuvos vyriausy
bės antitarybines nuotaikas 
savo tikslams. Nuolatinio 
diplomatinio spaudimo me
todais ji gąsdino Lietuvą 
politine izoliacija.

Antrojo pasaulinio karo 
išvakarėse hitlerinė Vokie
tija, įrodinėdama, kad Lie
tuva neva nevykdanti Klai
pėdos krašto statutu ir en
gianti jame gyvenančius vo- 

I i kiečius, pateikdavo vis nau- 
jus ir naujus reikalaviiųus. 
Lietuvai įvykdžius vierflis, 
visada atsirasdavo kiti. Ir 
Lietuva darė Vokietijai 
nuolaidą po nuolaidos.
• Buvo momentų, kada hit
lerinė Vokietija, užsiėmusi

• t

svarbesnių problemų spren
dimu, laikinai neforsuoda
vo Klaipėdos užgrobimo 
planų. Tada ji net patapš
nodavo per petį savo ma
žajam vasalui. Pavyzdžiui, 
1938 m. gruodžio 10 d. me
morandumo projekte sako
ma, kad Lietuva, kaip drau
giška Vokietijai valstybė, tu
ri neįkainojamą vertę ne tik 
Rytų Prūsijos ekonomikai, 
bet ir kariniu atžvilgiu, nes 
apsaugo šį rajoną nuo apsu
pimo ir išlaiko Vokietijai 
atvirą kelią į Pabaltijo kraš
tus.

Po Miuncheno išdavys
tės, galutinai įsitikinusi, kad 
Vakarų imperialistinės vals
tybės nesipriešina jos agre
syviems planams, fašistinė 
Vokietija nutarė užgrobti 
Dancigą — Lenkijos vartus 
į jūrą. Bet dar iki to ji no
rėjo išspręsti Klaipėdos 
krašto likimą.

1939 m. kovo viduryje su
sidarė palankios sąlygos 
Klaipėdai užgrobti. Tų me
tų kovo 20 d. Lietuvos Mi
nistrų kabinetas priėmė ka- 
pituliacinį nutarimą, kuria- 
me buvo sakoma: jeigu 
Klaipėdos krašto vokiečiai 
sukels riaušes, tai juos su
drausti ginkluota jėga, bet 
jeigu sudraudimas susilauks 
Vokietijos ginkluotos para
mos, tai Lietuvos kariuo
menė be pasipriešinimo 
turinti pasitraukti į Didžią
ją Lietuvą.

1939 m. kovo 21 d. hit
lerinė Vokietija pareikala
vo, kad Lietuva atiduotų 
Klaipėdą. Jos ultimatumas 
buvo nedviprasmiškas: ati
duokite Klaipėdos kraštą 
geruoju, kol dar su Lietuva 
Vokietija kalba per savo 
diplomatus, arba Klaipėda, 
o gal būt ir visa ’Lietuva 
bus užimta jėga.

Tarybų Sąjunga Lietuvos 
vyriausybei anksčiau siūlė 
kolektyvines garantijas, ne 
kartą įspėjo dėl hitlerinės 
agresijos pavojaus. Tačiau 
mūsų krašto buržuazinė vy
riausybė atstūmė tiesiamą 
pagalbos ranką, ir Lietuva 
atsidūrė viena prieš iki dan
tų apsiginklavusį Vokietijos 
imperializmą.

Buržuazinė Lietuvos vy
riausybė priėmė gėdingą 
lietuvių tautai nutarimą. 
Jame buvo sakoma, kad ap
svarsčiusi susidariusią pa
dėtį ir nerasdama kitokios, 
išeities, ji priversta priimti 
Vokietijos reikalavimą.

Tik tarybinių tautų šei
moje Lietuvai tapo įmano-' 
ma suvienyti visas savo že
mes — atgauti senąją sosti-: 
nę Vilnių ir Klaipėdos uos
tą. Tik čia jai nebebaisūs 
jokie imperialistų grasini
mai.

New Haven, Conn.
Mūsų kolonijoje nors ir 

yra šiek tiek lietuvių, bet 
veikimas visai numiręs. LS 
Klubas dar laikosi, bet ir 
su juo yra daug bėdų. Na
riai mažai jį lanko. Dar la
bai gerai, kad turi žmogų, 
kuris prižiūri gana gerai. 
A. Gutauskas yra geras 
klubo prižiūrėtojas.

