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KRISLAI
Mūsų aidiečiai 
Albertas Knyva 
Nusipelnytai pagerbtas 
Bažnyčia audrose 
Kažin, ar gera taktika

A. Bimba

Pastebėjau, kad mūsų aidie
čiai labai energingai ruošiasi 
prie pastatymo operetės “Ra
munė”. Ir pats pastatymas 
jau nebe už kalnų. Tai bus 
kas nors naujo, įspūdingo.

Nė valandėlei neabejoju, 
Jog mūsų aidiečiai su mokyto
ja Mildred priešakyje savo 

'f pareigas atliks kuo puikiau
siai. Mums tik lieka laukti 
gegužės 3 dienos ir ruoštis jų 
parengime dalyvauti.

Bet man dingtelėjo mintis, 
ar nebūtų gerai ir gražu, jei
gu mūsų Aidą su “Ramune” 
pasikviestų kai kurios arti
mosios kolonijos? Pav., labai 
lengva pasiekti Philadelphiją, 
Waterbury arba Hartfordą, 
taip pat ir Worcester;', šių ko
lonijų veikėjams reikėtų apie 
tai rimtai ir greitai pagalvoti.

O gal kas nors panašaus 
jau yra galvojama ir plan u o- 
j am a.

Iš Vilniaus atėjo žinia, kad 
ten kovo 26 dieną mirė Al
bertas Knyva, vienas iš labai 
malonių ir veiklių lietuvių 
tautos sūnų, 
pažinau 
atskrido 
pasitikti 
Jis tada 
užsienio

veiklių
Su velioniu susi- 

1945 metais, kai jis 
į Leningradą mane 

ir parsivežti į Vilnių, 
darbavosi Lietuvos 

reikalų ministerijoje.
’ Plačiai ir nuoširdžiai jis ma

ne supažindino su įvykiais, 
padėtimi ir nuotaikomis bai
siai karo sužalotoje Tarybų 
Lietuvoje. Niekados nepamir
šiu tos kelionės ir Alberto 
man suteiktos pagalbos. i

Antru 1
Vilniuje per paskutinę viešna
gę Lietuvoje. Abudu su žmo
na atėjo į “Neringą” pasikal
bėti. Karštai apsikabinome. 
Po dvidešimties metų vėl susi
tinkame !

Sunku man net tikėti, kad 
šio nuoširdaus ir ištikimo lie
tuvių tautos sūnaus nebėra gy
vųjų torpe. Mano užuojauta 
Lietuvos draugams ir velionio 
artimiesiems.

kartu velionį sutikau Į Miller, 38 metų, negrą iš 
‘ Berkeley, užimti mažumos 
vado asamblėjoje postą. Tai 
pirmas negras, užimąs tokį 
svarbų paskyrimą Califor- 
nijos asamblėjoje. Jis pa
vaduoja Jess Unruh, kuris 
nori praleisti daugiau laiko 
savo kandidatūrai prieš Sam 
Yorty Los Angeles miesto 
majorą.

Paul Robesonas yra vienas 
iš pačių žymiausių Amerikos 
dainininkų, aktorių, veikėjų 

t ir kovotojų. Jis taipgi komu- 
' nistas. Dabar jis jau 71 metų 
^amžiaus ir su palaužta sveika
ta. Prieš daugelį metų jis 
lankėsi Tarybų Sąjungoje ir 
tapo jos nuoširdžiausiu drau
gu.

Garsųjį Rutgers universitetų 
jis baigė 1919 metais. Mokyk
loje jis labai pasižymėjo kaip 
garsus studentas ir futboli
ninkas.

Ir štai dabar pranešta, kad 
šis įžymusis juodųjų žmonių 
sūnus tapo oficialiai Rutgers 
universiteto pagerbtas, Stu
dentų Centre atidarant “Paul 

Music 
tikrai

Robeson Arts and 
Lounge/* Pagerbimas 
nusipelnytas. Garbė universi
teto profesoriams ir studen
tams !

Detroite šiomis dienomis į- 
<yyko Juodųjų Krikščionių 
Racionalistinis suvažiavimas. 
Plačiai kalbėta apie negrų iš

silaisvinimo judėjime bažny
čios vaidmenį. Pripažinta, 
kad dabartinė bažnyčia (pro-

Armijos daktaras kaltinamas 
nužudyme šeimos

Fort Bragg, N. C.—Ar-® 
mijos autoritetai pranešė 
žaliųjų baretų (Green Be
rets) daktarui kap i t o n u i 
Jeffrey R. MacDonald, 26 
metų, kad jis įtariamas nu
žudyme savo žmonos ir 
dviejų dukryčių prieš še
šias savaites.

MacDonald nėščia žmona, 
26 metų, ir j ų j ų dukros 
Kimberly 6 metų ir Kristen 
Jean 2 metų, buvo rastos 
vasario 17 d. lovoje nudur
tos.

Kapitonas irgi buvo su
badytas, bet nepavojingai. 
Jis sakė, kad keturi jau
nuoliai, veikiausia LSD pri
sigėrę, “hippie” tipai, už
puolė visą šeimą. MacDo- 
naldas turėjo žaizdų ant 
krūtinės ir keliose vietose 
radosi mėlynės. Žmona ir 
abi mergaitės turėjo daug 
žaizdų, padarytų ilgu aštriu

MacDonaldo močiutė Mrs. 
Wilma M. Perry, kuri gy
vena North Patchogue, L. 
L, niekaip negali tikėti, kad 
jos anūkas tai galėjo pada
ryti. Ji sako: “Dėl dievo 
meilės! Jis tai negalėjo pa
daryti. Jis toks puikus vai
kas.” - .. •.

