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KRISLAI
Jau čia pat
Lygiai taip, kaip 1961 m. 
įžymus svečias 
Prezidento padrąsinti 
Baisi problema 
Ir Anglija

— A. Bimba —

Ateinantis sekmadienis mums 
bus labai svarbi diena. Šis 
Spaudos Bendrovės dalininkų 
suvažiavimas bus vienas iš 
svarbiausių visoje jau labai 

w gražioje “Laisvės” istorijoje. 
Kalbėsimės, tarsimės apie laik- 

Į raščio ateitį. Su šiuo suvažia- 
rvimu pradėsime ruoštis 
liejiniams metams.

“Laisvė” gimė 1911 
pavasarį. Todėl 19 7 1
pavasarį jai sukaks lygiai 60 
metų. Tai labai svarbi, la
bai garbinga sukaktis. Kaip 
ją sutiksime ir atžymėsime? 
Kaip šį jubiliejų panaudosime 
“Laisvei’’ susti print ?

Sekmadienį susirinkę 
bendrai pla n u o s i m e 
klausimams atsakymus. 

’ bu visiems dalininkams 
vauti.

jubi-

metu 
metų

Geležinkelių darbininkų 
streikas atidėtas 37 d.

Wahingtonas. — Prezid. 
Nixono pasiūlymą Kongre
sas užgyrė sulaikyti gele
žinkeliu darbininku streiką 
37 dienoms. Unijų vadovy
bė buvo pasiruošusi kovo 5 
d. rytą paskelbti streiką, 
bet dabar sutiko atidėti 
streiko paskelbimą 37 die
nom.

Geležinkel i ų darbininkų 
unijų pasitarimai su gele
žinkelių kompanijomis tęsė
si gana ilgą laiką, net 14

mėnesių. Pagaliau, nepriė
jus prie susitarimo, buvo 
nutarta paskelbti streiką.

Dabar per 37 dienas val
džios tarpininkas dės daug 
pastangų, kad geležinkelių 
kompanijos ir unijos kaip 
nors susitaikytų. O jeigu 
per 37 dienas nesusitaikys, 
tai balandžio 11 d. bus skel
biamas generalinis geležin
keliečių streikas, kuris pa
liestu 48,000 darbininku. V 7 C

Darbo unijos nori susitarimo 
del bendros kovos

Khartoum, Sudanas. — 
Pasaulinės Darbo Unijų Fe
deracijos biuras skelbia, 
kad beveik visur darbo uni
jos norėtų vieningo tarp
tautinio judėjimo, ypač tai
kos išlaikymo reikalu, bet 
dešinieji unijų vadovai tai 
vienybei pastoja kelią.

Biuro susirinkime rapor- 
kas šaukia, kad šiandien su Luotą, kad Federacija pada- 
Laosu mes esame lygiai to- re žingsnius su Vakarų Vo- 
kioje padėtyje, kokioje buvo
me su Pietų Vietnamu 1961 
metais. Tada irgi preziden- 

s tas Kennedy pažadėjo Pietų
Vietnamo i Valdžiai padėti tik- 
tai civiliniais ir militariniais 
♦patarėjais. Bet paskui sekė 
Johnsonas ir milžiniškos ar
mijos.

Dabar vyriausybė sakosi tik
tai patarimais ir lėktuvais pa
dedanti Laoso valdžiai. Bet 
visi žino, jog tai didžiausia 
apgavystė. Jei Laoso liaudis 
rimtai pagrūmos savo karališ
kai vyriausybei, kuri leidžia 
Amerikos lėktuvams ant jos 
žemės bombas mėtyti, nė ne
pajusime, kaip mūsų armijos 
pradės veikti Laoso džiunglė
se.

Dabar laikas protestuoti ir 
kovoti, kad to nebūtų.

Ko laukia, ko miega mūsų 
Kongresas ?

visi 
šiems 
Svar- 
daly-

norėtų susiartinti ir susi
tarti dėl bendros veiklos.

Azijos, Afrikos ir Lotynų 
Amerikos unijos taipgi no
rėtų vieningos veiklos kovo
se prieš karą, prieš rasinę 
diskriminaciją, už ekonomi
nius reikalavimus.

Jau net toks žymus komer
cinės spaudos kolumnistas 
kaip Tom Wicker iškėlęs rau

kietijos unijomis. Pasirodo, 
kad abiejų Vokietijų unijos

Vientiane.— Laoso prem
jeras Phouma prašo Jung
tinių Valstijų daugiau para
mos kovai su Pathet Lao 
patriotais, kovojančiais už 
laisvę ir nepriklausomybę.

250 ’ politiiiiy kalinių Meksikoj

Lietuvių tauta laiminga di
deliais dainos meno talentais. 
Antai, dabar į Jungtines Vals
tijas yra atvykęs solistas V. 
Daunora, visų pripažintas vie
nu iš pačių geriausių daini
ninkų visoje lietuvių tautos is
torijoje.

Didelė Amerikos lietuviams 
garbė šį vyrą turėti savo sve
čiu. Linkėtina, kad jis ga
lėtų su savo galingu balsu 
pasirodyti visose lietuvių ko
lonijose. Gal tuo pasirūpins 
tie, kurie jį čionai iškvietė. 
Tokia reta proga 
būti pramiegota. .

Meksikos Miestas.— Nors® 
Meksikos valdžia .skelbia, 
kad Meksikoje nėra politi
nių kalinių, bet šiuo metu 
kalėjimuose randasi dau
giau kaip 250 komunistų, 
darbo unijų vadų, studen
tų, intelektualų.

Kalėjimuose padėtis labai 
sunki. 21 studentas paskelbė 
bado streiką ir išbadavo 35 
dienas. Jie reikalavo išlais
vinti politinius kalinius. 
Įkalinti studentai be teismo 
laikomi kalėjimuose.

Yucatan valstijos sostinė
je Meridoje demonstravo 
daugiau kaip 10,000 valstie
čių prieš blogas sąlygas. Jie 
reikalavo po 200 paramos 
šeimoms. Valdžia pasiuntė 
prieš demonstrantus armi
ją, kini daugelį sužeidė 
areštavo.

Tokijas. — Japonijoje in
fliacija smarkiai didėja. 
Per metus laiko prekių kai
nos pakilo 7.6 proc. Daržo
vių kainos pakilo net 27.6%.

Washingtonas.-— Kongre
sas ir Senatas nutarė už
drausti cigarečių garsini
mus radijuje ir televizijoje 
su sekamo sausio 1 d.

neturėtų

Kokį pasiutimą jau yra pa
siekę pietinių valstijų baltie
ji rasistai, parodo jų gaujos 
užpuolimas Lamar, S. C., ant 
dviejų autobusų, gabenančių 
negrų vaikučius į mokyklą. 
Puolė jie vaikus kaip pikčiau
si žvėrys. Apvertė busus. Su
mušė vaikus!

Dar tokio chuliganizmo ne-
> buvome matę.
a . O juos tokių žygių imtis 
padrąsina prezidento Nixono

> ir visos vyriausybės politika.
Nėra tvirtai vykdomas teismų 

(Tąsa 5-tame pusi.)

ir

Agrikultūros krizė
Ottawa. — Kanados far- 

meriai 1969 metais pergy
veno tokią krizę, kokios ne
turėjo per paskiausius 30 
metų. Dėl ūkio produktų 
perviršio daug derlingos 
žemės plotų paliko nedirb
tų.

Kasmet maždaug po 10, 
000 mažųjų farmerių ban
krutuoja. Ekonominė padė
tis darosi mažiesiems far- 
meriams labai sunki.

Toulon. — Prancūzijos 
submarinas su 57 žmonėmis 
nuskendo Viduržemio jūro
je.

Haga. — Olandijoje 1969 
m. gruodžio 31 d. gyveno 
12,958,000 žmonių.

Kaltina prez. Nixona
“Washingtonas. — Kovo

tojai prieš rasinę diskrimi
naciją kaltina prez. Nixono 
padrąsinimą rasistams, ku
rie dabar smarkiai sujudo 
kovoti prieš mokyklų de
segregaciją.

Per tris savaites Missis
sippi valstijoje areštuota ir 
į kalėjimus sugrūsta dau
giau kaip 1,000 vstudentų, 
kovojančių; prieš segregaci
ją ir visokią rasinę diskri
minaciją.

žmonėms, 
kdžius nu-

Pagal nuopelnus
Varšuva. Teismas paskel

bė nuosprendį 
kaltinamiems į
sikaltimus, nukreiptus prieš 
Lenkijos Liaudies Respubli
kos valstybinius interesus.

Už antivalstybinę veiklą 
ir ryšį su emigrantiniu ide
ologinių ir politinių diversi
jų centru Paryžiuje jie nu
teisti kalėti nuo 3 iki 4 m.

Washingtonas. — Senato
rius Muskie kaltina prezid. 
Nixoną apgaulingu žadėji
mu ištraukti Amerikos jė
gas iš Pietų Vietnamo.

Prez. Nixonas padeda rasistams I • r - f, D ,

Washingtonas. — AFL-®h-——————————— 
CIO padarė pareiškimą,kadi Chicago. — Tas pats ma- 
prez. Nixono administraci- joras Daley, kurio Įsakymu 
ja mokyklų desegregacijos buvo išdaužytos taikos de- 
klausimu padrąsino rasis.- monstraeijos 1968 m., dabar 
tus pietinėse valstijose sveikino žydų nacionalistų 
griežčiau kovoti prieš mo- demonstraciją prieš 
kyklų desegregaciją. cūzijos prezidentą Pompi-

So. Carolinos mieste La- dou. 
mar užpuolimas baltųjų ant 
negrų studentų turi ryšio! 
su Nixono padrąsinimu ne-.bo unijų federacija pasi- 
siskubinti su segregacija,Įtraukė iš Tarptautinės Lai- 
pasakė unijų pareigūnas 
Zack.

Pran-

Kairas. — Lebanono dar-

Pasirašyta branduolinio 
ribavimo sutartis

Washingtonas.— gynybos 
sekretorius Laird paskelbė, 
kad jis uždarys kai kurias- 
militarines bazes, o kitas 
sumažins namuose ir užsie
nyje, kad galėtų į metus su
taupyti 914 milijonų dole
rių. Bus paleista iš darbo 
93,000 darbininku.

svųjų Darbo Unijų Federa
cijos, kuri remianti Izraelio 
agresiją prieš arabus.

Tokijas.— Tarybų Sąjun
gos prezidentas Podgornas 
atstovaus Tarybų Sąjungą 
pasaulinėje parodoje seka
ma mėnesi, v v

Miami, Fla.— Taksių vai
ruotojai paskelbė streiką.

Mirė įžymi Komunistę veikėja
New Yorkas. — Mirė Ko

munistų Partijos nacionali
nio komiteto narė Betty 
Gannet Tormey 63 metų 
amžiaus.

Ji buvo Kompartijos žur
nalo “Political Affairs” re
daktorė ir politinio- komite
to narė. 1951f*mėtais siau
čiant makartizmui, ji. su ki
tais 16 komunistų buvo 
areštuota ir kalinama. West 
Virginijos kalėjime ji išbu
vo du metus.

Kaip gimusią Lenkijoje 
ją norėjo išdeportuoti, bet 
ji kovojo ir laimėjo.

®-------------------------------- —
Budapeštas. — Vengrijos 

2,800 kooperatyvių žemės 
ūkių, turinčių bendrai 8,500, 
000 akrų, daro didelį pro
gresą. 180 valstybinių ūkių, 
kuinuose dirba 154,000 dar
bininkų, taipgi smarkiai 
progresuoja.

Manilą, Filipinai.—Armi
ja buvo pašaukta sulaikyti 
kairiųjų demonstraciją prie 
Amerikos ambasados. De
monstrantai protestavo 
prieš Amerikos imperializ
mą ir Filipinų valdžios pa
taikavimą Amerikai.

Maskva. — Pas i r ašy t a graudžia juos ir 
bendra branduolinio Ūbavi
mo sutartis, kurią pasiūlė 
Tarybų Sąjunga, Jungtinės 
Valstijos ir Anglija, užgyrė 
40 valstybių.

Maskvoje, Washingtone 
ir Londone tuo pačiu metu 
buvo sutartis pasirašyta. Ją 
pasirašė 97 valstybės.

Sutartis svarbi tuo, kad 
ji draudžia branduolinius 
ginklus perkelti į tas šalis, 
kurios jų neturi, taipgi

per tas šalis.
pervesti

Paryžius. — Prancūzijos, 
Kompartija pridavė protes
tą JAV ambasadai dėl Izra
elio agresijos rėmimo.

Stockholmas. — Švedijon 
atvyko TSRS užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas 
S m i r n o v as pasitarti s u 
premjeru Palme ir kitais 
Švedijos pareigūnais.

Tarybiniai žydai protestuoja 
prieš Izraelio agresiją

Maskva. — Tary b i n ė j e 
spaudoje telpa labai daug 
laiškų, kuriuos rašo Tarybų 
Sąjungos žydų veikėjai. Jie 
griežtai smerkia Izraelio 
agresiją prieš arabus.

Įvyksta daug masinių su
sirinkimų, kuriuose žydai 
priima protesto rezoliuci
jas. Jie reikalauja baigti 
agresiją ir eiti prie taikos 
su arabų valstybėmis.

Į Izraelio premjerės Meir 
kvietimą, kad TSRS žydai

masiniai vyktų į Izraelį, ta
rybiniai žydai atsisako, kad 
jų tėvynė yra Tarybų Są
junga, kur jie kuria laimin
gą gyvenimą ir niekad ne
mano keltis į Izraelį.

Pittsburgh, Pa. — 80,000 
Westinghouse Elektros kor
poracijos darbininkų prie- 
mė tas pačias sąlygas, ko
kias išsikovojo General 
Electric korporacijos darbi
ninkai. ’ ,

Vįdurio Rytams reikia taikos

Italai komunistai už 
kairiąją valdžią

Roma. — Italijos Kom
partijos delegacija lankėsi 
pas prezidentą Saragatą su 
pareiškimu, kad jis paskir
tų vieną kairiųjų partijų 
vadą sudaryti kairiųjų val
džią.

Jau pora mėnesių prabė
go nuo valdžios rezignavi- 
mo ir iki šiol dar nepavyko 
sudaryti koalicinę vidurio 
valdžią. Komunistai sutik
tų įeiti į kairiųjų valdžią.

Barcelonos uniją 
atsišaukimas

Paryžius. — Čia gautas 
Barcelonos Darbininkų Ko
ordinacijos Komiteto (slap
tai veikiančių unijų) atsi
šaukimas į visus Ispanijos 
darbininkus.

Komitetas kviečia visus 
darbininkus paskelbti na
cionalinę protesto dieną 
prieš Franko diktatūrą, ko
voti už panaikinimus unijas 
ir politinę veiklą varžančių 
įstatymų, taipgi kad politi
niai kaliniai būtų paleisti.

Maskva.— Tarybų Sąjun
ga pasmerkė kai kurių ara
bų partizanų pasibrėžimą 
sunaikinti Izraelio valstybę, 
tuo pačiu sykiu užgyrė ara
bų partizanų pastangas iš
laisvinti okupuotas žemes, 
pasakė TSRS užsienio mi
nisterijos pareigūnas.

Leonidas Zamfa.tinas pa
reiškė spaudos konferenci
jai, kad Tarybų Sąjunga 
laikosi seno nusistatymo, 
kad Izraelio valstybė būtų 
nepriklausoma ir taikingai 
sugyventų su savo kaimy
nais.

Zamiatinas, nurodė, kad 
Izraelio agresoriai veikia 
artimai su Amerikos impe
rialistais.

5,000 bedarbių
Stockholmas.— Bedarbių 

skaičius Švedijoje per pas
tarąjį mėnesį padidėjo be
veik penkiais tūkstančiais 
žmonių, ir vasario viduryje 
buvo daugiau kaip 51 tūks
tantis bedarbių.

Michi gano

skundus, 
susidarė daugiau

Motery diskriminaciją 
darbuose tyrinėja

Detroitas.
Civilinių Teisių Komisija 
tyrinėja moterų diskrimi
navimo darbuose 
kurių 
kaip 300.

Skund u o s e surandama, 
kad nemažai darbaviečių 
tikrai diskriminuoja mote
ris, mokant už tą patį dar
bą mažiau kaip vyrams mo
kama, taipgi daugelyje vie
tų moterų visai nesamdo.

Prez. Nixonas išmetė 
saugumo direktorių
Washingtonas. — Prezid. 

Nixonas išmetė iš atsakin
gų pareigų kasyklų biuro 
direktorių O’Leary, kuris 
pirmiaus prie Johsono buvo 
toje vietoje.

Sakoma, Nixonui nepati
ko jis todėl, kad reikalavo 
kasyklų savininkų griežtai 
laikytis įstatymų mainierių 
sveikatos saugumo klausi
mu.

JAV perkėlė bazę iš 
Libijos į Ispaniją

Madridas. — Jungtinės 
Valstijos perkėlė savo mili- 
tarinių lėktuvų bazę iš Li
bijos į Ispaniją, kur bus 
bendrai operuojama su Is
panijos oro jėgomis.

Libijos revoliucinė valdžia 
pareikalavo, kad Jungtinės 
V aisti j os likviduotų savo 
bazę. JAV patenkino Libi
jos reikalavimą.