Milford, Conn.
Aplankiau draugus Mu- 

reikas. Antanas sakė, kad 
turi siuvimo užsiėmimą, tai 
ir praleidžia laiką labai 
lengvai. Draugė Mureikienė 
turėjo užgautą ranką, bet 
dabar sveiksta. Sakė, dar 
ims laiko, iki ranką galės 
naudoti. Bet sūrių padaro, 
kaip ir pirmiau.

Linkiu jai greitai 
veikti.

Trumpai iš visur
San Francisco, Cal.—Ka

lifornijos universitetas per 
tris dienas apsuptas demon
struojančių studentų, polici
jos ir nacionalinės gvardi
jos. Protesto demonstraci
joje prieš nuteisimą 7 kovo
tojų Chicago j e dalyvavo ke
letas tūkstančių. Apie 300 
demonstrantų, nuvykę į 
Santa Barbara centrą, iš
daužė daugelio parduotuvių 
langus. Susikirtime su poli
cija yra nemažai sužeistų 
ir areštuotų.

South Hadley, Mass. — 
Juodųjų studentų grupė 
okupavo Mount Holyoke 
kolegijos pastatą.

i
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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)

pas-

Meriden, Conn.
Dentistė Bronislava 

nis prieš 6 mėnesius iš 
tuvos atvyko pas savo sesu
tę Eleną Sabolevskį. Ji gra
žiai praleido laiką. Turėjo 
progą aplankyti visokių pa
žiūrų lietuvius. Aplankė 
daugelį miestų ir miestelių.

Kur tik ji lankėsi, visur 
buvo kviesta ką nors pasa
kyti apie Lietuvos žmonių 
gyvenimą. Kai kurie gal ti
kėjosi, kad ji peiks Lietuvą. 
Bet ji visur pasakė tiesą, 
kaip dabar žmonės Lietuvo
je gyvena ir pažangą daro.

Dr. B. Stonis kalbėjo ir 
New Havene, bet ponams 
“vaduotojams” nebuvo ma
lonu jos kalbos klausytis 
apie dabartinę Lietuvą.

Ji sakė, kad Lietuvoje 99 
procentus dentistų ir 50 
procentų daktarų sudaro 
moterys. Sulaukę 55 metus 
jau gali išeiti į pensiją. Dr. 
Stonis dabar yra pensininkė 
ir gyvena Palangoje.

J, Kunca

StO
Lie

Amsterdam, N. Y.— Pro
testuodamas prieš aukštus 
taksus, vienas pilietis, nuė-. 
jęs į taksų mokėjimo raštinę, 
nusivilko drabužius ir nu
metė ant stalo, pareikšda
mas: Jūs galite ir paskuti
nius drabužius pasiimti.

Washingtonas. — Social- 
Security admini s t r a c i j a 
pranašauja, kad iki sekamų 
penketo metų ligoniam teks 
mokėti už dieną ligoninėse 
90 procentų daugiau, kaip 
kad dabar mokama. O ir 
dabar baisiai aukšti mokes
čiai.

Havana. — Kubos vande
nų patruliai suėmė Jungti
nių Valstijų laivą, įplau
kiantį į Kubos vandenis. 
Laivo įgula ieškojusi turto 
vandenyse.

------------------------

New Yorkas. — Policijos 
helikopteris nukrito Queens 
pievoje. Žuvo du policistai.

Z. Vasiliauskas 1

Rochester, N. Y.
Vasario 17-tą staiga mi

rė Elsie Čereškiene, galvo
je trūkus gyslai kraujas už
liejo Smegenis. Dideliame 
liūdesyje paliko dukrą Ži
nią ir žentą Colimen, taip
gi 2 anūkėlius ir daug gi
minių Lietuvoje ir Ameri
koje.

Atvykus į šią šalį Elsie ir 
Petras Čereška susikūrė šei
mos židinį, išaugino ir iš
mokslino dukrelę, kuri jau 
augina dukrytę ir sūnelį.

Elsie buvo laisvų pažiū
rų, “Laisvės’’ skaitytoj a, na
rė Gedimino Draugijos, LDS, 

11 kuopos ir Moterų klubo. 
Ji visur dalyvavo.

Čereškiene labai daug dar
bavosi pagelbėti kare nu- 
kentėjusiems Lietuvos žmo
nėms.