Negras atsakingame 
poste

Sacramento, Calif.—Vals
tijos asamblėjos demokratai 
vienbalsiai išrinko John J.

testantiška, ar katalikiška) 
nevaidina tokio vaidmenio, ko
kį turėtų vaidinti.

Suvažiavimas nutarė 
dabar visomis jėgomis 
bažnyčią peorganizuoti 
versti ją kovos įrankiu 
išnaudojimą, neteisybę 
sinę diskriminaciją.

O iš Italijos pranešama, kad 
ten net du šimtai katalikų 
žnyčios teologų smarkiai 
kritikavo popiežių ir kai ku
rias bažnyčios dagmas.
reikalauja, kad popiežius pats 
reformuotųsi ir reformuotų 
bažnyčią. Turi būti galas 
kvailybei apie popiežiaus ne
klaidingumą arba apie kunigų 
celibato reikalingumą.

nuo 
siekti 

ir pa- 
prieš 

ir ra-

ba- 
pa-

Jie

Labai tenka abejoti revoliu
cine verte taktikos užgrobinė- 
ti lėktuvus arba diplomatus. 
O tai ypač plačiai pradėta 
praktikuoti Lotynų Amerikos 
šalyse.

Kol kas neteko matyti, kaip 
į šią taktiką žiūri tų šalių 
darbininkiškosios partijos. Jos 
turėtų pasisakyti.

Nesigirdi, kad europinėse 
šalyse šios praktikos būtų 
imamasi kovoje su reakcija.

Saigono policija puolė 
veteranus

Saigonas. — Nacionaliai 
policininkai didelėmis gru
pėmis patruliavo Saigono 
gatves per visą naktį, po 
to, kai jie susidūrė su virš 
100 invalidų veteranų.

Gatvės prie prezidento 
palociaus ir prie nacionali
nės asamblėjos namų buvo 
uždarytos spygl i u o t o m i s 
vielomis^ Veteranai 
demonstra n t a i, kai kurie 
atvykę ant ratukų (beko
jai), kiti pasiremdami ra
mentais, suėjo reik a 1 a u t i 
žmoniškesnės gyvenimo bū
klės. Policininkai demons
trantus puolė ašarinėmis 
dujomis, lazdomis daužė 
galvas.

Italijos bažnyčioje 
krizė

Roma. — Balandžio 5 d. 
prasidėjo Italijos 3,019 kar
dinolų, arkivyskupų ir vys
kupų šešių dienų ąsąmblė: 
jaz, aptarti vis didėjančias 
katalikų bažnyčios proble
mas Italijoje.,
. Aišku, asamblėja laikoma 
už uždarytų durų. Bus dis- 
kusuojami klausimai: kuni
gų celibato, gimdymo kon
trolės, popiežiaus autorite
to ir kiti.

Washington. — Kovo mė
nesį kainos (wholesale) pa
didėjo du kartus dau
giau negu Darbo Departa
mentas tikėjosi. Padidėji
mas buvo mažesnis negu 
praėjusių kelių mėnesių ir 
lyginosi praėjusio rugsėjo 
pakilimu — 0.2 procento. 
Švieži ir džiovinti vaisiai 
ir daržovės pakilo 9 proc.

Vaiką kankino 
iki mirties

Los Angeles, Calif. — Be- 
ty Lansdown F o u q u e t su 
ašaromis pasakojo džiurei, 
kaip jos vyras, su kuriuo 
ji gyveno be šliūbo, nukan
kino jos 5 metų sūnų. O 
kai vaikas agonijoje gulė
damas mirė, jis be susijau
dinimo stebėjo televiziją.

Mrs. Fouquet, 26 metų, 
sakė, kad kai ji bandė vai
ką atgaivinti, tai vyras jai 
liepė palikti jį ramybėje, 
kad jis galėtų “garbingai 
numirti.”

Vaikas buvo kankinamas 
nėr dvi su puse savaičių, 
Mirė 1966 m. rugsėjo 17 d.

Abu Fouquetai dabar ka
lėjime kaltinami apleidimu 
kito jos vaiko. Per tardy
mą ji papasakojo apie nu* 
kankinimą pirmojo.

U Than! apie Leniną
Jungtinių Tautų generali-me 100-ųjų Lenino gimimo 

nis sekretorus U Thant gar
bingai pasisakė apie Vladi
mirą I. Leniną, įsteigėją ko
munistinės tarybinės vals
tybės, kaip “įžymų moksli
ninką ir garbingą humanis
tą.”

Thanto raštas buvo skai
tytas sušauktame Jungti
nių Tautų mokslo ir kultū
ros organizacijos susirinki-

Daktaras Sam Sheppard Mire
Columbus, Ohio. — Ba- dringą gyvenimą. Jo moti- 

landžio 6 d. mirė Dr. Sam na nusižudė po jo teismo, tė- 
Sheppard, manoma, nuo vė-'vas mirė. Jis pats kalėji- 
žio ligos.-

Jis prieš šešis metus buvo 
išleistas iš Ohio Penitentia
ry, kur išbuvo 10 metų už 
brutališkai nužudymą savo 
nėščios žmonos.