Vagystė Aerodrome
Paryžius. — Aukso luitai, 

sveria iš viso 352 kilogra
mus, naktį dingo iš seifų 
Orli aerodromo sandėliuose. 
Nerasta jokių įsilaužimo 
pėdsakų. Policija pradėjo 
tardymą.

Dingę luitai įkainuoti 2.5 
milijono frankų. Kartu su 
auksu dingo seifuose buvusi 
Ispanijos valiuta, ekvivalen
tiška 140 tūkstančių Pran
cūzijos frankų.

Albany, N. Y. — Legisla- 
tūra užgyrė gub. Roskefel- 
lerio pasiniojlnią prievarta, 
baigti kapihių darbiiiinkų 
streiką. ,

Trenton, N. J. — 9 didžiu
lės lėktuvų kompanijos su
tiko žymiai sumažinti oro 
teršimą. Reformos kompa
nijoms kainuos apie 30 mi
lijonų dolerių.

Tel Avivas.— Izraelio gy
nybos ministras Dajanas 
pareiškė, kad Izraelio lėktu
vai naudoja napalmą prieš 
arabus.

Bonna, Vakarų Vokietija. 
Policija areštavo dvi našles 
ir kaltina perdavimu Rytų 
Vokietijai “slaptybių”. .

Baltieji užpuolė negrą 
mokinius

Lamar, S. C. — Valstijos 
milicija gazinėmis bombo
mis ir lazdomis gynė nuo 
baltųjų gaujos į desegre- į 
guotą mokyklą atvestus j 
negrus mokinius.

Keletas mokinių buvo su
žeisti. Policijos vežimas ap
verstas. Nei vienas mušeika 
nebuvo areštuotas.

Albany, N. Y. — Daugiau 
kaip 3,000 studentų susirin
ko . paklausyti ir pagerbti 
advokatą Kunstlerį, kuris 
gynė 7 kovotojus Chicagoje 
ir pats buvo teisėjo nubaus
tas.
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Prancūzijos prezidentas
Amerikoje

NEŽINIA, kur kilo iniciatyva — Washingtone ar 
Paryžiuje. Bet vieną gražią dieną išgirstame, kad Pran
cūzijos prezidentas Georgas Pompidou atvyksta į Jung
tines Valstijas kaip oficialus svečias. Gal jis pasisiūlė 
mūsų prezidentui į svečius, o gal mūsų prezidentas Nix- 
onas jį iškvietė.

Kaip ten bebūtų buvę, Mr. Pompidou atvyko. Wa- 
singtone, aišku, buvo iškilmingai sutiktas ir priimtas. 
Dar gi buvo pakviestas pakalbėti bendroje Kongreso se
sijoje. Bet jau ten prasidėjo jo kelionės nesėkmė. Dau
gelis senatorių ir kongresmenų tą sesiją boikotavo. Toks 
garsus svečias tokios garsios šalies, o jį boikotuoja!

Po Washingtono iškilmių prezidentas patraukė į kai 
kuriuos miestus. Lankėsi ir tolimuosiuose vakaruose. 
Užsuko į Chicagą. Kelionė turėjo baigtis ir baigėsi su 
apsilankymu New Yorke. Ir, matyt, svečias grįžo į Pa
ryžių pusėtinai supykęs, nusivylęs. Mat, jam čionai lan
kantis jo apetitą ir nuotaikas baisiai sugadino žydų na- 
cialistų protestai. Kur tik jis pasisuko, ten susidūrė su 
gerai organizuotais protestais. Jis ir jo atstovaujama 
šalis buvo kaltinami pataikavimu arabams ir nusistaty
mu prieš Izraelį. Ypač supykino žydus nacionalistus 
Prancūzijos atsisakymas Izraeliui pristatyti penkiasde
šimt užsakytų karinių lėktuvų, o pažadėjimą parduoti 
visą šimtą lėktuvų Libijai. Gal keista tik tas, kad pre
zidentas Pompidou nenumatė, jog tokia Prancūzijos 
politika daug kam Amerikoje nepatiks. Jei būtų numa
tęs, tai arba būtų tos kelionės nesiėmęs, arba būtų ne
pykęs ir nesistebėjęs, kai čia atvykęs susidūrė iš žydų 
pusės su protesto demonstracijomis.

Dar galima pridurti, kad prezidento Pompidou vieš
nagė nepatiko ir karo kurstytojams, taip vadinamiems 
“vanagams.” Kaip žinia, Prancūzija prastai sugyvena su 
NATO ir atsisako užgirti arba paremti Jungtinių Vals
tijų karą Vietname. Spaudoje kurstymas prieš tokį’ 
prancūzų nusistatymą jau seniai vedamas. O čia, Va, at
vyksta į svečius De Gaullio įpėdinis, vienas* iŠ didžiųjų 
kaltininkų... ' ' .

Prezidentas Nixonas taip buvo susirūpinęs prezi
dento Pompidou įsižeidimu dėl tų demonstracijų, jog 
staiga pakeitė savo planus ir atskrido į New Yorką da
lyvauti jo išleistuvėse. Dar daugiau: prezidentas svečią 
viešai atsiprašė už nemalonumus. Tas, matyt, gerai pa
veikė Prancūzijos prezidentą, nes jis atsisveikindamas 
pasakė mums, kad esame laimingi turėti prezidentu to
kia didele galva vyrą, kokia yra mūsų Richard Nixonas!

Dar žodis apie išleistuves. Jos buvo labai iškilmin
gos, nes, kur matėte, vienoje iškilmėje net du preziden
tai! Bet visi stebėjosi, kad tose išleistuvėse nesimatė nei 
New Yorko valstijos gubernatoriaus Nelsono Rockefel- 
lerio, nei New Yorko miesto majoro John Lindsay. Stai
ga jie pasidarė užimti kitais, “svarbesniais” reikalais! 
Dalykas, žinoma, tame, kad gubernatorius ir majoras 
atsargiai žiūri į ateitį. Šioje valstijoje yra daugiau kaip 
3,000,0p0 žydų. Jie įtakingi, ypač mūsų New Yorko 
mieste. Jie gi svečią boiktuoja, prieš jį protestuoja. Tai 
kaip čia dabar juos ignoruoti ir ne vieną iš jų prieš sa
ve sukelsi! O ką čia reiškia arabai? Visiškai nieko, juos 
galima ant rankos pirštų suskaityti... Taigi politiniai 
Nelsonui ir Jonui apsimoka išleistuves boikotuoti. To
dėl jie ir nutarė nepasirodyti...

Ši Prancūzijos prezidento viešnagė Amerikoje buvo 
.ištorinė viešnagė savo nesekme.

TOKIE ŽMONĖS 
GALVOJA TEISINGAI

Giliai atsidusęs, kad “žmo
nija negali džiaugtis taika,” 
kad “ji yra blaškoma karų 
ir nesutikimų,” Chicagos 
kunigų “Draugas” (vas. 19 
d.) gieda:

“Karo baimė ne vieną gun
dė daryti nuolaidas, o bu
vo ir yra teigiančių, kad, 
įsivyravus komunistinei sis
temai, taika galėtų būti ga
rantuota amžiams.”

Aišku, su tokiu teigimu 
“D” redaktorius nesutinka. 
Jis tebeguldo savo nelaimin
gą galvą už tą sistemą, ku
rioje žmonija yra blaškoma 
karų ir nesutikimų. Kur 
jo logika?

Teisingai galvoja tie, ku
rie teigia, kad tiktai naujo
ji santvarka pašalins karus 
ir nesutikimus.

“NL” REDAKTORIUS 
PASITRAUKIA

Montrealiečiu “vaduoto
jų” laikraščio “Nepriklau
soma Lietuva” redaktorius 
Henrikas Nagys prisipažįs
ta, kad jis pasitraukia iš tų 
pareigų. Kodėl? Viena, kad 
jis tiktai laikinai buvęs pa
ėmęs laikraštį redaguoti, 
“kol bus surastas kitas žmo
gus tam darbui,” antra — 
jis nesąs žurnalistas, ir ket
virta — norįs būti poetu.

Kas jo vietą užims? Ne
žinia, nes Nagys nepasako. 
Tik pasako, kad toks žmo
gus jau yra surastas ir jo 
vietą užims taip greitai, 
kaip jis atvyks į Montrealį. 
Kam ta ^isterija? . 
į ’ J ■ • ' , ---------- ;
APIE iLAHAI GRAŽIUS 
ŲIETŪy&S KOLŪKIEČIŲ 
LAIMeJIMUS
' Tarybų Lietuvos Sociali

nio aprūpinimo ministeri
jos Pensijų valdybos sky
riaus pirmininkas H. Olšau
skas raportuoja.

Sukako penkeri metai, kai 
kolūkiečiai gauna pensijas. 
Per tą laikotarpį jiems pensi
jų ir pašalpų išmokėta beveik 
158 milijonai rublių, o pensi
jas gaunančių kolūkiečių pa
daugėjo daugiau kaip 78 tūk
stančiais. Beje, kolūkiečiai į 
centralizuotą kolūkiečių so
cialinio aprūpinimo fondą 
įmokėjo tik 46 procentus šios 

Ir Austrijoje...
NESENIAI Vakarų Vokietijoje rinkimus laimėjo 

socialdemokratai, ir jų vadas Willie Brandt tapo prem
jeru. Kai ką politikoje pakeitė, bet visumoje Vakarų 
Vokietija tebežygiuoja senuoju keliu.

Pereitą savaitę rinkimai įvyko Austrijoje. Ten irgi 
socialistai supliekė valdančiąją Žmonių partiją, ir prem
jeru bus jų vadas Dr. Bruno Kreisky. Bet jie parla
mente neturi nusveriamos daugumos, tai kalbama apie 
koaliciją, kuriai, sakoma, pritaria ir Žmonių partija.

Ar bus, ar tikimasi rimtų pakeitimų Austrijos po
litikoje? Užsieninėje—jokių. Mat,«Austrija yra di
džiųjų valstybių susitarimu pripažintą nėutrališka šali
mi ir neturi teisės dėtis nei prie vieįo militarinio blo
ko — nei prie NATO, nei prie Varšuvos Pakto. Aišku, 
kad socialistai nesieks bent šiuo tarpu šitą padėtį pa
keisti.

Naminėje politikoje? Kai kas gali būti pakeista. 
Reikia atsiminti, kad Austrijos socialistai, kaip ir An
glijos socialistai, arba Vakarų Vokietijos socialdemo
kratai, seniai ir oficialiai išsižadėjo marksizmo ir kla
sių kovos mokslo. Todėl jie nieko bendro' neturi su sie
kimu pastatyti tose šalyse socializmą. Bet galimas daik
tas, kad pildydami kai kurius savo pažadus rinkimi
nėje kampanijoje, naujieji Austrijos vadai sieks kai ku-

sumos, o likusią dalį padengė 
valstybė, šiais metais respu
blikos kolūkiečių pensijoms 
ir pašalpoms numatoma išleis
ti \d augiau kaip 44,5 milijono 
rublių — beveik pustrečio 
karto daugiau negu 1965 me
tais.

Kolūkiečių aprūpinimui se
natvėje daug dėmesio skyrė 
III Visasąjunginis kolūkiečių 
suvažiavimas. Tai labai ryš
kiai atsispindi Pavyzdinių kol
ūkio įstatų aštuntajame sky
riuje. Be kita ko, čia pasaky
ta, kad kolūkio nariai gali 
gauti nustatyta tvarka iš kol
ūkiečių socialinio drau d i m o: 
centralizuoto fondo laikinojo 
nedarbingumo pašalpas, ke
lialapius į sanatorijas ir poil
sio namus.

Įstatai numato, ir kitokią pa
ramą pasenusiems kolūkie
čiams. Pavyzdžiui, visuotinio 
susirinkimo nutarimu, kolū
kiai gali mokėti priedus prie 
visų rūšių pensijų, nustatytų 
kolūkiečiams, skirti personali
nes pensijas kolūkinės staty
bos veteranams bei asmenims 
ypač nusipelniusiems kolūkiui. 
Kolūkiai gali taip pat mate
rialiai padėti nedarbingiems 
kolūkiečiams, negaunantiems 

rių socialinių reformų. Netenka abejoti, kad tokioje pa
stangose jiems patalkins ir Austrijos komunistai bei kiti 
pažangiečiai.

pensijų ir pašalpų iš centrali
zuoto fondo. Ir kai kurie 
ūkiai tai jau daro.

IR PATYS KANADIEČIAI 
SMAUGIA SAVO 
SPAUDĄ

Draugų kanadiečių “Liau
dies balsas” (vas. 27 dieną) 
skundžiasi:

Kanada yra užgožėta ame
rikinės spaudos. Visos par
duotuvės, visi standai užversti 
amerikiniais žurnalais. Kana
diečiams sunku konkuruotis. 
Bet pastaruoju metu kanadiš- 
skai spaudai, ypač laikraš
čiams ir žurnalams, kurie pla
tinami po visą Kanadą, pasi
darė dar sunkiau. Ir ne kas 
kitas, o pačios Kanados paš
tas neria kilpą ant kaklo.

Iš spaudoje matomų sknudų 
aišku, kad jau ne vienas ma
žesnis laikrąštis, siuntinėjąs 
laikraštį paštu, nebegali vers
tis. Paštas tiek pakėlė mokes
tį, kad nekuriems laikraš
čiams nebeįmanoma išsiversti.

Paštas, užkrovęs tokius per
siuntimo mokesčius, tikrai' pri
sideda prie kanadiškos spau
dos slopinimo. O vis šaukia
ma, kad turi būti daugiau ka- 
nadiško radijo, kanadiškos te
levizijos, kanadiškos literatū
ros. ■ j

PRANCŪZIJOS KOMU
NISTŲ PARTIJAI 
50 METŲ

V. Petkevičienė straipsny
je “Prancūzijos darbo liau
dies avangardas” rašo:

šiemet sukanka 50 metų, kai 
buvo įkurta Prancūzijos Ko
munistų partija. Jos įkūrėjų 
tarpe -L žymūs prancūzų vi
suomenes veikėjai M. Torezas, 
M. Kąšenas, ž. pinko ir kiti. 
Kovosė.už darbo žmonių tei
ses:jį’ |iteitk partija stiprėjo, 
augo Jbš aiifb^itįtd/S, po jos iš
kelta raudona vėliavai telkėsi 
vis platesni darbo liaudies 
sluoksniai. Šiandien negalima 
būtų įsivaizduoti Prancūzijos 
visuomeninio gyvenimo be 
Komunistų partijos, kuri tapo 
įtakinga ne tik savo šalyje, 
bet yra viena kovingiausių 
marksistinių partijų viso pa
saulio komunistų ir darbinin
kų judėjime.

Šiuo metu PKP sudaro 19- 
250 partinių kuopelių. Jų 
skaičius nuolat auga — tūks
tančiai darbo žmonių stoja į
Komunistų .partiją, jos bilie
tus gauna darbininkai, vals
tiečiai, studentai, inteligentai.

Vadovaudamasi marksizmu, 
Prancūzijos Kompartija įrašė 
į savo istoriją daug garbingų 
puslapių, kuriais didžiuojasi 
visa prancūzų tauta. Komuni
stai pasižymėjo kovose prieš 
hitlerinius okupantus, poka
rio metais ikovojo už sociali
nius pertvarkymus, už darbi
ninkų klases vienybę, už visų 
darbininkų iv demokratinių 
jėgų sąjungą.

Neseniai * Paryžiaus darbi
ninkiškame priemiestyje Nau- 
tere įvyko Prancūzijos Komu
nistų partijos XIX suvažiavi
mas. Jo delegatai atstovavo 
450 tūkstančių partijos narių. 
Suvažiavimas apsvarstė klau
simą dėl kovos prieš mono
polijas ir bendrų darbininkų 
bei demokratų jėgų veiksmų 
vienybės už demokratiją ir 
socializmą, patvirtino PKP 
Tezes — pagrindinį dokumen
tą. Jose skelbiama, kad PKP 
plės ir stiprins bendradarbia
vimą su TSKP ir kitomis ko
munistinėmis partijomis.'

PKP suvažiavimas dar kar
tą pademonstravo komunistų 
ištikimybę darbininkų klasei, 
proletariniam internacionaliz
mui.

Buvo priimta rezoliucija dėl

IŠ LAIŠKU 
mintyje kaip šviesus dei
mantas iš tų dienų, kai mo
kėte raošyti pirmą raidę. 
Nei vienas mokytojas nebu
vo ir nebus toks brangus 
kaip Jūs. Ir štai dabar, kai 
mes paskendę šeštos klasės 
įspūdžiuose ir darbuose, 
nei vieną dieną mes negali
me neatsiminti Jūsų. Kaip 
gaila, kad Jūs dabar toli, 
toli...

Girdėjom, kad pavasaro- 
jant žadate aplankyti Lie
tuvą. O tai mums didelis 
džiaugsmas! Atvažiuokite, 
miela mokytoja, užeikite į 
mūsų mokyklą, juk Jūs toks 
laukiamas svečias!