Velionė palaidota laisvai 
Riverside kapinėse šalia sa
vo vyro, kuris miręs jau 5 
metai. Šermenys buvo pas 
G. Savage, 1018 North St.

Ilsėkis, Elsyte! O šeimy
nėlei linkime ramintis. ,

L. Bekešienė

Viena. — Austrijos par
lamentiniuose rinki m u o s e 
laimėjo socialistai. Pirmiau 
valdę šalį konservatoriai 
pralaimėjo. Naujuoju kanc
leriu bus socialistų vadas 
žydų kilmės Bruno Kreis-

Guatemalos užsienio rei
kalų ministrą Mohrą buvo 
pagrobę revoliucionieriai. 
Jis vėliau buvo paleistas, 
kai revoliucionierių reika
lavimas paleisti tris iš ka
lėjimo politinius kalinius 
buvo patenkintas.

Yucca Hat, Ne v. — Ato
minės Energijos Komisija 
išsprogdino požemyje dar 
vieną branduolinį projektą, 
septintą šiais metais.

Miami, Fla. — JAV fe
deralinis teismas nuteisė 
trims metams kalėjimo ame
rikietį lakūną Renę Leoną, 
iš lėktuvo numetusį bombą 
ant Haiti prezidentinio pa- 
lociaus.

HELP WANTED-MALE-FEMALE

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Vladas Medelis
Mirė kovo 5, 1960

Jonas Antanaitis
Mirė liepos 24, 1963 __

Antanina Medelienė
Mirė rugpiūčio 21, 1967

Visi gyveno Scranton, Pa.
Ilsėkitės ramiai, brangieji.

Alena Antanaitienė, žmona
Milda Antanaitienė, duktė ir marti
Leonardas Antanaitis, sūnus ir

Baltimore, Md, , žentas

Washingtonas. — Census 
Biuras skelbia, kad su sau
sio 1 d. Jungtinėse Vai st i- 
jose buvo 204,354,000 gy-į 
ventojų.

Pittsburgh, Pa.
“Vaduotojų atpuskų diena”

Pittsburghe “vaduotojų” 
darbus dirba ir atlieka vie
tiniai “klebonai”. Jie šaukia 
per “pamokslus” lietuvių 
draugijas į susirinkimus, 
dėl prisirengimo prie die- 
nos-vasario 16-tos “atpus
kų”. Lietuviškų radijų ve
dėjai Dargis ir Jučis per 
keletą nedėldienių garsino 
‘klebonų” šaukiamus susi
rinkimus. Atėjus paskirtai 
dienai, susirinkimai neįvyk
sta, niekas neatėjo... Tada 
o a t y s “klebonai” įvykdo 
‘atpuskų dieną”. Vasario 
’2 d. Šv. Kazimiero name 
vyko ta “garsioji diena”. 
°rograma buvo iš maldų, 
':albų ir mažą meninę prog- 
*amą išpildė jaunuolė. Kal
bėtojo rolę atliko J. Dargis. 
Publikos susirinko mažai, 
keletas dolerių buvo surink
ta dėl “išvadavimo” Lietu
vėlės, nė nepaskelbta, kiek 
lolerių į “vaduotojų” krep
šį buvo įdėta. Matyti, kad 
“vadavimo” biznis eina ma
žyn visais atžvilgiais...

Vasario 28 d. šv. Vincen
to name irgi buvo surengtai 
panaši “atpuskų diena”. Tik
slas vienas: dolerių pasižu- 
vavimas iš mažai mąstančių 
žmonių •.. Apgailėtina, kad 
už dolerį reikia skleisti me
lus apie dabartinę Lietuvos 
tvarką, apie dabartinį Lie
tu v o s žmonių gyvenimą 
Lietuvoje, kurie džiaugias 
nusikratę nuo visokių iš
naudotojų.

“Vaduotojai” priešingi 
tiems kurie važiuoja j Lie
tuvą apsilankyti. Kodėl? 
Aišku, sugrįžę iš Lietuvos 
gražiai kalba-rašo apie Lie
tuvos žmonių gyvenimą.