Po paliuosavimo iš ka
lėjimo, jis buvo antru kartu 
teisiamas už tą patį nužu
dymą, ir rastas nekaltu.

Sheppard paėjo iš turtin
gos šeimos, bet gyveno au-

Buvęs Armijos lakūnas 
kalba apie civilinių 

.. . žmonių žudymus
> Springfield, Mass/—War
rant Officer David Bres- 
sem, buvęs Armijos helikop
terio majoras užmušė 33 
neginkluotus vyrus, mote
ris ir vaikus, kai jie bėgo 
per atvirą lauką. Tai buvo 
1967 metais.

Sakė Bressem: “Nei vie
nas nebuvo ginkluotas. Fak- 
tinai, vienas užmuštas 10

Džiurė Kopechne tyrinėjimą

Edgartown, Mass.—Džiū-1 
re, susidedanti iš 10 vyrų ir 
10 moterų, išklausius ketu
rių liudininkų parodymus, 
kurie tęsėsi mažiau nei 20 
minučių, paskelbė “tyrinėji
mą užbaigtu.”

Kaip žinoma, Miss Ko
pechne žuvo sena t o r i a u s 
Edward M. Kennedy maši
noje Chappaquiddick saloje, 
kada mašina nušoko nuo 
tiltelio į vandenį.

Susirgo keturi TSRS vadovai
Maskvoje gripas ir influ-®“ 

enza paguldė net keturis 
Tarybų Sąjungos vadovus.

Premjeras Aleksei N. Ko
syginas turėjo pasiduoti į 
ligoninę. Taipgi susirgo 
prezidentas N. V. Podgor- 
nis, M. A. Suslovas ir A. N. 
Šelepinas.

Iš šių žmonių susirgimo 
komercinė spauda Amer- 
koje bando daryti visokius 
politinius spėliojimus, lyg 
kad žmogus, užimantis Ta^ 
rjrbų Sąjungoje svarbų pos
tą, negali susirgti.

metinių proga.
Thant sveikino Unesco ta

rimą suruošti Lenino gar
bei minėjimą. Jis sakė: 
“Leninas buvo žmogus su 
didingu, šviesiu protu. Jis 
turėjo harmoningą kombi
naciją gilaus teoretinio 
mastytojo ir politiniai prak
tiško žmogaus.” 

me būdamas pradėjo susi
rašinėti su mergina Vokie
tijoje ir dar kalėjime būda
mas parsitraukė ją į JAV ii’ 
apsivedė. Neilgai su ja 
gyveno. Ji gavo divorsą, 
sakydama, kad jis brutališ- 
kas.

Liko trečioji jo žmona Co- 
leen, 20 metų amžiaus, su 
kuria išgyveno tik šešis mė
nesius.

ras-metų berniukas buvo 
tas laikant rankoje karvės 
apynasrį.”

Bressem, kuris dabar yra 
American International ko
legijoje, šį pareiškimą pa
darė nacionalinio komite
to JAV karo kriminalys- 
tėms Vietname tyrinėti na
grinėjime.

b------------------------------------------
, Saigonas — JAV koman
da pranešė, kad amerikie
čių karių jėgos Vietname

1 sumažintos 9,200 vyrų pra- 
' ėjusią savaitę. Dabar dar 
randasi 439,400 kareivių.

7,000 rūšių obuolių
Daugiau kaip 7,000 įvai

rių rūšių obuolių auginami- 
pasaulyje ir pavadinti skir
tingais vardais. Vien JAV 
yra keli šimtai rūšių.

Kareivis kėsinęsis prieš 
lakūno gyvybę

Louisville, Ky. — Suimtas 
kareivis Joseph B. Zito, 22 
metų amžiaus, už kėsini- 
mą peiliu nudurti B. S. Car
nes, jam vairuojant lėktu
vą, kuris skrido išNewYor- 
ko su 60 keleivių.

Sako, kad Zito gyvena 
ifirdoklyne. Jis lėktuvu grį
žo į tarnybą Fort Knox po 
atostogų.

Rockefeller ir Goodell 
Republikony kandidatai

Rochester, N. Y. — Re-® 
publikonų valstijos komite
tas nominavo gubernatorių 
Nelson E. Rockefeller į gu
bernatorius ir Charles E. 
Goodell į senatorius atei- 
nan č i a i s rinkimais. Mal
colm Wilson paskirtas kan
didatu į gubernatoriaus pa
vaduotoją (Lieutenant 
Governor). Louis J. Lefko- 
witz nominuotas į genera
linį prokurorą. Visi jie ei
na šias pareigas dabartiniu 
laiku.

Edward V. Regan, buvęs 
Buffalo miesto koncilmenu, 
nominuotas iį kontroli erių 
(Controller).

Atrodo, republikonų par
tijoje laimėjo liberališkes- 
nių pažiūrų kandidatai, o 
konservatyvai nepasitenki
nę. Numatoma didelių peš
tynių jų tarpe.

Illinois nori pravesti 
prieškarinį bilių

Springfield, Ill. — Seka
mą savaitę ruošiamasi įneš
ti į valstijos legislatūrą bi
lių, kuris leistų Illinois ka
reiviams atsisakyti vykti į 
Vietnamą kariauti. Bilius 
panašus į Massach u s e 11 s 
seimelio priimtą bilių. Šį 
bilių pristatys demokfa^aš 
Robert E. Mann.