Štai jau mes šeštoje kla
sėje. Galybė darbų, rūpes
čių. Kaip ir anksčiau, kla
sėje pas mus dar yra pir
mūnų. Pirmąjį trimestrą 
pirmūnais tapo Buterlevi- 
čiūtė ir Pūras.* Šį, antrą
jį trimestrą pirmūnų gal 
padaugės. Nors ir mūsų 
klasėje daugiausia gerai be
simokančių mokinių, tačiau 
atsirado ir nepažangių. Vie
nam teko turėti dvejetą iš 
anglų kalbos, kitai iš lietu-

Vilnius, 1970 II 23 
Gerbiamas 
drauge Bimba,

Pildau Jūsų prąšymą: 
siunčiu Lenino laišką Ame
rikos darbininkams. Pats 
draugas Zimanas apgailes
tauja negalįs Jums parašy
ti: šiuo metu jis ligoninėje. 
Kažkas negero su širdimi, 
po kelionės į Ameriką dar 
nebuvo darbe. Gydytojų 
nuomone, nieko labai pavo
jingo. Prašė perduoti Jums 
nuoširdžiausius linkėjimus.

Tiesiečiai linki Jums kuo 
geriausios kloties!

H. Savickas
“Tiesos” atsakingasis 

sekretorius
Nuo Redakcijos. — šir

dingai ačiū už prisiuntimą į 
lietuvių kalbą išversto Le
nino svarbaus laiško Ame
rikos darbininkams. Kaip 
didžiulės istorinės svarbos 
dokumentą atspausdinsime 
“Laisvėje” ryšium su 100- 
osiomis Lenino gimimo me
tinėmis.

O mielajam vyriausiam 
“Tiesos” redaktoriui Gen- 
rikui Zimanui visi laisvie- 
čiai linkime greitai ir pil
nutinai susveikti. Lankyda
masis Jungtinėse Valstijose 
jis paliko visuose giliausią 
įspūdį. Aišku, kad tokia 
įtempta kelionė, kokią jis 
atliko, nepadėjo jo sveika
tai. Labai labai gaila.

Didžiai gerbiamas 
redaktoriau,

Skaitant jūsų leidžiamą 
“Laisvę” mane ne kartą su
domino J. Subątos ir J; Ba- 
tos (manau, tai tąs pats, as
muo) eilėraščiai, ‘; ■ J. • * 
'. Norėčiau jumspasiplyti iš
leisti šio autoriaus eilėraš
čių • rinkinį, nes rašytojas, 
matomai, produktyvus ir 
humanistinių tendencijų.

Irena Pęčiukevičiūtč 
Druskininkai ..

Redakcijos pastaba: Mes 
techniškai nebe pajėgiame 
leisti knygas. Šio poeto ei
lėraščių rinkinio išleidimu 
turėtų susidomėti Lietuvos 
leidyklos.

Mes dar turime geroką jo 
neatspausdintų eilė r a š č i ų 
pluoštą. Galėtumėm juos 
atiduoti leidyklai.

Sekamą laišką gavo buvu
si mokytoja, dabartinė Va
lerija Gasiūnienė, nuo sa
vo buvusių Vilniaus Salo
mėjos Nėries vidurinės mo
kyklos mokinių.

Nėries pakrantėj 
liūdnai svyruoja ievos,

Balti berželiai 
verkia rudens rasa.

Jūsų sugrįžtant 
laukia žalios pievos,

Mažytė gintaro 
šalelė Lietuva.

Miela Mokytoja,
Štai jau trys metai,' kai 

Jūs palikote mūsų mažą 
Tėvynę. Daug kas pasikei
tė per tą laiką, daug kas li
ko ir taip pat.

Atleiskite, kad jau kuris 
laikas mūs laiškai nebeap- 
lanko Jūsų, miela Mokyto
ja. Nepagalvokite, kad mes 
Jus pamiršome ar nebeat
mename. Ne. Jūs pirmoji 
mokytoja, išlikusi mūsų at-

V. Lenino gimimo 100-ųjų 
metinių, Kreipimasis į Pran
cūzijos liaudį, išrinktiz vado
vai! j antys partijos organai. 
PKP CK Generalinju sekreto
riumi vėl išrinktas! Valdekas 
Rošė.

A. PETRIKĄ

Balsas iš netolimos praeities
Vilniaus leidykla “Vaga 

pernai išleido žurnalisto- 
feljetonisto Augustino Gri
ciaus rinktinę—“Vyrai, ne
sijuokit.” Autorius yra se
nesniosios kartos rašytojas, 
gimęs 1899 m. Šiupyliuose. 
Iš pat jaunystės jis daly
vavo ir dabar dalyvauja 
spaudoje. Dar “nepriklau
somybės” laikais pasižymė
jo kaip pastąbųs, reporteris 
ir ypatingai'' kandus felje
tonistas. Jis buvo to meto 
skaitanciajai vis u o menei 
žinomas daugeliu slapyvar
džių: Argąlas, Pivošas, Al
gis, Don Bazilio, Mykolas 
Trumpėda, M. Tarka ir kt. 
Šiame, suvirs 400 psl. rin
kinyje, telpa 66 feljetonai. 
Jų amžius ilgokas: nuo 1918 
ligi 1940 metų.

Feljetonai šiuo metu yra 
lyg ir apleistas žanras, ne
daug kas juo naudojasi. 
Prieštarybiniais metais A. 
Gricius išleido 4 humoristi- 
kos knygas. Šiame rinkiny
je pateikiami, chronologine 
tvarka, ryškiausi A. Gri
ciaus feljetonai. Nors čia 
išspausdintu feljetonų te
matika ir vaizdavimo būdas 
ne kiekvienam šių laikų 
skaitytojui bus suprantami, 
tačiau jie nėra praradę sa
vo vertės bei aktualumo, 
nors laikę dulkių, aišku, vi
siškai išvengti negalėjo. 
Knygos aplanke skaitome:

“Pagrindinė A. Griciaus 
feljetonų tema — buržuazi
nio kaimo ir miesto tikro
vė. Feljetonistas, tiesa, .re
tai pakyla iki radikalesnių 
meninių apibendrinimų, ta
čiau geras gyvenimo pažini
mas leido jam sukurti spal
vingų buržuazinės visuome
nės gyvenimo scenų, išjuok
ti kaimo ir miesto buržuazi
jos bukumą, gabšumą. A. 
Griciaus f ei j e t o n a i grin
džiami sveikos prigimties 
liaudies žmogaus požiūriu į 
nesuprantamą bukų ‘hero
jų’ pasaulį, blaivaus liau
diško proto ir miesčioniško 
gyvenimo supratimo kon
frontacija.”

A. Gricius savo satyros, 
ar humoro, botagu dažniau
siai pliekia bevardžius as
menis, užtušuotų valdinin
kų ar kunigų- idiosinkrozi- 

vių. Šį trimestrą tikriau
siai dvejetų nebus.

Nors ir mokytis reikia 
daug, tačiau stengiamės da
lyvauti ir užklasinėje veik
loje. Štai neseniai vyko 
mokyklos meninės saviveik
los apžiūra: Joje mes pa> 
rodėme montažą “Prie Ne
muno mano šalis.” Pasi
stengėme gerai deklamuoti, 
ir montažas išėjo neblogai. 
Žiuri komisija mus įvertino 
antra vieta. Pirmą vietą už
ėmė 7-a klasė, kuri parodė 
vaizdelį “Stovyklos laužas.” 
Kadangi apžiūroje mes pa- 
sirodėme neblogai, tai mon
tažą mus pakvietė pakar
toti tėvų koncerte.

Dalyvaujame įvairiose 
šakose ir pavieniui. Štai 
Baranauskas tris kartus 
pasiekė plaukymo čempiono 
rekordą Lietuvoje.

Artėjant kovo aštuntajai 
mes siunčiame Jums pačius 
nuoširdžiausius linkėjimus. 
Te laimė, pasisekimas, svei
kata Jus lydi kiekvienąm 
žingsny!

Karščiausi Jums sveikini
mai ir nuo mūsų auklėtojos 
mokytojos Urbonienės!

Viso gero, gerbiama mo
kytoja. Nepamirškite mūsų

Jūsų šeštokai

jos bei pajuokos vertas kas
dienos situacijas, tačiau re
tai kada liečia to meto bur
žuazinę sistemą. Dėlto vel
tui ten ieškotume 1926-ųjų 
metų fašistinio perversmo 
ar smetoninės diktatūros 
charakterizavimo. Tai sa
vaime aišku. Lietuvos val
dovai disidentų ir jų kriti
kos nemėgo!

Ir-mums,iamerikiečiams, 
kąsdįęnps- spaudoje matant 
daugiausia tik kaip mirgu
liuoja visokie kriminalistai, 
hipiai, bytlai, bytnikai, nar
kotikai, narkomanai, rasis
tai, antifašistai, sionistai, 
antisionistai, semitai, anti
semitai, agresija, antiagre- 
sija, segregacija, antisegre- 
gacija, diskriminacija, už
puolimai, žudymai, streikai, 
demonstrac i j o s, maištavi
mai, etc, etc., — lengesnio 
žanro knyga yra tikras pro
to elikzyras, teikiantis sme
genims poilsio bei įvairumo. 
Tad A. Griciaus feljetonų 
rinktinę galima perskaityti 
dideliu malonumu.

Žydą kampanija JAV 
ir Kanadoje

Niujorkas, (Tass-Elta).- 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoje prasidėjo kampanija 
realizuoti obligacijoms, ku
rias Izraelis išleido už 250 
milijonų dolerių. Kampani
ja buvo pradėta Miami (Flo
ridos valstija) atidarytoje 
JAV ir Kanados žydų orga
nizacijų vadovų konferenci
joje.

Spauda praneša, jog kon- 
ferenc i j o s organizatoriai 
nutarė panaudoti šią kam
paniją, kad dar labiau kurs
tyti antiarabiškoms nuotai
koms ir šmeižikiškai pulti 
arabų vyriausybes, kad pa
teisintų Izraelio kariaunos 
nusikaltimus.

Washingtonas. — Demo
kratų Partija ir vėl pasirin
ko Lawrence O’Brien naci
onalinio komiteto pirminin
ku. Jis dabar rūpinasi, kaip 
atmokėti praeitų preziden
tinių rinkimų metu padary
tą partijai 8 milijonų dęle- 
rių skolą. ■ '
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Iš DIPLOMATIJOS DIRVONŲ

Du Jungt. Valstija pasitraukimai
Tarptautines jūrų teisės

< Prieš kelis šimtus metų, 
kada patrankos galėjo 
siekti tik už trijų mylių at
stos, tai pasaulyje įsigyve
no sup r a t i m a s, kad nuo 
kranto per tris mylias yra 
teritoriniai vandenys. Tai 
nebuvo valstybių susitari
mas, bet šiaip įsigyvenęs 
nusistatymas, nes tada už 
trijų 
priešo 
jingi.

Po 
karo,

mylių nuo kranto 
laivai buvo nepavo-

Pirmojo pasaulinio 
kada patrankos jau 

virš 20 mylių atstos, 
tai Tarybų Sąjunga paskel
bė, kad per 12 mylių nuo 
kranto yra jos teritoriniai 
vandenys. Patiko tas kam 
ar ne, bet su Tarybų Są
jungos patvarkymu turėjo 
skaitytis. Po Antrojo pa
saulinio karo prie Tarybų 
Sąjungos prisidėjo kitos so- 

r cialistinės valstybės ir dar 
eilė kitų pažangių valsty- 

> bių.
? Be rezultatų

1958 metais Jungtinės

Kas JAV prie jo veda, 
tai dar nežinia. Nemažai 
JAV žvejai turi nesusipra
timų su Meksika ir kitomis 
Lotynų Amerikos šalimis, 
nes kai kurios iš jų jau net 
per 200 mylių nuo savo 
krantų jūrų plotus skaito 
savo teritoriniais vandeni
mis.

Gerinasi Kinijai
Per 25 metus Jungtinės 

Valstijos su savo talkinin
kėmis neįsileido Kinijos į 
Jungtines Tautas. Vietoje 
Kinijos atstovo, Jungtinių 
Tautų Saugumo Taryboje 
laiko Čiang Kai-šeko (For- 
mozos salos) atstovą.

Bet štai prasidėjo Tary
bų Sąjungos ir Kinijos 
naši tarimai sureguliavimui 
pasienio reikalų. 
Jungtinių Valstijų 
sadorius Varšuvoje 
jo pasitarimus su 
atstovu.

amba- 
pradė- 

Kinijos 
Pasitarimai buvo

nutraukti prieš dvejus me
tus. Mūsų valdžia paskel
bė, kad leidžia jau JAV 
biznieriams prekiauti su 
Kinija tokiomis prekėmis, 
kurios neturi karo strate
ginės Reikšmės. Vasario 21 
d. iš Washing t o no rašo 
“The New York Timeso” 
korespond e n t a s Richard 
Halloran, kad Nixono vy
riausybė jau planuoja “pa
gerinti reikalus su Kinija,” 
nes tai “sutvirtins Kiniją 
pasitarimuose su Tarybų 
Sąjunga.”

Reiškia, gerinasi Kinijai, 
kad pakenkus jos pasitari
mams su TSRS. Tą gerai 
supranta Tarybų Sąjungos 
vyriausybė ir diplomatija. 
Tarybiniai laikraščiai įspė
ja Kiniją.

Formozos klausimas yra 
svarbiausias tarp Kinijos ir 
JAV imperialistų reikalas. 
Amerikinių prekių Kinija 
gauna per Portugalijos ko
loniją Makao ir Anglijos 
koloniją Hong kongą.

D. M. š.

POVILAS VENTA KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Nuo Vilniaus iki Klaipėdos

AUDRINGŲ KOVŲ KELIU

Petras Pajarskis
tinę konferenciją Genevoje 
nustatymui teritorinių jūrų 
plotų. Tarybų Sąjunga ir 
dar apie 40 valstybių laikė-

“Būna žmonių, kurie ieš
ko kaltininko ne ten, kur 
iš tikrųjų kaltininkas būna. 
|Taip ir Tadeušas Siaurys 

si, kad teritoriniai vandenys Į visų savo bėdų kaltininku 
turi būti per 12 mylių nuo Įmatė savo šuni Margį. Nors 

Margio kaltė buvo menka— 
jo pilvas nemėgsta alkio 
kęsti.” — Taip prasideda 
P. Paiarskio apsakymas 
“Ne Margis kaltas.” Tai 
trumpas apsakymėlis, apie 
tai, kaip skurdžius valstie
tis suranda tikrąjį savo 
vargų kaltininką — buržu
azinę santvarką.

P. Pajarski gyvenimas 
privertė anksti suprasti šią 
tiesą. Gimęs 1895 m. vasa
rio 23 d. mažažemio vals
tiečio šeimoje, Kupiškyje 
jis jau nuo 8 metų valgė 
piemenuko, vėliau mūri
ninko, Rygos įmonių darbi
ninko duoną. Trejus metus 
jis kariavo pirmojo pasau
linio karo’ frontuose. Daly
vavo Vasario 
voli u c i j o s e, 
fronte įstojo 
partiją.

I Kupiškį 
grįžo 1918 m.

valstybės krantų. .
Bet Jungtinių Valstijų 

agresyviai elementai, norė
dami, kad jų karo laivai 
plaukiotų arti kitų valsty
bių krantų, laikėsi senojo 
nusistatymo, kad jie būtų 
tik per tris mylias. Jung
tines Valstijas palaikė jų 
įvairių sutarčių sąjunginin
kai. Suvažiavę valstybių 
atstovai pasiginčijo ir nie
ko nenutarę išv a ž i n ė j o. 
1960 metais buvo vėl su.si- 

* rinke valstybių atstovai, 
, bet ir vėl negalėjo susitarti.

Kas pasirodė praktikoje
Kad trijų mylių jūrų plo

tai yra nebe praktiški, tuo
jau parodė keli įvykiai. 
Anglijos žvejai, karo laivų 
apsaugoje, pradėjo žvejoti 
prie mažytės Islandijos 
krantų. Islandija tik 39,768 
kvadratinių mylių su 200,- 
000 gyventojų Atlantike 
valstybėlė. Milžiniški jos 
plotai yra ledų uždengti. 
Vyriausias maisto šalti
nis — žuvys. Prieš ang
lus jėga ji negalėjo atsi
spirti, bet pasaulyje kilo 
dideli protestai, ir anglai 
turėjo atšaukti savo karo 
laivus ir žvejus nuo Islan
dijos krantų.

Antras įvykis buvo dar 
f žymesnis, kada Šiaurinė 
> Korėja suėmė Jungtinių 

Valstijų šnipišką laivą “Pu
eblo.” Laivo kapitonas, ro- 
kuodamas, kad Korėjos 
vandenys tik per tris my
lias nuo krantų, nuplaukė 
į pakraščius šnipinėjimo su
metimais. Šiaurinė Korėja 
pasiuntė savo karo laivus, 
suėmė “Pueblo” laivą, kon
fiskavo jį, o jo įgulą tik be
veik po metų paliuosavo. 
Tai ir buvo įrodymas, kad 
JAV turi skaitytis su kitų 
valstybių teisėmis.