Kelias atdaras į Lietuvą, 
nuvažiuok ir persitikrinsi, 
kaip Lietuvoje dabar 
nes gyvena ir kokia 
tvarka.

zmo- 
tenai

POINT PLEASANT, N. J.
Minis

Juozui Grayson-Griciumii
Reiškiame gilią ir nuoširdžią užuojautą velio

nio žmonai Marytei, dukrąi Venesai Roclaw, žen-
tui ir anūkei Patricia Roclaw ir visiems' giminėms, j 
draugams šioje šalyje ir Tarybų Lietuvoje.

1 Charles Devetzko ir 
dukra Jean

Pranešimai
Cranford, N. J.

Du svarbūs susirinki
mai — LDS 33 kuopos ir 
LLD 54 kuopos—įvyks sek
madienį, kovo 8 d., 2 vai. 
pas L. Šerelienę (Novak), 
460 Brookside Place.

Prašome visus draugus 
ateiti su gerais sumanymais. 
O svarbiausia tai pasimokė
ti metines duokles už 1970 
metus. LLD 54 kuopai yra 
klausimų apsvarstyti.

LLD 54 kp. Valdyba 
(17-18)

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks kovo 11 d., 
1:30 po pietų, toje pačioje 
svetainėje, 29 Endicott St.

Kviečiame narius daly
vauti ir pasimokėti duokles, 
nes per tūlą laiką nebus su
sirinkimų.

Praėjusį mėnesį buvo 
skai 11 i n g a s susirinkimas. 
Daug narių pasimokėjo mė
nesines duokles už 6 mėne
sius ir buvo tokių, kurie pa
simokė j o už apskritus me
tus.

Gerai daro tokie nariai, 
pasimokėdami už apskritus 
metus. Tas palengvina fi
nansų sekretorei darbą.

Po LDS susirinkimo tu
rėsime LLD kp. draugišką 
pasikal b ė j i m ą “Laisvės” 
metinio suvažiavimo reika
lais.

J. Jaskevičius, sekr.
(17-18)

Rochester, N. Y.
Kovo (March) 15-tą LLD 

110 kuopa — Moterų sky
rius — rengia pažmonį mi
nėti Moters dieną. Vieta: 
575 Joseph Ave., Gedimino 
svetainėje.

Pradžia 1 valandą pietų 
metu, bus skanių valgių pie
tūs. Pelnas eis darbo kla
sės reikalams. Visi kvie
čiami atsilankyti, mes visų 
labai lauksime. Kviečia mo
tely s. (17-18)

ROCHESTER, N. Y.
Mirė

Else R. Čereškiene
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jos dukrai 

Žinijai, žentui Colimen ir jų vaikučiams šioje liū
desio valandoje. Taipgi 
draugams

kitiems giminėms ir

H. Velikienė \ V.
K. Žemaitienė R.
O. Palskienė P.
A. L. Bekešiai M.
A. Usavičienė P.
W. R. Černauskai S.

Bulienė
Barauskas
O. Malinauskai
Žemaitienė
K. Andersonai
Sasna

* NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect.

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male’” and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad- 
vertsements excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws \>f New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N. Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

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)

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)

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 
Clayment, 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- 
ngs 609-429-0124. (J3-19)

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

(12-18)

SI
CUSTODIAN. 4 PM to 12:30 AM 

shift. Pleasant working conditions, 
good fringe benefits. See Mr. W. C. 
Mitchell, Supt, of Bldg, and grounds. 
HADDON TOWNSHIP HIGH 
SCHOOL, Memorial & Pyle Aves., 
Westmont, N. J. 609-854-6525.

(17-19)

PRINTER
MANAGER

Dynamic new copy center in down
town New\Brunswick needs man 
who can wear many hats. Must have 
basic printing knowledge and know 
how to operate small offset presses, 
must like to deal with people, must 
be self starter, must be dissatisfied 
with his present earnings.

Excellent base salary plus attract- 
ivd bonuses. Call (collect) 215-665- 
8100 for appointment.
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Sekmadienį Tarptautinės Moters Dienos minėjimas Laisvės salėje 
Graži meninė programa. Dalyvaukite!

Pagerbė mūsų 
menininką

Lietuvoje leidžiamas “Gim
tasis kraštas” įdėjo mūsų 
aidiečio ir solisto Viktoro 
Bekerio nuotrauka ir tokias 
apie jį pastabas:

“Sausio 27 dieną sukako 
60 metų Viktorui-Vytautui 
Bekeriui ( B ecke r), gino- 
mam Niujorko lietuvių ‘Ai
do’ choro solistui.