Stalino dukra tuoksis
Phoenix, Ariz. — Svetla

na Alliluyeva, Stalino du
kra, kuri paliko savo vai
kus ir atbėgo į JAV, jau 
pamiršo savo “taip mylimą 
Indijos tautietį B r i j e s h 
Singh?’ Ji išsiėmė leidimą 
tuoktis su architektu Willi
am Wesley Peters.

Kaunas — Balandžio 3 d. 
mirė Karolis Vairas - Rač
kauskas, eidamas 88 metus. 
K. Račkauskas ilgą laiką 
gyveno Amerikoje ir vi
siems senesnės kartos pa
žangiems lietuviams gerai 
žinomas. Jis yra išvertęs 
daug knygų, jų tarpe ir Lie
tuvių Literatūros Draugi
jai. Sekančiame numeryje 
bus plačiau apie jį parašyta.

Atrodo, kad Appollo 13- 
ojo skridimas į Mėnulį arba 
bus atidėtas dėl vokiškų ty
mų ligos arba reiks pakeis
ti du astronautus kitais. 
Sakoma, kad du astronau
tai užkrėsti tymų i bakteri
jomis.

Osaka, Japonija. — Tre
čiadienį dujų eksplozijoje 
prie požeminio (subway) 
traukinio konstrukcijos už
mušta 72 žmonės ir 282 su
žeisti. Spro girnas išplėšė 
skylę 150 jardų ilgio ir 10 
jardų pločio.

Prof. A. Marcinkevičius 
Išvyko į JAV

Vilnius. — Kovo 30 d. į 
kelionę po Jungtines Ame
rikos Valstijas išvyko Vil
niaus Valstybinio universi
teto medicinos fakulteto 
bendrosios chirurgijos ve
dėjas, respublikos nusipel
nęs mokslo veikėjas profe
sorius Algimantas Marcin
kevičius.

Viešnagės Jungtinėse 
Amerikos Valstijose metu 
profesorius yra numatęs 
apžiūrėti stambiausias kar- 
diochirurgines klinikas, su
sipažinti su geriausių speci
alistų darbo metodais, at
liekant širdies vožtuvų pro
tezavimo ir kitas sudėtin
gas širdies operacijas.

Prof. A. Marcinkevičius 
Jungtinėse Amerikos Vals
tijose žada praleisti tris, 
mėnesius.

Washington. — Senato
rius Mike Mansfield sako, 
kad JAV “degina žvakę iš ; 
abiejų galų.” Infliacija sy- ’ 
kiu šu pradžia depresijos 
greitai plečiasi visoje šaly- ' * • J e.

Terry pas 
chirurgai 

plaučiuose 
jis ten at-

Blackpool, Anglija.—Sep- 
tynerių metų Terry McGo- 
ry kas naktį švilpaudavo 
miegodamas. Taip tęsėsi 
per visus metus iki tėvai 
nusitarė nuvesti 
gydytoją. Ten 
surado vaiko 
švilpuką. Kaip 
sirado, Terry negalėjo pa
sakyti. Jis neprisimena nu
rijęs tokį dalyką.

Senatas atmetė 
Carswellį

Washingtonas. — 51 bal
su prieš 45 senatoriai Nixo- 
no nominuotą kandidatą į 
Aukščiausiąjį Teismą teisė
ją G. Harrold Carswellį at
metė.

Tai didelis smūgis prezi
dentui ir jo pasekėjams. O 
dar svarbiau, tai kad šis jau 
antras Nixono kandidatas į 
Aukščiausiąjį Teismą at
mestas. Amerikos istorijoje 
tai retas toks įvykis, nors, 
sakoma, pirmojo prezidento 
Washingtono buvo atmesti 
trys kandidatai į Aukščiau* , 
Jąjį Teismą.

Newark, N. J. — Iškilus 
gaisrui trijų aukštų name 
ant 606 So. 10th St., trys 
žmonės žuvo ir 50 liko be 
namų. Žuvo Glemente Or- 
tis, 54 metų amžiaus, ir 11- 
mečiai Carlos Rivera ir Jo
seph Crawley.
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Pavojingas teismo nutarimas
SU vėliausiu savo nutarimu Aukščiausiasis Teismas 

“gražiai” pasitarnavo reakcijai ir sudavė skaudų smūgį 
žmonių demokratinėms teisėms, nuspręsdamas, kad poli
cija turi teisę suimti kalbėtoją ir neleisti jam kalbėti, 
kai jai atrodo, kad dėl jo kalbos publikoje gali kilti “ne
susipratimas”, pažeidžia Konstitucijos garantuojamą žo
džio laisvę, visiems piliečiams. Pagal šį nuosprendį, po
licija gali bet kokį kalbėtoją suareštuoti ir mitingą iš
vaikyti, “kai jai pasirodo”, kad tas kalbėtojas kritikuoja 
valdžią, arba kai jo nusistatymas priešingas tuo laiku 
galioje esančios partijos nusistatymui. Policijai labai 
lengva “įrodyti”, kad jeigu kalbėtojas nebūtų buvęs su
laikytas, dėl jo kalbos būtų kilusios “riaušės”.