Vasario 22 dieną “The 
New York Timese” Mr. 
Sam Pope Brewer rašo iš 
Jungtinių Tautų, kad jau 
Jungtinės Valstijos pagei
dauja naujos konferencijos 
jūrų teritorinių vandenų 
reikalais, ir kad jos yra pa
sirengusios atsisakyti nuo 
triių mylių nusistatymo, o 
priimti 12-kos mylių jūrų 
vandenų teritorines teises.

ir Spalio re- 
1917 metais 
į bolševikų

P. Pajarskis 
liepos mėne

sį. Gimtąjį miestą tuomet 
jau buvo apėmė revoliuci
nės nuotaikos. Kartu su ki
tais komunistais jis kūrė 
partines kuopeles, uoliai da- 
Ivvavo kuriant Tarybų val
džią apskrityje.

Nuslopinus Tarybų val
džią Lietuvoje. P. Pajars
kis pasiliko dirbti komu
nistiniame pogrindyje Ro
kiškio, Obelių, Marijampo
lės apvlinkėse. 1923 metais 
žvalgybai susekus eile par
tinių organizacijų, Obelių, 
Zarasu ir Rokiškio apylin
kėse, buvo suimta daugiau 
kaip 300 žmonių, ju tarpe 
ir Pajarskis. Panevėžio ka
lėjime, sugrūsti mažose ka
merose, — po 15-20 žmo
nių, — poloitiniai kaliniai 
neleido veltui laiko: mokėsi 
gramatikos, politinės eko
nomijos ir kitu dalykų. P. 
Pajarskis kalėjime tęsė ir 
literatūrinį darbą. Ten jis 
parašė keturiu veiksmu 
dramą “Kapitalo aukos.” 
Ši drama ir kiti P. Pajars- 
kio kūrinėliai 195 6 m. iš
spausdinti almanache “Po 
raudonąja vėliava.”

Paleistas iš kalėjimo po 
amnestij os, P. Pa j a r s k i s 
grįžo į Kupiškį ir toliau tę- 
sė nelegalų darbą, o po fa
šistinio perversmo išvyko 
į Maskvą. Čia jis studijavo

Vakarų tautinių mažumų 
komunistiniame universite
te, po to- Tarptautinėje Le
nino mokykloje prie Kom- 
interno Vykdomojo Komi
teto.

1931 metais P. Pajarskis 
grįžo į Lietuvą ir Stasio 
Andrulio pavarde kaip 
LKP CK Sekretoriato na
rys dirbo pogrindinį darbą 
Šiaulių apskrityje, Kaune. 
Po poros metų buvo suim
tas ir nuteistas aštuonerius 
metus kalėti. 193 5 metais, 
TSRS ir Lietuvai keičian
tis politiniais kaliniais, jis 
buvo paleistas ir išvyko į 
Maskvą. Ten dirbo tarybinį 
ir visuomeninį darbą.

Antrojd pasaulinio karo 
pradžioje, 1942 m. kovo 7 
d. P. Pajarskis su I. Mes- 
kupo vadovaujama partiza
nine grupe atvyko Tėvynės 
ginti. Grupė .apsistojo Bir
žų apylinkėje,’ miške, netoli 
Smailių kaimo. Tačiau par
tizanai buvo pastebėti, ir 
kovo 13 dieną miške įvyko 
atkaklios kautynės su . fa
šistais. Partizanai žuvo. P. 
Pajarskis, pradėjęs eiti ko
vos keliu 1917 metais, su
stojo tik priešo kulkos pa-

Sakoma, kad proga pasi
taiko, bet nepasika r t o j a. 
Todėl ir aš, atsiradus pro
gai nors trumpam laikui— 
vos dešimčiai dienų — vėl 
nuvykti į Tarybų Lietuvą, 
nedelsdamas susi ruošiau 
kelionėn. Gal ir būtų ma
loniau buvę vasarą apsilan
kyti gimtajame krašte. Ta
čiau pagalvojau, kad ir žie
ma, ypač tėvų žemėje, taip 
pat savotiškai graži, o, be 
to, seni draugai labai jau 
norėjo, kad jų tarpe atšvęs
čiau savo šešiasdešimtąjį 
gimtadienį.

Nors, kaip minėjau, Lie
tuvoje neilgai viešėjau, bet 
pamačiau daug įdomaus, 
naujo, buvau susitikęs su 
daugeliu savų draugų, pa
žįstamų ir užmezgiau ne
maža nauju pažinčių, žo
džiu, įspūdžiu susikaupė ti
krai daug. Kai kuriais jų 
ir noriu, mieli laisviečiai, 
su jumis pasidalyti.

Nuoširdi padėka
Kaip žinote, nebe pirmą 

sykį viešėjau Lietuvoje po 
to, kai 1937-ais metais ją 
palikau.
lygiai

Buvau tėvynėje 
prieš dešimtį metų, Kaip

kad mano asmenyje 
broliai ir sesės visų 
pagerbė Jungtinių Ameri
kos Valstijų lietuvių prog
resyvųjį judėjimą, visus tuos 
tūkstančius čia gyvenan
čius lietuvius, kurie visada 
linkėjo Tarybų Lietuvai 
daug laimės ir kuo geriau
sios sėkmės. Man buvo ypač 
malonu matyti, kad mūsų 
gimtasis kraštas ■ vis gražė
ja, kad jo gyventojai ener
gingai dirba, stengdamiesi 
pasiekti dar didesnio pro
greso.

Kelionėje po Lietuvą
Labai nuoširdžiai sutiktas 

Vilniuje ir pabuvęs čia die
nelę, išsiruošiau kelionėn. 
Visų pirma aplankiau mūsų 
neužmirštamo draugo, ilga
mečio “Laisvės” redakto
riaus R. Mizaros kapą jo tė
viškėje Savilionyse, netoli 
Merkinės, ir padėjau gėlių. 
Stovėdamas kalnelyje, kur 
ilsisi šio tauraus lietuvio 
palaikai, prisiminiau mūsų 
bendrą veiklą “Laisvėje”, jo 
nepaprastą energiją ir di
džiulį pasiaukojimą dirbant 
progresyviame judėjime. Havas, kuriomis kolūkis ap- 

ir skaudu, kad dovanotas už šaunų darbą,gaila

A. Lazickaitė

musu 
pirma

P. Kunza jau aštuntą de
šimtmetį baigiąs, bet žva
lus, geros atminties, tik re
gėjimas kiek apsilpęs. Su
sitikęs jį Kapsuke, pasa
kiau :

— Atvirai kalbant, norė
jau tave pamatyti ir kai ko 
paklausti. Žinai, pas mus 
dipukai skleidžia gandus, 
kad esi nusiminęs ir norįs 
grįžti.

—Ne, broliuk, tegul jie 
nemeluoja. Jokiu būdu ne
grįšiu. Esu viskuo paten- 
kintas, man čia gerai. Jei
gu būčiau ketinęs grįžti į 
Ameriką, nebūčiau tapęs 
Tarybų Lietuvos piliečiu. 
Gal jiems tai praneši, jeigu 
jiems staiga labai parupau.

Gaila, neturėjau daug lai
ko pasikalbėti su šiuo geru 
pažįstamu — teko skubėti į 
netoliese esantį Černia
chovskio kolūkį: Mat, jo 
pirmininkas Social i s t i n i o 
Darbo Didvyris Vincas 
Adomavičius pakvietė apsi
lankyti.

Kolūkyje
Pirmininkas parodė vė-

to 1966-aisiais metais irpo 
štai dabar vėl. Kaip visuo
met, taip ir dabar mane vi
sur nuoširdžiai ir draugiš? 
kai sutiko visi, su .kuriais 
teko susidurti. Visiems mie
liems tėvynainiams, naudo
damasis šia proga, reiškiu 
didžiulę padėką už man pa
rodytus broliškus jausmus.

Manau, neklysiu pasakęs,

DON KICHOTAI

Vėjo malūnai, sparnus išrietę,
Gurina rugį, miežį ir kvietį,

Mala jie grikį,
Mala ir vikį,

Trupina grūdą nūdienos kietą.

Žemėje pilna karštų don kichotų:
Veržias į kovą su priešu jie stoti,

Net su galiūnais
Vėjo malūnais,

Nors ir dejuoja, sparnų partvoti.

Tas, kas mėgina skelbti idėją,
Lig ji į madą kol kas neįėjo, 

Juk don kichotas
Ir “idijotas,”

Jei grumtis puola su melnyčiont vėjo.

Laikas ateina, ir malūnai ima
Trupinti grūdą kitokiam malimui,

Naujos idėjos
Girnoms malėjoms

Juk don kichotų svajonėse gimė!

Lai mala rūgi, gurina kvietį
Vėjo malūnai, sparnus išrietę!

Lai don kichotų 
Veržlieji protai

Trupina, daužo rutiną kietą!
V. Ičitis

Vilniuje Lenino aikštėje 

per anksti netekome šio ta
lentingo žmogaus, kuriam, 
įvertinant jo nuopelnus lie
tuvių literatūrai,, buvo su
teiktas Lietuvos liaudies ra
šytojo vardas.

Po to automobilis vežė 
mane toliau, į > Kapsuką. 
Nors ir žiema, šalta ir 
daug sniego, bet geri keliai 
tvarkingai prižiūrimi. Tai
gi, kaip mes sakome, jokio 
“trouble” neturėjau. Ke
liauti buvo tuo smagiau, 
kad visur po Lietuvą mane 
lydėjo mielas jaunystės die
nų draugas Jonas Jurgaitis, 
su kuriuo teko kadaise Klai
pėdoje dalintis džiaugsmais 
ir vargais. Beje, gal ne visi 
laikraščio1 skaitytojai ir ži
no, kad mano draugo tėvas, 
taip pat Jonas, gyvenęs 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose nuo 1914 iki 1921 pie
tų, nupiešė “Laisvės” laik
raščio antraštę. Tokia ji ir 
išliko iki šių dienų.

Susitikimas su buvusiu 
niujorkiečiu

Atvažiavęs į Kapsuką, su
sitikau su senu niujorkiečiu 
Pilypu Kučinsku (Philip 
Kūnz). Kaip žinote, jis pra
ėjusį rudenį išvyko1 Lietu
von, pas seserį. Prieš porą 
metų jis viešėjo tėvynėje, 
kur jam labai patiko. Tad 
grįžęs į New Yorką, P. 
Kunza nutarė galutinai at
sisveikinti su savo antrąja 
tėvyne, kurioje išgyveno 
apie 60 metų.

puikus klubas su sale. Čia 
rodomi vaidinimai, o fil
mai — kasdien. Keliai kol
ūkyje visur asfaltuoti. Ypač 
man patiko didžiuliai so
dai — seni ir nauji. Pirmi
ninkas V. Adomavičius pa
pasakojo, kad pernai jie su
rinko pirmą derlių iš naujai 
užveisto slyvų sodo, o šie
met tikisi dar daugiau sly
vų turėti, v

Sugrįžęs iš Kapsuko į 
Vilnių, sekančią dieną tu
rėjau progos susitikti su 
savo senais draugais. Vie
ni ateidavo pas mane į “Ne
ringos” viešbutį, (jd 
aplankiau. Draugų ir pa
žįstamų Vilniuje turiu la
bai daug, bet laiko, deja, 
buvo maža. Tad tekdavo 
dideliam apgailestavimui 
trumpinti susitikimus, nors 
būčiau su kiekvienu mielai 
dar po valandą kitą išbu
vęs.

papasakojo, ką kolūkiečiai 
yra nuveikę. Visko aš, ži
noma, neatsimenu, bet į at
mintį įstrigo, kad jie per
nai vidutiniškai iš vieno 
hektaro gavo po 49.6 dvigu
bo centnerio grūdų. Įsi
vaizduokite, koks didžiulis 
derlius. O juk aš ir dauge
lis mūsų puikiai pamename, 
kad net geriausi, pavyzdin
giausi ūkininkai senais lai
kais galėdavo pasigirti vos 
20-čia centnerių, t. y. 10-čia 
dvigubų centnerių.

Černiachovskio kolūkyje; 
taip pat visur Lietuvoje, 
žmonėms dabar nereikia 
taip sunkiai dirbti, kaip ka
daise. Daugybė traktorių, 
kombainu, kitokiu mecha- 
nizmų atpalaidavo juos nuo 
daug jėgų kainuojančio fi
zinio darbo. Be to, kolū
kiuose yra kvalifikuotų, 
aukštus mokslus baigusių 
agronomų, zootechnikų, in
žinierių, veterinarijos gy
dytojų. Visi jie gerai išma
no, kaip tvarkyti ūkius, 
kad turėtų kuo daugiau 
naudos.

Labai svarbu ir tai, kad , 
patys žmonės gražiai gyve
na. Mačiau Černiachovskio 
kolūkio gyvenvietes. Vien 
mūriniai namai, visur elek-i 
tra, radijas, televizoriai. 
Panašiai, kiek žinau, daug 
kur Lietuvoje. Štai kada 
pradėta įkūnyti sena mūsų 
žmonių svajonė apie mūri
nę Lietuvą. Kolūkyje, ži-; 
noma, vidurinė mokykla,:

Į Vyžuonas
Po Vilniuje vėl praleis

tos dienos išsiruošiau pas 
žmonos Nelės artimuosius 
į Vyžuonas. Čia gyvena jos 
tėvas Kazys Juška ir sesu
tė su vyru ir vaikais. Vy
žuonos, kaip žinote, mažas 
miestelis netoli Utenos. 
Pramonės čia jokios nėra, 
tad pagrindinis žmonių 
verslas — žemės ūkis. Ta
čiau žmonos sesuo dirba 
vaistinėie, o jos vyras ma
lūne. Nepasakyčiau. kad 
ii e gvventu prašmatniai, 
bet ir bėdų neturi, nors 
didelė šeima — vis tik 
trys vaikai. Vyresnioji 
mergaitė šiemet baigia 
vidurinę mokvkla ir ruo
šiasi tapti inžiniere. Jau- 
nesnioii taip pat mokosi, o 
sūnelis, kuriam dar tik ko
kie treji metukai, apie 
mokslus, aišku, dar negal
voja.

Vvžuonose man parodė 
miškeli, kurį, kaip sakė, 
mano žmona padėio sodinti. 
Dabar tai jau didelis pušy
nas. Taip, laikas greitąi 
bėga. Atrodo, tarsi vakar 
tai būtu buvę, kai 1937 
metais kartu su Anta
nu Slapšiu vykome iš Klai
pėdos į Ispaniją. Aplan
kiau jį ir jo žmoną Biru
tę Vilniuje, kur abu gyve
na, Prisiminėme senus lai
kus, o daugiausia tas die
nas, kai kovojome Ispani
joje. Nemaža buvusių “is
panų” teko susitikti ir Vil
niuje. '

Daugelis jų sausio 25 die
na susirinko Vilniuje Kul
tūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitete, kur bu
vo paminėta mano gimimo 
diena. Pasakysiu atvirai, 
kad labai jaudinausi, ma
tydamas tiek iškiliu Tarybų 
Lietuvos žmonių, atvykusių 
pagerbti mane, niekuo ypa
tingu nepasižymėjusi žmo
gų. Viena, kuo aš iš tikrų
jų galiu didžiuotis, yra tik 
tai, kad nuo pat jaunų die
nu troškau teisvbės ir no
rėjau kad tie, kurie savo 
ranku darbu sukuria verty
bes nebūtų išnaudojami.

(Bus daugiau)'

ILGIAUSIAS LAIŠKAS
Turkiios nacionaliniame 

muziejuje saugomas di
džiausias pasaulyje laiškas, 
parašytas ant pergamento. 
XVI a. šį laišką Omano im
perijos sultonui atsiuntė 
persų šachas. Laiško ilgis— 
10 metrų, plotis—7 metrai.

Iškaba garsiame Majamio 
(JAV) paplūdimyje: “Nuo 
17 valandos okeanas užda
rytas.” .
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NEIŠGALVOTA ISTORIJA
“Mus išvarė į kiemą ir sušaudė.” — 
Tai pasakė tarnautoja Zofija Pardovs- 
ka, viešint mums Varšuvoje.

Mes nesijautėme nugalėti. Ne! Jokiu 
būdu! Nors to ir sulaukėme. Ir dūdos 
marsus trenkė; ir langų stiklai žaksėjo; 
ir visas miestas ūžė. Mes nepripažinom 
jų pergalės. Visai ne! Aš tada net ne- 
virptelejau. Akių žemyn nenuleidau, kai 
priešais mūsų namus ant savivaldybės 
rūmų kėlė laužytais galais svastikos vė
liavą. Kvapniais dažais tirštinau šeimi
ninkei blakstienas, tai dar kruopščiau— 
kiekvieną plaukelį iš abiejų pusių. Jos 
prailgėjo, o mano šeimininke pasidarė 
dar gražesnė. Tą vakarą turėjo ji subliz
gėti. Vardo diena. Nors tiesa—karinin
kų tai nebus, bet ateis docentai, profe
soriai. Mes privalėjome visi jų pergalę 
nugalėti. Savyje. Savo būtimi. Kiekvie
nas! Ir šeimininkas —• akademikas, ir 
šeimininkė — namų širdis, ir aš — jų 
tarnaitė, ir svečiai —/mes visi!

Kad stalas būtų puošnus, lyg žiedas, 
reikėjo pomidorų, petruškos šakelių, apel
sinų, aguročių, bet mes jų negavome. 
Tacia pastatėme daugybę sidabrinių in
dų. Stalas privalėjo žvilgėti. Užgiedojus 
“Sto lat,” svečiai indų atspalviuose pri
valėjo matyti mūsų laimingą gyvenimą 
ir pagausinti nesančius draugus. Tradi
cinėse giesmėse turėjo jausti laisvės gėrį 
ir nenugalimumą.