Abu garsaus dainininko- 
saviveiklininko tėvai gimę 
Lietuvoje. Viktoras-Vytau-

MIESTE PASIDAIRIUS
Majoras Lindsay smarkiai 

kritikuojamas, kam jis savo 
administraciniams pagalbi
ninkams pakėlė algas sumo
je $190,000. Tokių pagal
bininkų jis turi 60. Kai ku
rie jų gaus iki $41,000 per 
metus. Kai kurie gaus dau
giau negu išrinktieji parei
gūnai.

Ypač smarkiai kritikuo
ja majorą miesto iždo kon
trolierius Abraham Beame 
Jis sako, kad toks algų pa
kėlimas yra nereikalingas.

dienraščių savininkų neduo
da jokių rezultatų. Strei
kas paliestų šiuos keturis 
dienraščius: The New York 
Times, The Daily News, The 
New York Post ir The Long 
Island Press.

Valstijos legislatures ko
misijoje kovai prieš narko
tikus liudijo 12 metų ma
žyčio ūgio berniukas Ralph 
de Jesus. Jis pats buvo nar
kotikų auka, dabar yra pa
gijęs. Jis pasakojo, kaip jo 
mokykloje yra plačiai pla
tinami tie nuodai. Tik re
tas kuris moksleivis jų ne
vartoja. Jis pats narkoti
kus moksleiviams parduo-

Jo liudijimu buvo nuste
binti ir pritrenkti komisi- 

tas gimė Brukline. 1930 m. os nariai. Apie Jo parody- 
jis jau dainuoja bei groja mus plačiai rašė vietinė 
Brukline ir Niujorke radijo spauda, 
laidose. Nuo 1933 metų iki 
1950 metų jis - d a i n u o j a komisionierius 
Brukline pirmoje lietuvių|Howard Leary pareiškė, 
radijo programoje. Nuol963'kad jis 200 policininkų per-
metų — nuolatinis ‘Aido’ 
choro dainininkas.

V. Bekeris pusketvirtų 
metų tarnavo JAV kariuo
menėje, dalyYavo mūšiuose 
prieš hitlėrinę Vokietiją. 
Po karo vėl mokėsi dainavi
mo, vaidino ir dainavo mu
zikiniame teatre. Dažnai 
dainuodavo kabaretuose ir 
privačiose programose. ‘Ai
do’ chore V. Bekeris vaidi
na įvairias roles operetėse 
ir koncertuose.

Pagal specialybę jis siu
vėjas, ir dainuoja tik atlie
kamu laiku. Todėl tuo la
biau pagirtinos V. Bekerio 
pastangos džiuginti klausy
tojų širdis skambia daina. 
Malonu ir tai. kad V. Be
keris populiarina lietuvišką 
dainą.”

kelia į departamentą kovai 
prieš narkotikų platintojus. 
Jis taip pat sako, kad jis 
greitai reikalaus policinin
kų armiją padidinti 2,000 
žmonių. O tas miestui atsi
eis nuo 26 iki 27 milijonų do
lerių. Iš kur tuos pinigus 
paimti?

New Yorko finansiniame 
Wall St. distrikte dirba apie 
33,000 darbininkų. Jiems 
rytais sunku pasiekti darbo 
vietą, kai visur baisus susi
kimšimas. Todėl distrikto 
biznieriai nutarė jų darbo 
laiką paskaidyti taip, jog 
vieni galėtų į darbą atvyk
ti anksčiau, o kiti vėliau 
pusvalandžiu ar visa valan
da.

Majoras sako, kad miesto 
nuomų kontrolės įstatymas 
turės būti pakeistas, kad 
palengvėtų namų savinin-

DIRBTINIS MARMURAS
Vokietijos Demokratinės kams fįnans. našta. Bet tuo 

Respublikos inžinieriai su- tarpu dabartinį įstatymą jis 
kūrė dirbtinį marmurą. Jis siūlo prailginti dviem mė- 
savo išvaizda bei stiprumu 
nesiskiria nuo natūralaus, 
bet yra dvigubai pigesnis. 
Dirbtinis marmuras bus la
bai reikalingas pastatų ap
dailai.

nesiam. Kaip žinia, šis įsta
tymas pasibaigs kovo 31 d

Gal ir vėl kils didžiųjų 
laikraščių darbininkų strei
kas. Derybos tarp unijų ir

Majoras Lindsay patvar
kė, kad balandžio 11 die
na bus sinagogos Temple 
Emanuel Day. Mat, šiai si
nagogai sukanka 125 me
tai. Tai viena iš garsiausių 
ir seniausių žydų bažnyčių 
šiame mieste. Ji stovi ant 
kampo 65th St. ir 5th Avė.