Vietoj to, kad policija apsaugotų ir apgintų piliečio 
teisę viešai pareikšti savo nuomonę bet kuriuo klausimu 
ir prižiūrėtų, kad susirinkę į mitingą užsilaikytų ramiai 
ir išklausytų kalbėtoją, jinai padaroma reakcijos įran
kiu uždaryti piliečiui burną, kad jis negalėtų savo nuo
monę išreikšti. Tai labai, labai skaudus pralaimėjimas 
demokratijai ir piliečių teisėms.

Aukščiausiojo Teismo tarimas padarytas penkių bal
sų prieš keturis daugumos. Vadinasi, tik vieno balso 
dauguma sulaužoma ir pažeidžiama Konstitucija,

Kova už Senato daugumą
ŠIEMET rudenį turėsime svarbius rinkimus. Iš 

Washingtono pranešama, kad jais yra labai susirūpinęs 
prezidentas Nixonas. Jis nori, kad šie rinkimai jam 
duotų Senate nusveriamą daugumą. Bus perrenkami 25 
demokratai ir. 10 republikonų senatoriai. Prezidentas 
esąs įsitikinęs, kad republikonai turi progą keletą demo
kratų pakeisti republikonais. • '

Bet, žinoma, reikia, kad prieš demokratus būtų iš
statyti įtakingiausi republikonai, žinoma, pirmoję vie
toje tie, kurie sutinka su prezidento politika. Tai čia 
Nixonas ir turėjęs “pilnas rankas darbo”. Jis turi įvai
rių valstijų republfkonuš priversti nominuoti jo šalinin
kus. Kai kur tą pasiekti buvę nelengva. Daugelyje vie
tų republikonai mano, kad daug daugiau progų laimėti 
tokiems kandidatams, kurie, pav., priešingi prezidento 
karui ir politikai Vietname. Bet jei tikėti “The N. Y. 
Timeso” korespondento R. W. Apple pranešimu, tai vi
sur arba beveik visur vietiniai republikonai politikieriai 
turėjo nusilenkti prezidentui ir iškelti kandidatūras tik
tai tų, kurie aiškiai ir nesvyruojančiai pasižada, kai bus 
išrinkti, ištikimai tarnauti visiems prezidento norams.

Bet, žinoma, tai dar nereiškia, jog šis prezidento 
laimėjimas prieš savo partijos politikierius jau garam 
tuoja, kad jo padiktuoti kandidatai rudenį rinkimus lai
mės. Gali būti kaip tik priešingai. Jeigu Vietnamo ka
ras nepasibaigs, o kad jis iki rinkimų nepasibaigs, tai 
kaip diena aišku, ir jeigu infliacijai nebus pastotas ke
lias, o kad nebus, tai irgi netenka abejoti,— tai prezi
dento bučkis kandidatams gali pavirsti “mirties bučkiu”. 
Panašiai buvo prezidento Johnsono prezidentavimo lai
kais. Tie kandidatai, kurie turėdavo jo palaiminimą ir 
užgyrimą, dažniausiai pralaimėdavo rinkimus. Su lai
ku pasidarė taip, jog demokratai vengdavo prezidento 
ūžgyrimo kaip kokios didžiausios nelaimės. Su savo po
litika Johnsonas taip nusinešiojo Amerikos žmonių aky
se, jog pagaliau ir jis pats nebekandidatavo antram ter
minui.

Gali panašiai atsitikti ir su prez. Nixohu.

Kodėl Izraelis nesinaudoja 
proga?

rDr. Nahum Goldmann yra vienas iš įžymiausių žy
dų šionistų (nacionalistų) vadų. Jis yra Pasaulinio Žy-i 
dų Kongreso prezidentas.. Prieš kiek metų jis gyveno 
Jungtinėse Valstijose. Dabar gyvena Izraelyje. Jis pa
siūlė Izraelio valdžiai, kad per jį, per Goldmanną, tartų* 
si su Egipto prezidentu Nasseriu. Jam esą duota su
prasti, kad Nasseris sutiktų į tokius pasitarimus su Iz-: 
raeliu eiti.

Bet Izraelio kabinetas specialiame posėdyje nutarė 
Goldmanno pasiūlymą atmesti. Izraelio valdžia pati pa
sirinksianti savo atstovą į bet kokius pasitarimus su 
arabais. Vadinasi, ji nepasitiki Dr. Goldmannu.

Iš to daroma išvada, kad pačiuose sionistuose nebė
ra vienos nuomonės santykiuose .su arabais. Juose esa
ma įtakingų žmonių, kurie norėtų rimtai siekti susitart- 
mo su arabais. Bet tie sionistai, kurie dabar kontroliuo
ja Izraelio valdžią, užsispyrusiai laikosi dabartinės agre
syvios politikos. Jie nenori nė kalbėti apie atidavimą 
arabams visų iš jų užgrobtų žemių. 'O bet koks susita
rimas galimas tiktai tų žemių arabams sugrąžinimo ke
liu.

SUSIŽAVĖJO 
KRIMINALISTO 
NUOMONE

“Tėviškės Žiburių” ben- 
diadarbiui A. Lembergui 
labai patiko švedo jaunuo
lio nuomonė apie Tarybų 
Sąjungą. Ypač jam ten ne
patiko kalėjimas, kuriame 
jis buvo patupdytas ir iš
tupėjo beveik dvejus metus.