Viską kuo gražiausiai susitvarkę ir pa
siruošę, iSKilnungai lauKėme savo drau
gų, kad jie, savo apsilankymu, mus dar 
labiau sustiprintų mūsų būtyje.

Vienok pirmieji atėjo jie. Trise. Gin
kluoti iki dantų. Į jų pasveikinimus ne
atsakėme, nors buvome mandagūs. Kaž
kodėl priėjome prie vaišių stalo ir už
giedojome “Sto lat.”

—Won ung umsuchen! (vok.—iškrėsti 
butą) — musų baisus nukirto feltfebe
lis.

Ir pasklido jie po kambarius lyg šir
šės: įdūkę, siautulingi.

Šeimininkas labai nežymiai akies 
žvilgsniu parodė chemijos laboratoriją. 
Niršdama širdyje nuslinkau į tą kam
pinį kambarį ir, dar vokiečiams neįėjus, 
ant mažų svarstyklėlių pradėjau svėri- 
nėti kažkokius raudonus kristalėlius.

Pirmasis įpuolė feltfebelis. Jo akių 
vyzdžiai išsiplėtė. Gražus žvilgsnis šau
dė tarp kalbų, spiritinių lempučių ir di
džiausių bonkų. Netikėtai įsiveržė: “O- 
o!” Bet netrukus jo išsprogę bumbulai 
nukrypo į mane ir kiek prisimerkė lyg 
katino.

— Fralein, jūs nuostabi!..
Iš širdies, rodos, lašėjo kraujas. Dre

bėjau ir vos nesurikau: “Raus!,” bet, 
įsigėręs į smegenis mandagumas, mane 
sulaikė. Kai feltfębelis žvilgterėjo į 
mane antrą kartą, as nejučiomis užkliu
vau už jo akių lėliukių. Jos buvo mėly
nos mėlynos lyg (įi ežerėliai ir neno
rėdama pagalvojau: “Išsimaudyti gali
ma.” Bet aš stovėjau lyg baslį prari
jus, rūsti ir be jokio reikalo į kolbeles 
pilsčiau kristalėlius. Feltfebelis dar kar
tą nusišiepė man, bet, nusisukus nuo 
jo, išsinešdino nieko net nepajudinęs. 
Paskui jį, girdėjau, iškauškėjo ir kiti jo 
sėbrai. Grįžusi į svetainę, lengviau atsi
dusau, o šeimininkas paglostė mane drau-

“Fašistų,”

motinos.

nelaimės

bet

tarsi
Kai-

Tą vakarą svečių mažai atėjo. Sėdė
jome tik gale stalo. Mane retai pasiųs
davo į virutvę. Kažką visi kalbėjome: 
be nuotaikos, be užsidegimo . Netgi tra
dicinį “Sto lat” pamiršo sugiedoti. Dar 
prieš komendanto valandą visi išskubėjo 
į namus. \

Praėjus savaitei jie vėl atėjo trise. 
Į jų pasveikinimą, mes linktelėjome gal
vas. Tretįjį kartą — atsakėme žodžiu, 
ketvirtąjį — praneškėjome. O šeiminin
kas, nors ir pavydžiai, šnypštelėjo man: 
“Mirktelk jiems...” O taane skatinti 
daug nereikėjo. Už savąjį šeimininką— 
galvą padėčiau. Iš dvarininko manė iš
traukė: visą susti ru^h^suskirdusiais pa
dais purvinuose tvartuose, nuo nemigos 
paraudusiomis akimis. Pakuline suknia 
vijosi apie blauzdas ir tik sekmadieniams 
į bažnyčią turėjom perkelinę gėlėtą ir 
prastos odos batelius. O čia šilko suknia 
žiugždu, aksominiais šlepsiu po kamba
rius. Blakstiehas vogčiomis pasidažau 
ir nagučius palakuoju. O šeimininkas 
mūri auskarus nupirko. Įduodamas švel
niai pasakė: “Būk ir toliau švelhutė!”

O man ir pačiai malonu pasiglaustyti. 
Kvapnus jis, mokytas, argi svarbu, Kad 
kiek ir stambokas. Jis mane glėbesčiuo
ja, o ne aš jį. Kai dėl jų dukrelės J olės— 
tai ji daugiau miega, nei aš ją prižiūriu. 
Dalj laiko šeimininkė su ja pakrykštau- 
ja. O štai “Mirktelk!” Karščio banga 
nuvilnijo per visą kūną. Jaunas, lenkta 
nosike. Svajonė. Ką nuostabesnio ga
lima sutiKti! Tik... ta kaukuole ant pa
riestos kepurės. Tik... ta svastika ant 
rankovės raudono raiščio. Tie ženklai 
tiesiog ėdė širdį. Bet šeimininko žodis— 
žodis šventas man.

Aš tik dėbtelėjau savo durpinėmis 
akimis, o feltfebelis ir išplėtė savąsias 
lyg nepatikėdamas, kad aš į jį pažiūrė
jo , . i '—J-J

Aš šyptelėjau, o jis ir ranką uždėjo ant 
peties. Aš ranką atsargiai nustūmiau. 
Bet jis ir nesupyko, tik šypsojosi šypso
josi lyg jaunas mėnulis. baKsteiejo pirš
tu sau j krūtinę ir tarė:

— Fralein, aš taip pat tarnas.
Aš norėjau šūktelėti:

jis nutęsė:
— Tėvo neturiu — ir
— Našlaitis?
— Našlaitis. Hancas.
Mudviejų šeimyninės

suartino mus. Priėjau aš prie jo. 
bėjomės. Išsiskyrėme lyg bičiuliai.

Atėjo jis vakare, išsiruošėm į miestą. 
Parodžiau Frederiko Šopeno paminklą. 
Žadėjau plokštelę su mylimo kompozito
riaus muzika padovanoti. Pastovėjome 
prie Mikalojaus Koperniko, Adomo Mic
kevičiaus gėlėtais apsodintų paminklų. 
Jis domėjosi įžymiais vyrais. O, paly
dėjęs mane į namus, prie vartų pabučia
vo mane. Jis — Hancas ir, atrodo, dė
kingumą išreikšdamas. O po keliolikos 
kartų jis man pasakė: “Ich liebe dich!” 
Aš suvirpėjau iš susijaudinimo ir vis 
galvojau ir galvojau, kada jis tą savo 
mundurą su hagenkroicu ir kaukuolių 
ženklais nusirengs ir bus paprastas vai
kinas. Toks pat, kaip ir aš našlaitis ir... 
ir... Tą mano svajonių mintį jis pats 
pasakė: “Amžiams kartu!”

Ir aš patikėjau jaunyste ir tomis sva
jonėmis. Argi svarbu, kad mes kitatau
čiai. O kraštų istoriją ne mes nulem- 
sim. Ir mes draugavome šventai ir iš
tikimai. Net keista. Priešas buvo tik jo 
munduras. O siela —siela mana.

Mus išskyrė mūsų sukilimas.. Mūsų 
tautos džiaugsmas. Bet kai jie vėl mus 
sutriuškino, mes galvojome vėl nepasi
duoti. Kratų metu 6 vėl nesikalbėjome, 
nors aš ir laukiau Hanco. Bet jis nė 
karto nepasirodė. O pasirodyti priva
lėjo — aš tuo tikėjau. Šeimininkas ma
ne vėl skatino “mirktelėti.” Nenorėjau. 
Bet dėl jo... Bet tie, kurie šiandien at
ėjo — man šyptelėjus, tik alkūne ga
vau. Aš pasiryžau nors čia juos nuga
lėti. Prakalbinau, o jų vyresnysis auto
matą pakėlė ir įsakė kuo greičiau išeiti 
iš buto į kiemą. Jie čia darysią genera
linį patikrinimą.

—Pan keravnik, kam to reikia. Sės- 
telkit. Mes konjako...

Jis vėl automato kiauryme parodė į 
duris. Mane apėmė nirtulys. Šeiminin
kai, pastebėjau, pradėjo nerimauti. Jolė 
sukryko lovutėje. “Tegul siaučia. Ne 
ką pešite.” Matyt, šitaip ir šeimininkai 
pagalvojo, ir mes pasukome prie durų.

Laiptais nusileidome į uždarą kiemą, 
Akys — mūsų akys — durpinės, mėlynos 
ir ūmai mes pradėjome trauktis atgal, 
ir žalios — lyg ir apteko, pabalzganėjo, 
vyzdžiai išsiplėtė iki begalybės. To' ne
gali būti! Ko kaimynai sukniūbę ant 
grindinio?! Kodėl sruogelėmis kraujas 
iš po jų vingūruoja! Mes nespėjome 
atsaką pagauti, kai į mus iš tarpuvartės 
sukaleno automatai. Kulkų zvimbtelė- 
jęs spiečius pakirto šeimininkus, kažko 
Jolė mano glėbyje suriko, aštrus skaus
mas nudiegė riešą, ir aš kartu kritau su 
šeimininkais. Jolė cypė, šaukė mano glė
byje. Aš gulėjau bejausmė, pritrenkta 
siaubo ir baimės. Tik vis jaučiau, kai 
nuo Jolės kažkas šiltas ir glitus sun
kiasi per mano drabužius. Iš riešo, jau
čiau, sunkiasi kraujas. Matyt, jo daug 
nutekės, nes širdis dar jį varinėja, nors 
sąmohe lyg apkvaitęs, susitraukus, bet 
nuovoki. O kraujas, jaučiu, ir iš peties 
sunkiasi, nors skausmo ir nejaučiu. Pri- 
spausčiaū perplėšta perpus nosihe žaiz
das. Bet pabandyk pajudėti — autbma-

to serija naujai nudaigstys kūną, žaiz
dų dar daugiau atsiras ir nosinės neuž
teks. Be to, aš jau mirusioji. O miru
sieji ar kada nors sujuda? Gal? Bet tik 
ne dabar.

Blakstienų krašteliu aš juos gerai ma
tau. Trise jie. Išsižergę lyg dvikojai 
žvėrys. Su kaukuolėmis ant riestų ke
purių. Bet be svastikos ant rankovių. 
Ir mundurai jų juodi lyg varnų. Tur 
būt, ir akys jų juodos, o ne mėlynos.

Ir vėl automatai sukaleno. Suklyko, 
sukriokė, suaimanavo žmonės. Matyt, 
nauji mūsų kaimynai krito ant gru
baus grindinio. Viešpatie, už ką mus?! 
Kad laisvvę pamėgom!.. Savo namuose 
sušaudė, o, po to, gal ir namus susprogdins, 
kaip jie kad skelbė, kai mūsiškiai lengvai 
jiems nepasidavė. Žvėrys! Kratą daro. 
Apgavikai! Atliko savo kruviną dar
bą! Visą dieną. Vilnimis šaudė. Ir vis
kas nutilo, nurimo, lyg nieko ir nebuvo. 
Vakaras pradėjo skleisti sparnus. Papil
kavo sukniubę žmonės. Kiemo vartuose 
liko vienas tik vienas išsižergęs siluetas. 
Jis liko saugoti mūsų mirties, mūsų 
skausmo ir mūsų nutilusių aimanų.

Kažin, ar jis jautė, kad mes ir mirę 
gyvi. Sunaikinti žmogų—labai sunku! 
Mes mirusieji dabar daug kerštingesni, 
negu kad buvome pavergimo valandą. 
Daug kerštingesni! Ir jeigu aš vieną 
tik vieną milimetrą pasitraukčiau sargy
binio link, ar jis pastebėtų? Raumeni
mis lyg sraigė. Tik vieną milimetrą! Ir 
vėl vieną! Dar vieną. (O kaip sunkti 
gyventi sraige! Bet už tai jų judėjimo 
niekas nepastebi!) Mane dengia Jolė. 
Šalta lyg iš marmuro iškalta. O miru
sieji sušąla į vieną visumą. Argi galima 
pastebėti jų judėjimą?!

Dar vieną ir vėl vieną milimetrą. Stop! 
Kad vietoj sraigės slieku nepavirtus. 
Kažko siluetas sujudėjo. Prisidėjo auto
matą. Pabūgo mirusiųjų. Geto zonoje

tik jie ir mes. Jie — gyvieji, mes — mi
rusieji. Tačiau automatas suičaudėjo 
ugnies paplupomis. Suzvimbė kulkoš, at
simušdamos į grindinio akmenis. Sužibo 
cigaretės žiežurbėlė. Pasklido dūmų aro
matas ir parako tvaikas. Gal siluetą ap
svaigins tie melsvi debesėliai. Nekrūp- 
čios jis, nesibaimins mirusiųjų.

Nakties skara lyg motina ėmė dengti 
kiemą. Siluetas susiliejo su tamsa. Tik 
buvo galima jausti, kad jis neprapuolė. 
Vaikšto ir kaukšti kaustytais batais. 
Apie vidurnaktį pasikeitė. Bet šitas 
kažko lyg ir nervingesnis. Ateina iki 
mirusiųjų ir vėl atgal. Apsuka ratą, stab
teli, įsiklauso, bet nešaudo.

D aš tebekeliauju sraige. Tik Jolė ma
ne šaldo. Bet aš neįsivaizduoju, kad ji 
mirus. Rodos, aš ją gelbsčiu. Kodėl 
ją? Kuo ji kalta? Argi ji nesužinos, kad 
ją dėdės kieme sušaudė? Argi nesuži
nos? Niekada?! Dar milimetrą, dar 
antrą. Sargybinis visai prisiartino prie 
manęs. Kai nusisuko jis į vartų pusę, 
staiga Jolę padėjau į šalį, kažkodėl tru
putį sunerimusi, kad ji nesuinkštų. Stai
giu šuoliu atsidūriau prie sargybinio. 
Stipriu smūgiu jam iš rankų išmušiau 
automatą ir lyg pantera įsmigau vo
kiečiui į kaklą. Riešas nudiegė bega
liniu skausmu, ištryško kraujas.

— Žmonės! — surikau visu balsu.
Sargybinis mane atmušė. Bet mirusie

ji pašoko visu būriu. Sužeisti ir lais- 
gyviai, kraujais 'aptekę ir perpildyti 
kerštu. Ir sargybinis nespėjo nė auto
mato susigraibyti, nė aiktelėti. Pamėlo 
tamsiau už naktį. Išsišiepė labiau, negu 
mes mirusieji.

Kai nutempę paguldėme šalia savųjų 
suakmenėjusių, aš atsipeikėjusi iš iš
gąsčio surikau:

—Tai jis! Hancas! •.
Vilnius

Detroito naujienos
į • • . ; r. •< • U

Kovo pirmą dieną įvyko,kad pietūs neatšaltų. Na, ir 
LDS 21 kuopos susirinki
mas, kaip visuomet—11 va
landą ryte. Narių atsilankė 
vidutiniškai, rodosi,, galėtų 
skaitlingiau lankyti savo 
organizacijų susirinkimus.

Seimo prisirengimui ko
misija pranešė^ kad ji sėk
mingai darbuojasi tame 
reikale, jau ir keletą dešim
čių dolerių turi tam reika
lui/ surinkusi. Dar bandys 
surengti pietus, kad sukeltų 
daugiau finansų seimo lėšų 
padengimui. Labai gerai, 
kad čionai gimę kuopos na
riai ir narės komisijoj taip 
darbuojasi.

Kuopa turi keletą sergan
čių narių. Sekretorė - iždi
ninkė Lillian Gugas prane
šė, kad nariai gerai duokles 
sumoka.

Reikia pasakyti, kad kuopa 
turi nenuilstantį per daug 
metų pirmininką, Jurgį 
Nausėdą ir gabią finansų 
sekretorę-iždininkę. Tik bė
da tame, kad šiuom laiku 
negalima įrašyti naujų na
rių į LDS kuopą.

Skaitytas laiškas nuo Ke
nosha, Wisconsin, kuopos 
komiteto, reikale kiek nors 
finansų dėl Bowling Turna- 
inento šį pavasarį. Kuopa iš 
iždo aukojo $10 ir nariai iš 
dėjo $15 — viso $25.

Kuopos susirinkimui už
sibaigus, vienas narys pa
reiškė, kad gal kai kurie as- 
inenys norėtų pasveikinti 
“Laisvės” dalininkų suva
žiavimą. Jis mielai sutinka 
patarnauti tame reikale. 
Na, ir atsirado asmenų, ku
rie sutiko su jo mintimis, 
kiek aukų davė tuom laiku, 
dar nežinoma.

Po LDS 21 kp. susirinki
mo td 6 jau įvyko Moterų 
Klubo susirinkimas. Narių 
atsilankė gana pusėtinas 
skaičius. Bet šiuom kartu 
jų susirinkimas ^buvo trum- susirinkimas. Nepamirški- 
oas. Gal būt todėl, kad 52 
Kuopos komisija jau turėjo 
prirengusi pietus ir norėjo,

mitingui užsibaigus visos ir 
visi vyrai, iš kito kambario, 
susėdo už stalų.