Pereitą trečiadienį broliai 
William ir Wayne P runty 
nutarė apiplėšti vaistinę. 
Deja, vaistinės savininkas 
Albert Leib laiku pagrobė 
revolverį ir abudu ant vie
tos paklojo.

Very Important 
Peace Rally

This year is a Senatorial 
election year. There are 
men up for reelection who 
stand for an end to the war.

In spite of our professed 
de-escalation of the war, 
our defense budget remains 
at $70 to $80 billion, and 5,- 
000 men a year are coming 
home in coffins; 20,000 men 
a year are returning maimed 
and wounded — from a war 
we admit we shouldn’t be 
fighting. It is time we looked 
to our own country. Now 
is the time to put it back 
on the road to unity 
world respect.

There will be a rally,
not just another rally but 
an event you must come to 
help- to aid the campaigns 
of our peace candidates.

For the first time in our 
history, brave young men
are leaving the country by čiai. 
the thousands, rather than rių įrašyti. Labai svarbu, kad 
fight in an immoral cause.

and

and

Duobkasių streikas tebe
sitęsia. Unija atmetė gub. 
Rocke f e 11 e r i o ir majoro 
Lindsay pasiūlymą pavesti 
arbitracijai ginčą išspręsti. 
Tuo tarpu 47 kapinių savi
ninkai skundžiasi, kad jie 
nebeturi vietos nelaidotiems 
lavonams laikyti.

KRISLAI
»

(Tąsa iš 1-mo pusi.) 
tų nemokamą gydymą. Rei
kalaujama, kad toks bilius 
būtų pasiūlytas Kongresui. 
K o n g r e s m a n a i t u r ė t ų 
už jį balsuoti. Svarbiausia, 
kad visos darbo unijos įsi
trauktų į aktyviską kovą už 
šio puikaus sumanymo paver
timą įstatymu.

Tiesiog gėda šiam turtin
gam kraštui. Visos socialisti
nės šalys jau seniai naudojasi 
tokia visuotine apdrauda, o 
čia nieko panašaus neturime.

Penkta d i e n i o “Laisvėje” 
matėte Lietuviu Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto 
kreipimąsi i narius. Tai labai 
rimtas 
vertas 
ne tik 
rimtai

Visi turime stengtis, kad ta 
mūsų didžioji kultūrinė orga
nizacija nenusilpnėtų. Jos sti
prinimui progų dar yra apš-

Dar galima ir naujų na-

ir visų narių dėmesio 
atsišaukimas. Jį reikia 
perskaityti, bet apie jį 
pagalvoti.

nė vienas narys neišsibrauktų 
narinių

Aš noriu per “Laisvę” 
padėkavoti draugėms ir 
draugams užu atjautimą 
man būnant ligoninėje. 
Aš gavau “hemorhage” 
ir buvau greitai nu
gabentas į ligoninę, ir ten 
išbuvau 28 dienas. Turėjau 
operaciją. Dabar būnu na
mie daktaro priežiūroje. 
Gavau atjautimo kortų iš 
Floridos ir iš Brooklyno. 
Mr. ir Mrs. Arlauskai pa
šaukė telefonu ir linkėjo 
pasveikti.

Aš noriu pareikšti vi
siems ir visoms daug daug 
ačiū. Ligoninėje būdamas 
žmogus pasiilgsti savo tau
tiečių ir pažįstamų. Kai 
gauni kortą, tai rodos, kad 
kaip ir pašneki su žmogum, 
pasidaro linksmiau ir, ro
dos, pasidarai daug sveikes
nis.

Adelė Petraitienė man 
daug pagelbėjo namie. Ta
riu jai daug ačiū. Ačiū 
“Laisvei”, kad suteikia man 
progą visiems tarti širdin
gos padėkos žodį.

M. Simon

Hong Kongas. — Kinija 
kaltina Japoniją militariz- 
mo tvirtinimu.