Už ką tas švedas pakliuvo 
į tarybinį kalėjimą? Jis bu
vo sučiuptas gabenant nar
kotikus į Tarybų Sąjungą. 
Buvo nubaustas trejų metų 
kalėjimu. Paleistas neišsė
dėjęs nė dvejų metų.

Šio jauno kriminalisto 
nusidėjimas buvo labai, la
bai sunkus. Kaip žinia, 
Amerikoje jau siūloma to
kius kriminalistus bausti 
mirtimi. O Tarybų Sąjun
goje gavo tik trejų metų 
kalėjimą!

Pasirodo, kad ir kalėjime 
su juo buvo elgiamasi labai 
žmoniškai. Pav., jis pats 
pripažįsta, kad “jis turėjo 
teisę kas antras mėnuo nu
važiuoti į Maskvą ir aplan
kyti savo ambasadą.”

Tai negirdėtas dalykas. 
Kurioje kitoje šalyje nu
teisti kriminalistai turi to
kias privilegijas? Mums ne
žinoma jokia kita šalis.

Bet, žinoma, kalėjimas 
yra kalėjimas. Juokinga bū
tų, kad nubaustas krimina
listas girtų kalėjimą ir tą 
valdžią, kuri jį nepaglostė, 
bet nubaudė. Jeigu “Tėviš
kės Žiburiai” jau tik tokius 
b e s u r a n d a “autoritetus” 
prieš socialistinę šalį, tai 
jau amžinas bankrutas...

JIE TO PAJĖGUMO 
NIEKADOS NĖŠLĖPĖ

Chicagos kunigų “Drau
gas” (bal. 1 d.) džiaugiasi: 
“Ir komunistai pripažįsta 
bažnyčios pajėgumą.” Įro
dymui šio fakto cituojama 
iš Vilniaus “Tiesos” (Nr. 
65) sekamas:

“Neturim pamiršti, kad dau
gelis senų tradicijų ir papro
čių, įvairios buržuazinės, o taip 
pat religinės atgyvenos yra la
bai gajos, čia visada pravar
tu prisiminti tuos perspėjan
čius V. Lenino žodžius, kurie 
ragino niekada nenusiraminti, 
nuosekliai ir kantriai dirbti to
liau. Kiekvienu mūsų atokvė
piu šiame darbe, kiekvienu 
stabtelėjimu skubama pasi
naudoti. Nereikia pamiršti, 
kad bažnyčia, ypač katlikų, 
turi sukaupusi labai didelį 
kovos su ateizmu patyrimą, 
kurį visomis išgalėmis, sten

giasi panaudoti.
Pagaliau tai labai darniai 

organizuotas, pakėlęs šimtme
čių išbandymus, organizmas. 
Jis labai operatyviai sugeba 
manevruoti, sugeba prisilai
kyti naujomis gyvenimo ir 
socialinėmis sąlygomis.

Faktas yra, kad komunis
tai niekados neneigė bažny
čios pajėgumo. Juk tai mil
žiniškas aparatas su šim
tais tūkstančių apmokamų 
agentų. “Draugo” rašeivos 
klaidina savo skaitytojus, 
kai jiems įkalbinėja, kad tik 
dabar komunistai pamatė 
bažnyčios įtaką, arba sura
do jos pajėgumą.

JIS BUVO TAURUS 
LIETUVIŲ TAUTOS 
SŪNUS

Vilniaus “Tiesoje” (kovo 
28 d.) skaitome liūdną pra
nešimą, kad mirė įžymus 
lietuvių tautos veikėjas Al
bertas Knyva. Grupės drau
gų pranešime apie jo mirtį 
rašoma:

Šių metų kovo 26 dieną stai
ga mirė TSRS Vals ty b i n i o 
banko Lietuvos Respublikinės 
kontoros valdytojas, Lietuvos 
Komunistų partijos Revizijos 
komisijos narys Albertas Kny
va.

A. Knyva gimė 1912 metais 
Estijos mieste Tartu, tarnau
tojo šeimoje, 1937 - 1939 me
tais studijavo ekonomiką Kau
no universitete, dalyvavo Lie
tuvos jaunimo sąjungos veik
loje, bendradarbiavo žurnale 
“Mūsų jaunimas,” priklausė 
Lietuvos Raudonosios pagal
bos organizacijai. Už antifa
šistinę ‘ veiklą kalintas, 1940- 
194’4 metais A. Kflyva darbo 
liaudies 1 komisaro ’pavaduoto
jas, 1944-1948 metais—užsie
nio reikalų ministro pavaduo
tojas, 1940^1049 metais—švie
timo ministrę pavaduotojas, 
1940-1953 metais — švietimo 
ministras. Nuo 1953 metų — 
TSRS Valstybinio banko Lie
tu vos Respublikos kontoros 
■Valdytojas.

Tarybinė vyriausybė aukštai 
įvertino A. Knyvos indėlį, ku
riant ir stiprinant Tarybų val
džią, ap do v a n o j o jį Darbo 
Raudonosios vėliavos, Raudo
nosios žvaigždės ir “Garbės 
ženklo’’ ordinais, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos Pre
zidiumo Garbės raštais.

A. Knyva buvo reiklus savo 
bendradarbiams ir ypač sau.. 
Visi, kam teko bendrauti su 
juo, nuolat jausdavo jo dide
lę pagarbą kitiems ir gilią; 
erudiciją.