LDS 52 kuopos pietus pri
rengė draugė K. Lakomskis 
su pagelba savo vyro Jono. 
Jai kičine (virtuvėje) gel
bėjo labai gerai patyrusios 
draugės E. Ulinskienė, Ra- 
dziavičienė ir France Clark. 
Jos dar ir prie stalų patar
navo su pagalba B. Klimie- 
nės, A. Dočkus, Juškienės. 
Dar tur būt buvo ir dau
giau tų, kurios pagelbėjo.

Jonas Lakomskis ne tik 
viską supirko ir joms gelbė
jo, bet j is prie stalų daug 
darbavosi.

Pusėtinai daug žmonių 
susirinko pietauti. Pietūs 
buvo labai gerai prirengti, 
ir visi gyrė, kad skanūs.

Reikia išreikšti nuoširdžią 
ačiū už prirengimą tokių 
skanių pietų Lakomskiams, 
Ulinskienei. Radziavičienei 
ir Frances Clark.

Po tų skanių pietų tuoj 
pasirodė Pr. Jočionis ir jam 
pagelbėjo Stefanija, kad pa
rinkti keletą dolerių ir pa
sveikinti “Laisvės” dalinin
kų suvažiavimą. Manau, 
kad “Laisvėje” tilps pasvei
kinimas ir aukotojų vardai.

Detroito Lietuvių Klubo 
patalpose kovo 21 dieną bus 
rodomas filmds, tas įvyks 
8 valandą vakare. Tą filmą 
susuko Klubo pirmininkė 
Stefanija Masis tuom laiku, 
kai ji su tėveliu lankėsi Lie
tuvoje. Aš manau, kad bus 
visiems žingeidu ir malonu 
pamatyti mūs gimtinę Lie-

Bridgeport, Conn.
Kovo 1 dieną įvyko LDS 

74 kuopos susirinkimas, o 
po susirinkimo per visą po
pietę buvo žaidimas. Į žai
dimą susirinko pusėtinai 
gražus būrelis žmonių.

Mūsų šauniosios gaspadi- 
nės pasistorojo gardžių už
kandžių, o gaspadoriai pasi
stengė ir surado kuo užkan
džius pavilgyti... Taigi ir 
svečiai nė nepajuto, kaip 
pusdienis greitai prabėgo ir 
reikėjo visiems skubėti į na
mus. Nors ir dienos švie
soje nėra pilnai saugu nuo 
u ž p u o 1 i m ų ir kišenių iš
kraus tymų, bet sutemus dar 
blogiau.

Susirinkime buvo pakeltas 
klausimas apie kovo 15 die
ną Waterbury je rengiamą 
Tarptautin. Moters Dienos 
minėjimą. Girdėjau, kad kai 
kurie tariasi važiuoti ir da
lyvauti. Taigi, jeigu bus 
patogus oras, tai iš B ridge- 
porto bus keletas draugų ir 
draugių. Būtų getai, kad 
ir iš kitų miestų žmonės da
lyvautų tarne parengime. 
Būtų gražu ir smagu susi
tikti draugus ir paspausti 
dešinę.

Moters Dienos minėjimo 
parengime dalyvaudami mes 
parodysime, kad mes įverti
name moterų kovas už ly- : 
gias teises ir šviesesnį ryto
jų visai žmonijai, v

J. Strižauskas

DIDŽIAUSIA PASAULY 
UŽTVANKA

Indijoje pradėta statyti di
džiausia pasaulyje užtvan
ka, kuri nukreips Gango

tuvą. Be abejonės, dar dau- UP®S vandenis ir išgelbės
gelis mūsų esame gyvi, bet 
pasitraukę jau daug, daug 
taetų iš Lietuvos. Atsilan- 
kykim, kad tik bus galima.

Nedėldienį, kovo 22 dieną 
ryte, 10:30 vai. įvyks Klubo

me, kad tai 4-tas nedėldie- 
rfis — Klubo susirinkimų 
diena.

Kalkutos uostą nuo nune
šamo dumblo. Sta t y b o j e 
dirba 20,000 darbininkų.

Balandžio 18 dieną Klu
bas rengia balių. Kaip vi
suomet, taip ir tada bus 
puikus baliuš. Visi ir Visos 
skaitlitigai dalyvaukimė.

Klubb Narys

St. Petersburg, Fla.
Gausiai paremta spauda
Kovo pirmąją atsibuvo 

skaitlingas LLD 45 kuopos 
susirinkimas, kurį atidarė 
laiku P. Blaškienė, pirmi-' 
ninkavo J. P. Miller. Atsi
stojimu pagerbta mirusi na
rė Seliomija Paluckienė, gy
venusi Tampa mieste.

Juozas S tanelis iš New 
Jersey valstijos atsikėlė į 
kuopą. Jis įsigijo namelį, 
nuolatos gyvens šiame mies
te. Girdėta įvairių prane
šimų iš pramogų, Dainos 
mylėtojų penkmečio jubilie
jaus minėjimas nustelbė vi
sus kitus našumu.

“Laisvės”, vajininkas P. 
Alekna davė išsamų prane
šimą, kaip jam sekėsi sėk
mingai pravesti vajaus dar
buotė. Jis šiltai pasveikin
tas. Sekretorė Aid. Alek
nienė skaitė laišką nuo “L. 
Balso,” dėkojama kuopai už 
paramą.

Ne juokais kuopa rengia
si gražiam pavasariniam 
koncertui. Dainų programą 
atliks iš Čikagos atvykusios 
moterys, dalyvaus ir vietos 
Dainos mylėtojai. Tėmyki- 
te spaudoje skelbimus.

Kalbėta, su kiek žaliukų 
būtų gražu sveikinti “Lais
vės” suvažiavimą. Po įvyku
sios mažos audrelės sutikta 
sveikinti su $500, kiti $500 
skirti LLD centrui knygoms 
leisti. Spaudos rėmimo fon
das išsekė, bet jeigu visų 
šeimininkių sveikata tar
naus, iki įvyks ir “Vilnies” 
suvažiavimas, ir 50 metų 
gyvavimo sukaktis, tikima
si taip pat šauniai pasvei
kinti.

Po susirinkimo papieta
vus pravesta trumpoka pro
gramėlė Tarptautinės Mo
ters Dienos minėjimui. Įdo
miai kalbėjo Bella Shermf- 
kas apie moterų be atlaidos 
vedamą kovą, kad nebūtų 
karų, bereikalingai nežūtų 
jaunimas. Programą užbai
gė Dainos mylėtojai vad. 
Pakalniškienės su keliomis 
prieškarinėmis dainelėmis. 
Vieną A. Pakalniškienė dai
navo solo.

Edwin Shermikas pasida
vęs į veteranų ligoninę dėl 
pašlijusios sveikatos. Lin
kėtina greitai susveikti.

Vikutis

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks kovo 14 dieną, 
toj pačioj salėj. Prasidės 
antrą vai. po pietų. Kadangi 
šis susirinkimas jau netoli 
nuo busimojo parengimo, 
tadgi, dar kartą pasitarsi
me, pasiruošime, kad šis 
parengimas, bal. 12 dieną 
būtų sėkmingas.

-Todėl, draugai ir drau
gės, kviečiami į šį susirinki
mą būtinai atsilankyti.

Valdyba

KABLELIAI ATSIRADO 
XVI AMŽIUJE

Ar seniai atsirado kable
liai knygose? Palyginti ne
seniai: XV amžiaus pabai
goje ir XVI a. pradžioje 
kablelius pirmasis pavarto
jo venecijietis leidėjas Al
das Manucijus. Iki jo kny
gose žytnėdavd tik taškus 
ir dvitaškius. Manucijus 
pirmasis pradėjo vardinti 
atskirų knygų skyrius. Ti
tulinį knygos lapą jis iška
bindavo prie įėjimo į knygų 
parduotuvę. Gal būt, tai ir 
buvo pirmoji rėkiama pa
saulyje.
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Worcester, Mass.
* Worcesterio miestas turi durų, tai neturėjo ko mal- 
apie 70 liaudies mokyklų, dauti, ko prašyti.
kurias lanko 30,000 moki- 
nių, tarp kurių randasi ba
daujančių, ateina į mokyklą 
be pusryčių arba atsinešda
mi užkandžiui pusę obuolio 
su riekute duonos. Daug 
motinu skundžiasi, kač 
obuoliai brangūs, neįperka
mi. Mokiniai skundžiasi, 
kad negali mokytis, jiems 
tušti pilvai skauda ir ma
rina miegas.

Chendler Street mokyk
los principalas su mokyto
jais vienų diena apklausinėje 
mokinius ir surado, kad 50- 
60 mokinių serga iš alkio. 
Principalas padarė išvadą, 
kad alkaniems mokiniams 
suteiktų veltui pusryčius, 
bet tie pusryčiai kainuotų 
apie $20 į diena. Kur jų 
gauti? Bandys gauti aukų. 
Bet ar ilgai gaus aukų?

Antra, mokykla neturi pa
talpų pusryčiams paruošti. 
.Yra numatoma šios apylin- 
%ės bažnyčia, kurios patal
pas būtų galima gauti pus
ryčiams paruošti ir at
vežti į mokyklų. Tik klausi
mas, kas už juos Sumokės?

Žinoma, pinigų pas prezi
dentų Nixonu yra, bet jam 
irgi reikia pinigų vedimui 
Vietnamo karo, kur kai ku
riu mokiniu tėvai išsiųsti 
žudyti kitų tėvų vaikučius.

Dari dvi mokyklos bied- 
nųjų rajone yra apverkti
noj padėty. Jose didžiuma 
mokinių alkani.

Šis klausimas jau pasiekė 
ir mokyklų tarybą, kuri pri
ėjo išvados, kad alkaniems 
mokiniams reikia parūpinti 
užkandžius. Kadangi ir šios 
mokyklos neturi patalpų 
maistui pagaminti, manoma 
vidurinių mokyklų virtuves 
naudoti paruošimui maisto 
dėl šių mokyklų.

, Worcesteryje federalė val
džia turi atidariusi skyrius, 
iš kurių maisto perviršis 
randasi sandėliuose ir kas 
savaitę dalina veltui, kurie 
gyvena iš Welfare departa
mento pašalpos. Tokių šei
mų randasi 13 šimtų su 
tūkstančiais burnų.

Visi pensininkai laukia 
15% pakėlimo, kada gaus 
didesnį Čekį ir galės dau
giau maisto nusipirkti ir ki
tų reikmenų. Žinoma, yra 
pensininkų, kurie nesidžiau
gia 15% pakėlimu. Jie sa
ko, kad dabar mažiau ga
lės nusipirkti maisto dėl 
kainų pakilimo. Namų sa
vininkai tikisi pakelti nuo
mas. Tie penininkai, ku
rie gaudavo $80 mėnesiui, 
iš jų negalėjo pragyventi, 
turėjo kreiptis į Welfare 
pašalpos ir priedo gaudavo 
$75 kas sudarydavo $155 
mėnesiui.. Dabar tie $75 su
mažės net dvylika dolerių. 
Tokiems nėra kuo džiaug
tis.

Po pietų tų pačių dienų 
klubo svetainėje irgi buvo 
surengtas kermošius pasipi
nigavimui, nes maldomis ne
pasitikėjo.

Buvo meninė programa, 
kuria gražiai atliko jauni
mas, buvo ko pasiklausyti. 
Kas link kalbų, tai tos pa
čios kasmet, tie patys kal
bėtojai, kurie mažai supra
timo teturi apie dabartinę 
Lietuvų ir nieko naujo ne
pasakė. Nepasigailėta pur
vinų šmeižtų savo gimtajai 
Lietuvai.

Pagal Worcesterio koloni
jų, tai mažai žmonių atsi
lankė ir mažai aukų davė. 
Žinoma, tie, kurie bėgdami 
paliko dvarus ir centrukus, 
davė stambesnes aukas.

Jaskevičius

Elizabeth, N. J.
Palaidojom 

Aleksandrą Skairų
Po ilgos ligos užbaigė gy

venimo dienas Aleksandras 
Skairus. Jo šermenys buvo 
trumpos. Vienų dienų bu
vo šermeninėj padėtas, o 
antrą palaidotas. Kadangi 
Ipats velionis buvo pasisky- 
ręs Budreckio šermeninę, ir 
tuo sykiu pasitaikė, kad ne
buvo vietos, tai ta priežas
tis ir buvo, kad turėjo 
trumpinti jo šermenis.

Šermeninėje dalyvavo ne
mažai žmonių. Buvo nema
žai ir gėlių vainikų nuo jo 
vaikų, draugų, artimų ir 
nuo LLD 54 kuopos, nes jis 
buvo tos kuopos protokolų 
sekretoriumi per paskuti
nius 30 metų.

Į Lindeno krematoriumą 
palydėjo jį 12 pilnų auto
mobilių palydovų. Velionio 
pageidavimas buvo gauti 
kalbėtoja iš centro. Nepa
vykus gauti, teko pasiten
kinti su vietiniu. Ir tą pa
darė Ignas, tardamas kelio- 
liką žodžių išlydint iš šer
meninės ir ilgesnę kalbų pa
sakė krematoriume.

Palydovai buvo pakviesti 
į sūnaus rezidencijų Gar
wood, N. J., skaniai pavai
šinti. Jaunasis Skairus Ig
nui davė $10 už patarna
vimą, bet jis nepriėmė, sa- 

šingas, tai tą dešimkę ati-l 
duos “Laisvei” kurią jo tė
vas skaitė iki savo gyveni
nio pabaigos. Sūnus suti
ko; tai, girdi, bus paminė
jimas mano tėvo mirties.

A. Skairus atvyko į šią 
šalį būdamas 21 metų am- 
amžiaus. Jis buvo nusivylęs 
Amerika, nes nerado to, ką 
manė rasti. Nuo atvykimo 
iki 1920 metų Jis išbandė 
gyvenimui daugelį miestų. 
Pagaliau apie tą laikų apsi
stojo Elizabethe. Čia vedė ir 
pradėjo šeimynišką gyveni
mą. Įsijungė į vietines 
draugijas ir pasidarė stam
bus veikėjas ir tokiu pasiliko 
iki savo gyvenimo pabaigos.

r

Šeimyniškas jo gyveni
mas buvo linksmas. Sugy
veno dukterį ir abu džiau
gėsi ja. Bet vėliau jo žmo
na sunegalavo. Ir ko toliau, 
to darėsi blogiau ir ji pasi
darė invalidė. Pas Skairų 
jau buvo matomas nusimi
nimas - susirūpinimas, kas 
bus ateityje. Apserga ir jis 
pats. Ir už kiek laiko pasi
duoda operacijai, bet ope
racija nepasekminga. Ir ko 
tolyn, jis eina silpnyn. Ne
tikėtai nuo širdies smūgio 
krinta Jo žentas, palikda-

Tas dar pablogina tėvo1 svei
katą. Skairus ir vėl pasi
duoda operacijai. Po ope- 

' racijos ligonbutis jau nelai
ko, bet išsiunčia į nurserį— 
poilsio namus.

Lankome jį tenai su K. 
Pociūnu, draugiškai pasi
kalbėjome apie jo sveikatą. 
Sveikatos, girdi, jau netu
riu, vaikščioti negaliu, bet 
ir skausmų neturiu. Tik 
turiu tris a t si dar i tįsias 
žaizdas, kurios jau negi ja. 
Matau, kad jau nepasveik- 
siu, noriu jau mirti.” Ma
no mirtis, girdi, palengvin
tų ant mano vaikų uždėtų 
didelę naštą. Dviejų ligo
nių prižiūrėjimas, kuomet 
jie 'turi nemažas savo šei
mas ir turi savo rūpesčių. 
Vieną ligonį prižiūrėti vis
gi bus lengviau, negu du.

Ir už poros dienų gauna
me pranešimų, kad mūsų 
draugas Skairus persiskyrė 
su šiuo, pasauliu. Liko in
validė. žmona, vaikams mo
tina. Apart dukters ir sū
naus, liko 7 anūkai ir kiti 
artimesni giminės ir drau
gai.

Tai taip ir pasibaigė gero, 
veiklaus žmogaus ir rūpes
tingo savo vaikais tėvo gy
venimas.

Lai būna širdingiausia už
uojauta jo vaikams ir arti
miesiems o jam amžina 
ramybė ir nepamirštamas 
prisiminimas kaip gero tė
vo vaikams ir gero veikėjo 
visuomenės labui.

Ignas

Sacramento. —Kaliforni
jos asamblėja vienbalsiai 
siūlo federalinei valdžiai 
pervesti Alcatrazo salų in
dėnams, kurie dabar jų sa
vinas! ir ten apsigyvenę.

Lima. — Peru valdžia už
darė du opozicijos laikraš
čius.

KRISLAI
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

įsakymas tuoj visas mokyklas 
integruoti. Kalbama apie in
tegracijos proceso sulėtinimą. 
Kritikuojamas Aukščiausiasis 
teismas už vertimą mokyklas 
integruoti. O štai Naminiais 
reikalais prezidento padėjėjas 
Mr. John D. Ehrlichman vie
šai pareiškė, kad jis iš viso 
priešingas mokyklų integraci-

kydamas, jei jis nėra prie- Jai-
Kaip nekalbėsime, kaip ne

svarstysime, bet nar k o t i k ų 
vartojimo plitimas sudaro bai
sią problemą. Virto pavojin
ga liga. Epidemijos tempu 
ji pavergia vaikus, moksleivi
ją, jaunimą. Naikina jų svei
katą, palaužia juos moraliniai. 
Patenkinimui nuodų troškimo 
jie virsta plėšikais ir žmogžu
džiais.