Liet. Koop. Spaudos Bendroves Dalininkų
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

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-ves Direktorių Taryba

The war forces must be , ne-pasimokejimo 
stopped, and it’s up to us 
to stop them.

Madison Square Rally 
for 1970 Senators for Peace 
and New Priorities will be 
held Thursday, March 12, 
7:30 P. M. Hear Henry 
Fonda, Alan King, Shirley 
MacLaine and many others.

(The above ideas are 
based on the appeal in The 
New 
27.)

York j Times of Feb.

Ilse

Nauji radiniai Afrikoje
Čikagos universiteto an

tropologijos , departame n t o 
ekspedicija, dalyvaujant ei
lei vadovaujančių Europos 
universitetų mokslin i n k ų. 
Pietų Etiopijos teritorijoje, 
netoli Rudolfo ežero, Omo 
upės deltoje ir jos žemupio 
pelkėse aptiko 40 dantų ir 
du apatinius žandikaulius, 
panašius į žmogaus.

Šie radiniai liudija apie 
dvigubai ilgesnę auestralo- 
piteko evoliuciją, negu iki

duoklių.

žinau, kad nekuklu, bet 
atleisite man, kad aš negaliu 

iškęsti nepasidžiaugęs. Antai, 
vas. 24 d. gaunu iš Internatio
nal Publishers leidyklos laiš
ką, kuriame praneša, kad ji 
nutarė iš naujo išleisti mano 
anglų kalba knygą “The Molly 
Maguires.” Girdi, tuo pačiu 
pavadinimu filmui pasiro
džius, knygos pareikalavimas 
labai padidėjo.

Kaip žinia, knyga “The 
Molly Maguires” buvo Iš
leista 1 9 3 2 metais, lygiai 
prieš 38 metus. Ji buvo išvers
ta į rusų kalbą ir išleista Ta
rybų Sąjungoje.. O 1962 m. 
buvo išversta j lietuvių kalbą 
ir išleista Tarybų Lietuvoje.

Pasirodo, kad ir po trisde
šimt aštuonerių metų knyga 
neprarado savo svarbos ir ak
tualumo. Kuris gi autorius ne
sidžiaugtų.

Pasakysiu, kad aš į šią kny
gą tais laikais įdėjau be galo 
daug darbo ir rūpesčio. Kele
tą savaičių praleidau Potts- 
villės apylinkėje rinkdamas 
knygai medžiagą. Suradau ■

Iš LLD pirmosios 
kuopos susirinkimo
Vasario 23 dieną “Lais

vės” svetainėje atsibuvo 
LLD pirmosios kuopos su
sirinkimas. Pirimiaušia bu
vę perrinktas kuopos komi
tetas šiems metams. Pirmi
ninkas — Valys Bunkus, fi
nansų sekretorius — Jonas 
Lazauskas, iždininkė—Kos
te Rušinskienė, protokolų 
sekretorius — M. Stakovas. 
Apart finansų sekretoriaus, 
kiti ir pirmiau buvo komi
teto nariais.

Naujai perrinktas komi
tetas pasižadėjo geriau dar
buotis negu praeitais me
tais. V. Bunkus raportavo, 
kad komitetas stengėsi su
rengti kokią nors pramogą, 
bet nebuvo galima, nes sve
tainė visą sezoną kitų drau
gijų buvo užimta, taipgi ir 
šį sezoną vargiai bus gali
ma ką nors surengti, nes 
svetaįnė beveik pilnai užim
ta.
reikalaš\paliktas sekančiam 
susirinkimui.

Finansų sekretorė rapor
tavo, kad praeitais metais 
išlaidų buvo (su aukomis ir 
bilomis) virš $40. Ižde 
bai mažai likę.

Kadangi į susirinkimą 
atsilankė buvęs finansų 
kretorius, tai nebuvo gali
ma sužinoti narių stovio, tai 
yra kiek narių pasimokė j ę 
už šiuos metus ir kiek dar 
nepasimokėję. Buvęs finan
sų sekretorius turėtų pasi
stengti tuojau priduoti na
rystės dokumentus naujai 
išrinktam finansų sekreto
riui.

Parengimų Kalendorius^
Kovo 8 d.