Šviesų principingo komunis
to, sumanaus vadovo ir jau
traus draugo atminimą visada 
išsaugos visi jį pažinojusieji.

Lėtinės plaučių ligos
Iš Docento Edmundo Nekrašo straipsnio

Kosulys, skrepliavimas ar 
net dusulys gali kilti dėl 
specifinės infekcijos, t. y. 
tuberkuliozės, dėl auglių, 
bet dažniausiai jis būna ne
specifinių plaučių susirgi
mų pasekmė.

Būdingiausios nespecifi
nės kvėpavimo organų ligos 
yra lėtinis bronchitas, lėti
nis plaučių uždegimas, bron
chinė astma, plaučių pūli
niai ir kitos. Visų jų prie
žastys skirtingos, skirtin
gai tos ligos vystosi, bet vi
sos kaip viena gali sukelti 
ir kosulį, ir skrepliavimą, ir 
dusulį, o kartais ir visus 
šiuos požymius kartu.

Kiek žmonių Lietuvoje 
serga lėtinėmis nespecifinė
mis plaučių ligomis? Tiks
liai pasakyti šiandien nie
kas negali, nes niekas ne
skaičiavo ir neskaičiuoja. 
Leningrado, Smolensko, Ta
lino mokslininkai sako, kad 
pas juos šiomis ligomis ser
ga daugiau kaip dešimta-

davo. Dabar miršta vienas 
iš kelių šimtų susirgusių 
plaučių uždegimu, bet be
veik trečdalis ūmių uždegi
mų užsitęsia, tampa lėtiniais. 
Mat, antibakteriniai prepa
ratai greitai suno r m u o j a 
temperatūrą, mažina orga
nizmo apnuodijimą, ir ligo
niai, jausdamiesi gerai, vie
ni nepasitarę su gydytoju, 
kiti tiesiog nebenorėdami 
gydytojo klausyti,, nebesi- 
gydo.

O juk neretai ir ūmus 
plaučių užd e g i m a s būna 
vangus, be žymesnio tempe
ratūros pakilimo, be šaltkre- 
čio. P-nai jis perserga
mas vaikštant, aiškinant tai 
užsitęsusiu gripu, peršali
mu ar kuo nors panašiu. 
Neretai šiuo atveju gydo
masi vaikštant, be gydyto
jo, nuodugniau nesišsityrus. 
Ypač kai įsigudrinama gau-

Iš Lietuvos sporto istorijos
dalis žmonių, vyresni — ke
liskart dažniau, negu jau-

ti receptą antibiotikams ar 
net pačius antibiotikus, ši
tokio gydymosi aukomis 
dažnai esti medicinos dar
buotojai, jų giminės ir arti
mieji. šitoks gydymas yra 
ypač pavojingas, panašus. į 
lošimą rulete. *

Neretai ūmus plaučių už
degimas gydomas namuose. 
Tačiau šiuo atveju sunku 
parinkti antibiotikus bei ki
tus vaistus, nes nežinoma, 
koks yra plaučių uždegimo 
sukėlėjas, koks jo jautru
mas antibiotikams. Kartais
gydomasi neleistinai mažom 
dozėm, pavyzdžiui, įšvirkš- 
čiant peniciliną vietoj 6-8 
kartų per dieną tik 2-3 kar
tus. Vos nukritus tempera
tūrai, tuojau atsisakoma 
vaistų, nors juos reikėtų 
gerti ar leisti dar 3-4 die
nas. Juk mikrobų daugini
mąsi antibiotikai tik prislo
pina, o organizmas vėliau 
pats tuos ligos sukėlėjus 
likviduoja. Nepakankamai 
nuslopinus mikrobus, plau
čių uždegimas užsi tęsia, 
tampa lėtinis.

i

APIE VIENĄ V. I. LENINO TEZĘ
Dogmų ir prietarų tvirtovės pasaulį kaustė.
Ne taip lengva buvo jų sienas pralaužti!..
Prietarų atramas iš storų plytų
Reikėjo žodžiais it bombų smūgiais daužyti.
Ir viena iš tokių frazių, trumpai išreikštų,
Tai tezė galinga, trenkianti, aiški:

Komunizmas—tai Tarybų valdžia plius elektrofikacija
ELEKTROFIKACIJA — tai ne vien jėgainės, lem

putės, laidai, įvairūs dinamo motorai: tai plieno liejyk
los, laivai, traukiniai,—tai viskas, ko norim!..

ELEKTROFIKACIJA — tai chemija, it burtininkė, 
jos kerai, paverčią vieną medžiagą į kitą; tai fėja, kuri 
šilką ploniausią žaviai išaudžia iš antracito.

ELEKTROFIKACIJA — tai javų jūros plačiausius 
šaly, banguojančios it vandenynas; tai kvepianti duona 
ant stalo skani, kurią sėja ir piauna, ir kepa mašinos.

ELEKTROFIKACIJA — tai psichikos dėsniai, at
skleisti per mikrofoną ir teleskopą; tai mokslas, paro
dus, kad žmogaus prigimty — -įsakymas kilti į aukštes
nę pakopą. .** 5 ;?! Į

ELEKTROFIKACIJA — tai priesakas patikrint te
zes per tiesos ieškojimo prizmę; tai šūkis: per visas at
eities dienas turėti tik vieną galutinį tikslą — h

K O M U N I Z M Ą !..
Nijolė Vattiene

ni. Palyginus su reumatu, 
šios ligos beveik penkis kar
tus dažnesnės, o su tuber
kulioze — net penkiolika 
kartų. Be to, tuberkulioze 
ir reumatu susergama kas
met mažiau, o lėtinėmis ne
specifinėmis plaučių ligomis 
sergančiųjų skaičius katas
trofiškai didėja.