O kovai prieš šį piktą mū
sų vyriausybe neturi nei jėgų, 
nei lėšų, nei laiko. Viską su
ėda karas. Netrūksta tik kal
bų ir pažadų apie kovą prieš 
narkotikų vartojimo 
Bet tie žodžiai pliki 
žadai pliki!

plitimą, 
tie pa-
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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 instructoi' for each 3 students. Plenty 
of opportunity for recreation in famed White Mts. vacation 
area. Scholarship aid available.

* -

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

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

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

WAREHOUSEMEN

Experienced men needed for new modern facility. Year round 
employment. Good benefit program.

Sec or Call Mr. Babbino
CRAGSTAN

INDUSTRIES, INC.
53 Hook Road, Bayonne, N. J.

436-2070

STERN’S TV SERVICE 
DEBT.

Top salaries. Immediate openings. 
Experienced TV Antenna Men. Rod 
Men. Shop Men. Located in Lodi, 
N. J. Call for appointment., 201- 
773-1181. Eves. 212-981-5599.

(19-21)

(19-23)

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

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

(13-21)

* Amerikos Lietuvių Tary
bos atpuskai atgavimui pa
bėgusių smetonininkų ban
kų, dvarų ir centrukų įvyko 
vasario 15 d. Buvo laiko
mos abiejose bažnyčiose pa
maldos, prašant dievą, kad 
jis sugrąžintų smetoninin- 
kams bankus, dvarus ir cen
trukus. Diena pasitaikė šal
ta su sniegu ir lietumi. Tai 
ir maldininkų susidarė ma
žai. Žinoma, tie, kurie bėg
dami iš Lietuvos paliko sa- 
Vo turtus, sudarė didžiumą 
n^aldininkų. Jie turėjo ko 
maldauti. O tie, kurie at
važiavo anksčiau, nieko ne
paliko, išskyras botagą ir 
tarbą, kabančią ant tvarto’damas dukterį su 3 vaikais.

Nei iš šio, nei iš to Lon
donas pasigiria pasauliui, kad 
jis į Vakarų Vokietiją grą
žina 4,500 vyrų armiją, ku
rią buvo ištraukęs 1968 me
tais. Kame reikalas? Koks 
iŠ kur pavojus Vakarų Vo
kietijai, . kad jos “apsaugai” 
reikia daugiau anglų okupaci
nės armijos?

Tikrai nežinia, bet aiškina
ma, kad Jungtinės Valstijos, 
kad mūsų prezidentas-Nixonas 
“patarė” anglamsr padidinti 
savo karines jėgas: Vokietijo
je, kad neatrodytų,; jog vieni 
tik amerikiečiai budi V. Vo
kietijos reikalų sargyboje. O 
Washingtono pata rimas — 
Londonui įsakymas.

New Jersey naujienos
N. J. valstijų dabar kon- pasauliniu policininku, eik- 

troliuoja republikonai. Pas' 
juos įsitikinimas yra tas, 
kad kuo daugiau valdinin
kas yra pamokamas, tuo jis 
yra geresnis - gudresnis ir 
geriau atlieka pavestą dar
bų.

Pirmiau prie demokratų 
valdžios seimelio nariai al
gos gaudavo po $5,000, o 
dabar republikonai pasisky
rė po $10,000. Taip pat pa
kėlė algas ir tiems, kurie 
užima valdžioj kokią nors 
svarbesnę vietų. Tačiau su
sidaro keblumas su pini
gais — visur jų trumpa, 
visur nedateklius.

Iki šiol už perkamus pro
duktus taksų (sales tax) mo- 
kėdavom 3%. O dabar prie 
republikonų mokėsime 5%. 
Kuomet tas klausimas buvo 
svarstomas seimely, tai pri
sirinko daug publikos ir 
priešinosi pakėlimui, tai re
publikonai aiškino demo
kratinę sistemų, kad prie 
jos palaikymo turi prisidėti 
visi. To nepadarius, tai vi
sa naštų turės panešti na
mų savininkai, uždedant 
taksus ant jų nuosavybių. 
Protestai nieko nepadėjo. 
Taksais mano surinkti S-JOOj 
tūkstančių milijonų.

Seimelis buvo nutaręs ap- 
taksuoti orlaivių keliones iš 
N. J. Kas iš čia išvažiuos 
orlaiviu, tas turės užsimo
kėti $1 taksų, o kas skris į 
užsienį, tas turės užsimokė
ti $2 taksų. Už helikopterį 
turės- užsimokėti 50 cen
tų. Buvęs gubernatorius 
Hughes tą nutarimą veta
vo, paskaitant jį prieškon- 
stituciniu. Ir vetavimų at
mesti republikonai nei ne
bandė. Dabar orlaivių kom
panijos paskelbė, kad jos ir 
taip moka didelius taksus, 
kai kurios net $41 milijoną.

Šiuo laiku eina didelės 
kovos tarp mokyklų tarybų 
ir mokytojų unijų. Dabar 
užėjo gadynė, kad visi turi 
gauti geresnį užmokestį už 
savo darbą, nes pragyveni
mas kyla aukštyn beveik 
kas mėnesis.

Blogiausias dalykas yra 
tas, kad kėlimą algų pra
dėjo Washingtonas su pre
zidentu priešakyje, sudubel- 
tavodamas prezidento algą. 
Ir taip dabar tas sudubel- 
tavojimas eina nuo JAV 
kongreso, valstijų seimelių, 
apskričių, miestų ir mies
telių. Taip pat ’ir kitų val
dininkų.

Taip dalykams esant, val
džios operavimas pasidvigu- 
bina. Prie to prisideda, ro
dosi, ir kiti bereikalingi da
lykai, be kurių būtų galima 
apsieiti. Kaip tai, karas 
Vietname, bandymas būti

voti pinigus dėl visokių 
“missils” ir kitų bereika
lingų dalykų. Nors buvęs 
prezidentas sakydavo, kad 
Amerika viskų gali padary
ti, pasirodė, kad jis buvo 
klaidingas, ir neteko savol 
karjeros dėl tokių pasakų.

Dabar situacija susidaro 
tokia, kad jei neturi tvirtos 
organizacijos, jei tu parei
kalausi daugiau mokesčio 
už savo darbų, tai vieton 
užmokesčio, būsi nubaustas. 
Tokia padėtis dabar susida
ro su N. J. mokytojais. Jie 
pareikalavo didesnių algų, 
tai vieton algų, jie likosi 
nubausti. Tas atsitiko visoj 
eilėj miestų ir miestelių. 
Pavyzdžiui, E. Brunswick 
nubausta 39 mokytojai, Jer- 
sei City 40, kitur mažiau. 
Tačiau Newarke ta kova 
jau eina-5-ta savaitė. Mat, 
čia susidūrė su tvirtesne or
ganizuota grupe. Newarko 
mokytojų unij os lokalas 
priklauso prie AFL-CIO.

Kai tik streikas prasi
dėjo, tai švietimo taryba iš
ėmė indžionkšina (uždrau
dimų) streikuoti, ir už ne- 
paklausymų atšaukti strei
kų lokalo pirmininkas tapo 
nubaustas 6 mėnesių kalė
jimu ir $55 pinigiškai. Ka
lėjimo bausmę sumažino 3 
mėnesiais, bet piniginę baus
mę turėjo užsimokėti. Su
prantama, tas iššaukė dide
lį pasipiktinimą, ir streikie- 
nai pradėjo mokyklas pike
tuoti. Buvo areštuota 198 
piketininkai.

Į streiką įsimaišė AFL- 
CIO, nes Newark mokytojų 
grupė priklauso prie jo. 
Atvažiavo iš' Washingtono 
Mokytojų Unijos Nacio
nalinis prezidentas, kuris 
atstovauja 200,000 mokyto
jų. Privažiavus jam prie 
mokyklos, kuri buvo pike
tuojama, ir išlipus iš auto
mašinos, tuojau buvo areš
tuotas ir per 7 paras išbu
vo kalėjime.

Abiejų pusių taikintojai, 
kurių tarpe buvo pagarsė
jęs taikintojas Kheel, išlei
do pareiškimų, kad jie pa
sitraukia iš savo pareigų, 
jei švietimo taryba nesiliahs 
vartojusi prieš streikierius 
žiaurias represijas. Derybos 
buvo nutrauktos.

N. J. AFL-CIO sekreto
rius suorganizavo1 apylin
kės unijistų demonstraciją 
Newarke, kurioje dalyvavo 
keliolika šimtų žmonių ir 
trumpais išsireiškimais pa
sakė, kad jų organizacija 
nėra streiko pralaimėjusi ir 
ji neduos pralaimėti savo 
nariams ir šio streiko, nes 
jų reikalavimas yra teisin-

WANTED MARRIED COUPLE 
over 50, woman as housekeeper, man 
care for church and handyman. 2 
rooms and board, high pay. Call 
609-467-0037, Swedesboro, N. J.

(18-22)

HOUSEKEEPER. Live in. General 
housework, laundry. Care of 5 yr. 
old. Assist cooking, Excel sal. Recent 
ref. req. Call 609-667-0221 or even
ings 309-429-0124. (13-19)

HOUSEKEEPER. General. Light 
cooking and laundry. 51/» days, live 
in. Fond of children. Own room, 
bath, TV. $75 per week, year end 
bonus, steady position. Good home 
for right woman. Call VE 6-5593 
Philadelphia for interview. (18-19)

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)

HOUSEKEEPER. General. Light 
cooking and laundry, child care. 
Live in. Private room, bath & TV. 
Excellent salary. Cheerfull happy 
family and surroundings in Valley 
Forge area. Must have recent ref
erences and experience. Call 279- 
1130, Norristown, Pa. (18-20)

WOMAN. To use electric dish
washing machine. 3 to 7 PM shift. 
Own transportation. For informa
tion call Brother Thomas Swisdak. 
Phoenixville, Pa. 660-0556, 10 AM 
to 2 PM. (18-24)

jis turi būti paten-

tų visų manevrų ir 
piketavimas tęsiasi.

gas ir 
Kintas.

Po 
areštų,

Derybos atsinaujino ir 
priėjo prie susitarimo. Pir
miau pradinis mokytojas 
gaudavo $5,000 ir įsidirb- 
davo iki 8į tūkstančio do
lerių, o dabar pradės nuo 
$8,000 iki $13,000. B. D. 
gaus daugiau. Ir gaus dau
giau pagerinimų. Mokytojų 
Unija sutartį užgiria. Bet 
įvyksta didžiausias triukš
mas švietimo taryboje, nes 
naujas kontraktas reikalau
ja 3 milijonų dolerių me
tams daugiau negu buvo 
pirmiau. Miesto meras už 
galvos susiėmęs rėkia, kad 
pinigų jau ir taip visur stin
ga, o čia dar prisideda 3 
milijonai išlaidų daugiau.

Švietimo tarybos mitinge 
dalyvavo labai daug pilie
čių, nes čia visus paliečia. 
Kuomet eina balsavimas ir 
iššaukiamos švietimo tary
bos narys balsuoti balsuoja 
už sutartį, tai tam tikra da
lis susirinkusių sustoja ant 
kojų ir kumštis rodydami 
rėkia ir kolioja, darydami 
visokius užmetimus tokiam 
balsuotojui.

Švietimo taryboj vienybės 
nebuvo ir kai kurie nariai 
balsavo prieš tą sutartį. 
Pirmininkas, kuris streiką 
privedė prie susitaikymo, 
apsiverkė ir apleido pirmi
ninkavimo vietą tame susi
rinkime. Po kelių minučių 
sugrįžo ir vėl užėmė vietą 
ir pareiškė.: “Aš pasikalbė
jau su savo sūnum apie rei
kalą, ir jis man patarė, kad 
jei, girdi, manai, kad darai 
gerai dėl visuomenės, tai ir 
daryk be jojau mikčiojimų. 
Ir dabar pareiškia, kad po
litika su mokslu nesusitai
ko ir balsuoju už užtvirtini
mų naujos sutarties.”

Gandai ėjo, kad meras no
ri, kad jis rezignuotų iš to

Accounting.
BUDGET ANALYST

Seeking recent college graduate 
with Accounting major for interest
ing position in accounting Dept, of 
Dynacim Utility Co. Prefer 2-3 yrs. 
experience.

Duties involve preparation of an
nual capitol and expense budgets 
and projections on a monthly basis. 
Liason with, various Depts, and Ma
nagers in preparation and invest
igation of variances.

Excellent benefits and salary in 
attractive headquarters in Down
town Elizabeth.
Send resume to Personnel Director.

ELIZABETHTOWN GAS CO.
No. Elizabethtown Plaza, 

Elizabethtown, N. J.
(18-21)

Trumpai iš visur
Nicosia.— Kipro prezi

dento arkivyskupo Maka
rios lėktuvas buvo sušau
dytas, lakūnas sužeistas, 
bet galėjo nutupdyti lėktu
vų. Prezidentas nesužeistas. 
Areštuotąjį! graikų kilmės 
jaunuolių.

Hong Kongas.— Čia gau
ta žinių, kad Laoso Patrio- 
tinis Frontas (Pathet Lao) 
pasiūlė valdžiai išrišti ki- 
virčius taikingu būdu, lai
kantis Genevos 1962 metų 
sutarties.

San Antonio, Texas.— Bu
vęs prezidentas Johnso- 
nas buvo susirgęs gripu ir 
širdies susilpnėjimu. Da
bar sveikatą atgauna.

Paryžius. — Šimtai Nan- 
terre universiteto studentų 
kovėsi su policija.

Lima. — Peru valdžia už
darė du opozicijos laikraš
čius.

komiteto. Sutartis buvo už- 
girta.

Unijų viršininkai nutarė 
kreiptis į prokurorų, į gu
bernatorių ir į Aukščiausią
jį teisėjų, kad susilaikytų 
nuo didelių bausmių. Ta
čiau, šiuos žodžius rašant, 
žinios sako, kad 7 vadai yra 
nubausti po 6 mėnesius ka
lėjimo ir $500. Ir vėl į teis
mų pašaukta 16 streikierių. 
Yra kalbama, kad valdinin
kai nutarė bausti skaudžiai, 
kad ateity atgrasinti nuo 
streiko.

Ignas

i i
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AMERIKOS KOMUNISTAI SAKO: 
■ - r . •

Tegu turtuoliai ir korporacijos moka 
pajamų mokesčius, o ne darbininkai

ŠTAI KELI STULBINANTIEJI FAKTAI:
Šių metų mokesęių — fe- 

de valinių, valstijų ir vieti
nių — sumos siekia 30 bili
jonus dolerių.

1970 m. darbininkai mo
kės dvigubai tiek federali- 
nių pajamų mokesčių kiek 
korporacijos ir 3į karto 
tiek, kiel< pasitu r i n č i ų j ų 
sluoksnių nariai. 150 multi
milijonierių visiškai lega
liai nemoka nė cento mo
kesčių. Tai yra vyriausy
bės “pašalpa”' turtuoliams. 
Tuo tarpu atskaitymai iš al
gų į federalinį biudžetą ir 
socialinio draudimo mokes
čiai siekia 100 bilijonų dole
rių. Karui ir panašiems rei
kalams 1970 m. federalinis 
biudžetas iš bendros 200 bi
lijonų dolerių sumos numa
to 115 bilijonų dolerių. Tai 
yra kita “pašalpa” turtuo
liams— prekiautojams mir
timi.

Per paskutiniuosius Viet
namo karo metus darbinin
kų pajamų mokesčiai pakilo 
117%.

Tiktai 8% iš federalinio 
biudžeto skiriama liaudies 
gerovei kelti. 1929 m. vie
tiniai, valstijų ir federali- 
niai mokesčiai sudarė 13% 
nacionalinių pajamų. 1969 
m. jie sudarė 37% — beveik 
tris kartus daugiau.

MOKESČIŲ NAŠTOS 
PERKĖLIMAS

1930 m. pabaigoje veikė 
demokratiška pajamų mo
kesčių sistema, dėl kurios 
taip sunkiai ir ilgai kovojo 
progresyvūs žmonės. Mo
kesčiai buvo mokami tur
tingųjų, gerai* uždirbančių 
žmbnių ir korporacijų. Ma* 
žai uždirbantiem1 bfcvo da
romos išimtys ir buvo duo
damas kreditas uždirbtoms 
pajamoms. Kai didysis biz
nis pradėjo kontroliuoti fe- 
deralinę vyriausybę, atsira
do įvairios galimybės išsi
sukinėti, kol pagaliau fede- 
raliniai moksčiai iš turtin
gųjų atrodė kaip skylėtas 
šveicariškas sūris.

v Mažų pajamų žmonėms 
mokestinės lengvatos buvo 
drastiškai sumažintos ir 
buvo uždėti įvairūs papildo
mi mokesčiai.