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

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šeri nin

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

Balandžio 5 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

aklabėjus pramogos

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo-^ 

pa ruošia banketą, “L a i s- { 
vės” salėje. Prašome kit# 
organizacijų nieko nferengti 
tą dieną.

la-

ne-
se-

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.

j Bonna. Vokietijos Komu- 
Tūli nariai išsireiškė, kad n i s t ų Partija reikalauja 

Vakarų Vokietijoje mokyk
lų dėhibkratizavimo.

turį kandidatų į kuopos na
rius, gal sekančiame susi
rinkime juos jau pristatys. 
Lauksime.

Sekantis susi rinkimas 
įvyks kovo (March) 30 d.

Jau narys

Bogota. — Kol u m b i j o s 
valdžia uždarė universitetą 
ir jo patalpas okupavo ar
mija. 11,500 studentų strei
kuoja.

šiol buvo manoma, būtent— medžiagos apie tų lai,kų di.
ne du milijonai metų, o ke
turi milijonai. Lieka tik ne
išaiškintas klausimas, ar tų 
dantų ir žandikaulių savi
ninkai buvo artimesni žmo
nėms, ar beždžionėms. Į šį 
klausimą būtų lengva atsa
kyti, jeigu prie radinių būtų 
aptikta akmeninių įrankių. 
Aukščiau minėto radinio 
kaimynystėje iki šiol tokių 
Įrankių neaptikta, bet dar 
ieškoma. Radinys, sako 
prof. Hovelis, galėtų būti 
žingsnis pirmyn “trūksta
mos grandies” tarp žmo
gaus ir beždžionės ieškoji
me.

džiąsias kietosios anglies an
gliakasių kovas Wilkes-Barre, 
Bloomsburg, Pa., bibliotekose, 
Boston, Mass., bibliotekoje, 
Wisconsino universiteto biblio
tekoje. Radau ir išstudijavau 
originalius teismų rekordus. 
Išstudijavau tų laikų spaudą, 
kurioje buvo daug apie “Mol
ly Maguires rašoma. Juk tai 
buvo baisus daiktas: devynio
lika angliakasių vadų buvo 
pakarti!

Taigi, negaliu nesidžiaugti, 
kad tas
gos dar ir šiandien nėra pra
radę savo istorinės vertės, ir 
kad “The Molly Maguires” 
bus vėl išleista ir skaitoma 
visoje Amerikoje, nes, aišku, 
International Publishers steng
sis ją kuo plač i a u s i a i pa
skleisti.

Titanas greit pasens
Titanas labai stiprus me

talas. Jis dabar plačiai tai
komas viršgarsinėje aviaci
joje, raketų technikoje. O 
kai kurie specialistai mano, 
kad titanas jau paseno. To
kios nuomonės yra anglų 
mokslininkai.

Pradėjus naudoti titaną, 
dvigubai sumažėjo aviaci
nių konstrukcijų svoris. 
Dabar anglų tyrinėtojai iš
rado medžiagą, dvigubai 
lengvesnę už titaną, bet to
kią pat atsparią karščiui. 
Tai aliuminio lydinys su plo
nyčiu silico karbido pluoš
telių armatūra.

PRANEŠIMAI
i '

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 susL-^ 
rinkimo pasivaišinkime. f

Valdyba (16-17) *

darbas ir tos pastari-

I. Vladimiroviene

TIKRA KIAULYSTĖ
Kai kurie gripo virusai, 

; patekę į kiaulių organizmą, 
pasidaro itin aktyvūs ir už- 

| krečiami. Iš kiaulienos per- 
: ėję į žmogaus organizmą, 
i jie sukelia gripo epidemi- 
| jas. Tokią išvadą, remda- 
| miesi eksperimentiniais dar- 
j bais, padarė šveicarų moks- 
| lininkai.

Pathet Lao (Laoso Pat- 
| riotinis Frontas) smerkia 

Jungtinių Valstijų inter
venciją į Laosą ir laužymą 
1962 metų sutarties.

Washingtonas. — Sausio 
mėnesį streikavo 233,000 
darbininkų, prarado 3,200,- 
000 darbo valandų.

mą ir užmušė 42 žmones.
Geneva.

sniego griūtys užpylė kai-

Manila, Filipinai. — Stu
dentai piketavo Amerikos 
ambasadą. Susikirtime su 
policiją^25 sužeisti, nema* 
žai areštuota.

Alpų kalnuose

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 .. ■*♦•* *" *
Programoje dalyvaus:
Kalbės Aldona Juškiene 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.

Bilieto —- $2.50

{