Tokiu būdu pajamų mo
kesčiai buvo perkelti nuo 
kapitalo ant darbininkų pe
čių. 1

DARBININKAS IR 
MONOPOLISTAI

Joe Smithas yra plieno 
pramonės darbininkas, turi 
vieną išlaikytinį. Jo savai
tinis uždarbis yra $158.73

arba $8,254 į metus. Dide
lės dalies tos sumos jis nie
kad nepamato. Kas savaitę 
$32.31 išskaitoma federali
nio mokesčių ($1,680 per 
metus). Be to, jis moka į 
metus $1,222 akcizo, parda
vimo ir nejudomo turto mo
kesčių. Prie to dar prisi
deda įvairūs paslėpti mo
kesčiai, kaip už komunali
nius patarnavimus ir kt. 
Taip susidaro į metus ma
žiausiai $2,902, ir Smithas 
laimingas, jeigu jam iš jo 
uždarbio pasilieka į metus 
$5,000.

Jonathan Morganas yra 
magnatas su savaitinėm pa
jamom $160,000, virš $8 mi
lijonų į metus. Pagal paja
mų mokesčių taisykles jis 
turėtų mokėti 70% už did
esnę šių pajamų dalį.

Bet du milijonai yra u j o 
procentai iš neapdedamos 
mokesčiais valstybinės pa
skolos, 4 milijonai dolerių 
yra pajamos iš kapitalo, 
už kurį mokesčių mokama 
daugiausiai 25%, $1 mili
jonas gaunamas iš naftos 
gręžimo, už ką nemokama 
jokių mokesčių dėl išsisėmi
mo ir kitų specialių leng
vatų. Tokiu b6du už visus 
8 milijonus dolerių jis mo
ka tiktai $2 milijonus mo
kesčių.

Ir tai dar ne viskas. $2 
milijonus < jis atskaito už 
“labdarybę” fundacijai, ku
rią jis kontroliuoja. Jo ne
judamas turtas užmiestyje, 
“farma,” • kaip- jis ją vadi
na, duoda jam $100,000 
“nuostolių,” kas taip pat 
atskaitoma iš apmokestina
mos sumos.- Be to, jis gau
na 7% kredito už $5 milijo
nų investiciją. Tokiu būdu 
Joe Smithas sumoka 35%, 
o Jonathan Morganas — 
tiktai 10%.
DABARTINIAI MOKES
ČIAI EKSPLOATUOJA 

DARBININKUS
Eksploatacija yra, trum

pai pasakius, kai darbinin
kas pagamina daugiau, ne
gu jis gauna uždarbio, ir 
skirtumas yra darbdavio 
pelnas. Net kai darbinin
kai organizuojasi ir strei
kuoja dėl didesnio uždar
bio, darbdavys viena ranka 
atsiima tai, ką jis kita ran
ka buvo priverstas duoti.

Mokesčiai ir monopolinės 
yra priemonės iščiulpti kuo 
daugiau pinigų kapitalo 
naudai.

Baikime su plėšikavimu! |

Reikalaukime iš vyriau
sybės:

Sumažinti darbininku 
mokesčius $80 mbilijonų.

Panaikinti 10% Vietnamo 
karo mokestį.

Panaikinti pajamų mokes
čius iš darbininkų, gaunan
čių mažiau negu $10,000 
per metus, ir iš šeimų, turin
čių mažiau metinių pajamų 
negu $15,000.

Padidinti asmeniškas 
lengvatas iki $3,000 vienam 
asmeniui ir $1,500 kiekvie
nam šeimos nariui.

Panaikinti gamintojų ir 
j vartotojų akcizinį mokestį.

Nustatyti 10% kreditą už 
pirmus $10,000 uždarbio.

Sustabdyti atskaitymus už 
socialinį draudimą.

šitos priemonės padidin
tų darbininkų pajamas dau
giau negu 25% — nuo $300 
bilijonų iki 380 bilijonų do-’ 
lerių, tai yra ekvivalentas 
keturių metų algų padidini
mo 6%.
PADIDINTI MOKESČIUS 
Iš TURTUOLIŲ IR KOR
PORACIJŲ $90 BILIJONŲ

Neatidėliojant panaikinti 
visas galimybes išsisukinėti 
nuo mokesčių.

Išreikalauti pilnas sumas 
už kapitalo pajamas, pro
centus, dividendus, honora
rus, gamybos išlaidų są
skaitas ir pan.

Sustabdyti mokestines 
lengvatas už išsisėmimą, 
nuvertinimą, pajamas, pa
slėptas aukštose algose ir 
gamybinėse išlaidose, mono
polijų reklamoje, kontribu
cijose ir universiteto kon
trolėje.

Grąžinti pajamų mokesčio 
normą—52.8% iš visų kor
poracijų pajamų, kuri veikė 
iki 1965 m.

Pilnai apmokestinti neju
damą turtą, fundacijas ir 
trestus. •

PAKEISTI KARO BIU
DŽETĄ TAIKOS 

BIUDŽETU
Panaikinti $80 bilijonų 

asignavimą karui ir pana
šioms išlaidoms ir paskirti 
tą sumą bendraut gerbū
viui kelti.

Įvykdyti Jungtinių Tau
tų rezoliuciją dėl visiško ir 
bendro nusiginklavimo.

Atšaukti kariuomenę iš 
užsienio bazių.

Baigti karą Vietname ir 
visas kitas užsienio inter
vencijas.

Liet. Koop. Spaudos Bendroves Dalininky
SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS

Įvyks

Sekmadienį, Kovo-Marcli 15 d.
“LAISVĖS” SALĖJE

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 
Šerus, išrinkite atstovą dalyvauti. Kviečiame ir svečius dalyvauti.

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

LIKVIDUOTI SKURDĄ
Įvesti negatyvų pajamų 

mokestį, kad žmonės, uždir
bantieji mažiau padoraus 
pragyvenimo minimumo, 
gautų ta skirtumą.

Užtikrinti minimumą $8,- 
000 į metus vienam žmogui 
ir $1,500 papildomai kiek
vienam šeimos nariui. (Šios 
sumos turi didėti, didėjant 
pragyvenimo išlaidoms.)

Už $45 bilijonus būtų pa
gelbėta 60 milijonų ameri
kiečių.

LIKVIDUOTI LŪŠNY
NUS, GETUS IR 

NELYGYBĘ
Pastatyti 2 milijonus vals

tybinių butų miestuose, 
priemiesčiuose ir kaimo vie
tovėse.

Panai kinti gyvenamųjų 
rajonų segregaciją.

Apgyvendinant, duoti pir
menybę getų ir lūšnynų gy
ventojams.

Sunormuoti nuomą, kad 
ji neviršytų 15% uždarbio.

SUTEIKTI TINKAMAI 
APMOKAMĄ DARBĄ
Padidinti minimalų valan

dinį uždarbį iki $2.50 vi
siems darbininkams.

Organizuoti apmokymo 
programas visiems, kam tai 
reikalinga.

Suteikti dirbančioms mo
tinoms nemokamą vaikų 
priežiūrą. *

Paversti ginklų gamyklas 
i tokias, kur vyriausvbė ga- 
'ėtu įdarbinti bedarbius.

Įvesti socializuotą medici
nos pagalba ir nemokamą 
aukštąjį mokslą.
PRADĖKIME VISUOTI
NA KOVA PRIEŠ MO

KESČIŲ SISTEMĄ
Mums reikalinga vieninga 

darbininkų : klasės progra
ma demokratiškai mokesčių 
reformai. Darbo unijos vis- 
labiau reikalauja iš Kongre
so mokesčių reformos. Bet 
to nepakanka.. Daug re
formų buvgt laimėta, vien 
per didelę masišką kovą, 
apimančią milijonus darbi
ninkų. ;

• t ; .

Darbo unijos, juodųjų ir 
vargšųjų žmonių organiza
cijos, politiniai klubai ir ki
tos grupės, visi turi susi
vienyti aplink bendrą pro
gramą.

Siųskite šimtus tūkstan
čių rezoliucijų, laiškų ir te
legramų kongresui ir prezi
dentui Nixonui.

Priminkite prez i d e n t u i 
Nixonui, kad per rinkimo 
kampaniją jis žadėjo panai
kinti 10% karo mokestį.

Siųskite peticijas su mili
jonais parašų.

Demonstruokite Washing
tone ir prie valstijų kapite
lių.

Organizuokite darbo nu
traukimą ir kitas kovos ak
cijas dėl mokesčių refor
mos.

Valstijų ir miestų mokes
čių sistema yra taip pat 
bloga. Rekomend u o j a m a 
ruošti kovą vietose dėl vie
tinių mokesčių pakeitimo.
KOVOJE DĖL VALSTIJŲ 

IR VIETINIŲ MOKES
ČIŲ REIKALAUKIME:
Panaikinti pardavimo 

mokestį (sales tax).
Lengvatų mažų namų sa

vininkams.
Pilną apmokestinimą fab

rikų, ofisų ir komunalinių 
įmonių.

Atsiminkite, kad du treč
daliai mokesčių surenkama 
federalinės vyriausybės, to
dėl labiausiai organizuotai 
ir koncentruotai reikia ko-

MIESTE PASIDAIRIUS Parengiu Kalendorius
Pereitą ketvi r t a d i e n į 

Brooklyno Prospect Park 
ežere prigėrė ^du 12 metų 
berniukai. Nelaimė atsitiko, 
kai jiems bežaidžiant ledas 
įlūžo. Buvo ir trečias ber
niukas, jį policijai pavyko 
išgelbėti. Žuvo Charles Ai
ken iš 90 Lexington Ave. ir 
Albert Johnson iš 463 Clas- 
son Avė.

kimų į distriktų tarybas. 
Teismo įsakyta, kad turi 
būti išdirbtas naujas dis
triktų planas Manhattane, 
prisilaikant visų patvarky
mu, 

v

Kovo 15 d. 4
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banker 
tas “Laisvės” salėje. Tėmy* 
kite skelbimus. Pradžia į-2 
valanda c

Vis daugiau demokratų 
nori būti kandidatais į val
stijos gubernatoriaus pos
tą. Antai, buvęs prokuroras 
ir dabartinis majoro Lind
say pagalbininkas Robert 
M. Morgenthau galvojąs 
apie paskelbimą savo kan
didatūros. Jis vienas iš po
puliariausių demokratų. Gal 
jį paremtų ir “liberalai”.

Pirminiai rinkimai arba 
nominacijos įvyks birželio 
23 dieną.

Čionai federalinė valdžia 
suareštavo 11 gemblerių, 
kurių tarpe yra keturi “tru-l 
peniai”. Jų metinis biznis 
siekęs apie $600,000,000. Jų 
operacijų centras buvęs 
Rockland paviete.

Apeliacijų teismas pat
varkė, kad miesto Apšvie- 
tos Tarybos paskelbtas mo
kyklų distriktų planas Man 
hattane pravestas ne pagal

Duobkasiai sako, kad jie 
neklausys įsakymo ginčus 
pavesti verstinai arbitraci- 
jai. Jie sako,, kad jų reika
lavimai yra teisingi, ir jie 
už juos kovos iki pilno lai
mėjimo.

Policininkas Thomas H. 
Connor, iš Bronxo, suareš
tuotas ir kaltinamas apiplė
šimu žmogaus. Kai jis api
plėšimą .vykdė, jis buvo ci
viliniai apsirengęs. Jis ne
vedęs, tik 27 metų.

Balandžio 5 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

Majoras Lindsay nusilei
do portorikiečių reikalavi
mui ir Bronxo Lincoln Hos
pital administratoriumi pa
skyrė portorikietį D r. An- 
tero Lacot. Ligoninė randa
si tirštai portorikiečių ap
gyventame miesto rajone.

Iš Chicagos sugrįžo Da
vid Dellinger, vienas iš tų 
septynių, kurie buvo teisia
mi. Jis paleistas po užsta
tu. Jis sako, kad jis yra re
voliucionierius, kad jis yra 
priešingas smurtui arba jė
gos priemonėms pasiekti

įstatymus. Todėl šioje mies- tikslą. Jis sako, kad “septy- 
to dalyje negalės būti rin- ni” teisme užsilaikė gerai.

Iš LDS 13-os kuopos 
susirinkimo

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyko kovo 4 d. Iš val
dybos raportų pasirodė, kad 
kuopa gerai laikosi, nariai 
laiku pasimoka savo mokes
tis, ligonių nėra, apie pora 
šimtų dolerių ižde.

Aptartas kuopos parengi
mas, kuris įvyks balandžio 
5 d. “Laisvės” salėje. Prog
rama bus graži. Amilija 
Young Jeskevičiutė padai
nuos keletą dainelių, Aldo
na Anderson pianu paskam
bins, Nelė Ventienė ir J. 
Grybas duetą padainuos, 
Jonas Mikaila parodys fil
mus iš Amerikos gyvenimo, 
priedu bus poezijos, skaity
mas. Tai bus tikrai kultūri
nė popietė.

Nutarta parengimą už
baigti skaniais užkandžiais, 
kava ir tortu. Įžanga, kaip 
dovana, tik $1.50. Šią kultū
rinę popietę ruošia kuopos 
valdyba ir tikisi gražios na
rių ir svečių kooperacijos, 
kad parengimas būtų sėk
mingas.

Skaitytas LDS bowlingo 
turnamento komiteto laiš
kas, prašantis kooperacijos, 
kad LDS turnamentas ge
rai pavyktų. Turnamentas 
įvyks gegužės 15, 16 ir 17 
die n o m i s Kenosha, Wis. 
Nusitarta gauti nors porą 
bowlininku pasiųsti į turna- 
mentą. Bus pasistengta su
kelti tam tikslui pinigų. Ant 
vietos keletas prisidėjo su 
auka.

Po susirinkimo visi daly
viai pasivaišino kava, tortu 
ir vynu. Labai skanų tortą 
iškepė Marcelė Jakštienė. 
Jai širdingai ačiū.

Se k a m a s susirinkimas 
įvyks trečiadienio vakare, 
balandžio 1 d. Būtų smagu, 
kad daugiau narių atsilan
kytų.

Jonas

voti šioje srityje.
Tegul turtuoliai ir kor

poracijos moka mokesčius, 
bet ne darbininkai!

Albertas Laurinčiukas 
vėl į Lotynų Ameriką

Kai šie žodžiai pasieks 
skaitytojus, įžymusis žur
nalistas ir knygų autorius 
Albertas Laurinčiukas j a u 
bus kelyje j Lotynų Ameri
ką. Aišku, kad jį siunčia 
1 a i k r aš t i s “The Moscow 
News” kaipo savo kores
pondentą Jungtinėse Tau
tose.

Kaip žinia, Albertas per
nai irgi lankėsi Lotynų 
Amerikoje ir parsivežė daug 
įspūdžių, kuriais sugrįžęs 
pasidalijo su mūsų skaity
tojais.- Tikimės to paties ir 
dabar.

Kaip plačiai jis ten važi
nės ir kaip ilgai užtruks? 
Būsiąs Bolivijoje, Čilėje, 
Kolumbijoje, Venezueloje ir 
kitose šalyse. Sugrįšiąs tik
tai už apie mėnesio laiko.

Linkime žurnalistui sėk
mės šioje įdomioje kelionė
je.

Tarybin. fotonuotraukų 
paroda persikelia 
į New Yorką

Šį penktadienį į New 
Yorką iš Washingtono per
sikelia Tarybinių Fotonuo
traukų Paroda, apie kurią 
buvo plačiai rašyta spau
doje.

Joje yra įstatyta 1,200 
nuotraukų, kurių tarpe esą 
nemažai ir lietuvių fotogra- 
fistų gražios kūrybos. Ver
ta bus New Yorko ir apy
linkės lietuviams parodą 
pamatyti. Ji bus Gallery of 
Modern Art, 2 Columbus 
Circle, Manhattane.

Taipgi sužinota, kad kar
tu su paroda atvyksta pen
ki ar šeši fotografijos me
no meistrai. Svečių tarpe 
yra ir labai populiaraus 
žurnalo “Švyturys” atsakin
gasis sekretorius Aleksa Os
valdas.

Įdomu bus su svečiais su
sitikti. Rep.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

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

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužes 17 dieną 4
LLD 185 kp. minėjimas 

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

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks kovo 10 d., 2 
vai. po pietų, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Prašomi visi 
nariai atsilankyti. Kurie 
dar nesate gavę knygos 
“Žvelgiu į tolius,”’ galėsite 
pasiimti. (18-19)

Puikiausiai pavykęs *.
Moters Dienos ’ 
minėjimas

Reikia pasakyti, kad jau 
labai seniai Laisvės salė bu
vo turėjusi tiek publikos, 
kiek jos susirinko pereitą 
sekmadieni į Tarptautinės 
Moters Dienos minėjimą 
Tikra to žodžio prasme sa
lė buvo sausakimša.

Ruošė Lietuvių Moterų 
Klubas. Vyriausia kalbėto
ja buvo iš Washingtono Al
dona Juškienė. Jos kalbą 
atspausdinsime “Laisvėje.”

Plačiau apie šią įdomią 
programą parašys Klubo 
korespondentė Verutė Bun- 
kienė.

DĖMESIO! DĖMESIO! t
Jeigu jūsų TV sugedo^ 

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

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

(18-25)

IŠNUOMOJIMAI
Išnuomojamas butas iš penkių^ 

mažų kambarių, Bushwick rajone, 
MacDonough St. Nuo pašto ir nuo 
Broadway vienas blokas. Nuolaida 
nuo nuomos už mažą prižiūrėjimą^. 
6-šių šeimų namo. Skambinkite: 
252-9428.

(18-19)