Mes profilaktiškai pati
krinome Palangos gyvento
jus. Pasirodė, kad lėtiniu 
bronchitu čia serga kas sep
tintas žmogus. Iš tūkstančio 
paauglių pasitaikydavo 2 
sergantys, 17 metų jaunuo
liai jau sirgo 8 iš tūkstan
čio,' ir juo vyresnis amžius, 
juo daugiau buvo sergančių 
lėtiniu bronchitu. Apie lė
tinių nespecifinių plaučių 
ligų dažnumą kalba ir ligo
ninių duomenys. Daugiau 
negu kas dešimtas žmogus 
kasmet atsigula pasigydyti 
dėl šių ligų, yra padidėjęs 
net mirtingumas.

Kodėl šios ligos taip plin
ta?

Gripo epidemijų metu 
žmonės dažnai' suserga 
ūmiu bronchitu. Iš pradžių 
gydosi, bet, kai po kokios 
savaitės procesas bronchose 
aprimsta, vėl nesisaugo — 
peršąla, dirba dulkėtose, 
nuodingomis medžiagomis 
užterštose patalpose. Tuo 
tarpu bronchų gleivinės epi-; 
telis dar neatsistatęs ir at-; 
krenta, bronchitas atsinauji
na. Neišsigydžius galutinai 
ir šį kartą, vis dirginant 
gleivinę, procesas tampa lė
tinis, bronchitai darosi la
bai neatsparūs užsikrėtę 
mams. Eilinio paūmėjimo; 
metu uždegiminis procesas 
iš bronchų pereina į giles
nius audinius, pasiekia plau
čius, išsivysto -lėtinis plau
čių uždegimas, medikų va
dinamas lėtine pneumonija. 
Kvėpavimo takuose besi
dauginantys mikrobai visą 
laiką nuodija gleivinę, arti-i 
miausius raumenis ir nervų 
galūnėles; tai sukelia aler
giją — padidina jautrumą. 
Tada jau bronchitas įgauna 
astminį nbūdį, o neretai iš
sivysto ir tikra alerginė 
bronchinė astma. i

Lėtinis plaučių uždegimą^ 
atsiranda ir dėl nepilnai iš
gydyto ūmaus plaučių už-į 
degimo. Dar pirmame šio, 
amžiaus ketvirtyje gydyto
jas, nustatęs, kad žmogus 
serga plaučių uždegimu, iš-r 
sigąsdavo—kas trecias keb 
virtas toks pacientas mir-

“Budžio” sudužimas
Klaipėdoje 1926 metais iš 

varžytinių buvo parduotas 
kontrabandininkų atimtas 
laivas “Malaya.” Jį nupir
ko buriuotojai, gavę pasko
lą iš Lietuvos moterų są
jungos tautiniam laivynui 
remti. Laivas galėjo plau
kioti tiek jūroje, tiek Kur
šių mariose.

Tiesa, į pirmąją kelionę 
jis leidosi tik spalio 1 dieną. 
Mat, gerokai užtrūko re
montas. Tada “Budys’ ’ (taip 
buvo pavadinta jachta) iš
vyko į Liepoją. < . :

i Vėliau,' kai 1929 metais 
K1 a i p e d o j e buvo įkurtas 
jachtklubas, sportinis buria
vimas tapo populiaresnis. 
Klubui įsigijus naujų jach
tų, bemaž kasmet buvo lei
džiami į keletą didesnių ke
lionių. Tas pats “Budys” 
ne kartą aplankė Švedijos 
ir Danijos uostus, o jachta 
“Gulbė” 1933 a. klaipėdilš- 
kiai atliko gan ilgą jūrinę 
kelionę, aplankydami Lon
dono, Oslo, Geteborgo ir ki
tus užsienio uostus.

Klaipėdiškių “Budį” ne
laimė ištiko savame uoste. 
1933 metų liepos 15 d. jis 
sudužo į molą. Audros metu 
žuvo ir trys “Budžio” bu
riuotojai.

1935 metais Gotlando sa
loje švedai sukvietė visų 
prie Baltijos jūros priei- 

‘nančių valstybių buriuotojų 
sąskrydį. Tarptautinėse var
žybose Lietuvai atstovavo 
4 jachtos: “Vytis”, “Tegu”, 
“Gintaras” ir “Argus”, ly
dimos motorlaivio “Audra.” 
Įdomu prišiminti tai, kad 
toje regatoje dalyvavo ir 
šiuo metu Klaipėdoje gyve
nantis poetas Salys Šerne- 
rys-Šemerauskas.

Švedai tarptautines rega
tas apie Gotlando salą ren
gė kas antri metai. Klaipė
diškių jachta “Žalčių kara
lienė” savo klasėje 1937 m. 
laimėjo pirmąją vietą.

Populiarinant buriavimo 
sportą ir ruošiant buriuoto
jus, nemažai nuveikė 1937 m. 
Klaipėdoje veikusi buriuo
tojų mokykla, kuriai vado
vavo pirmojo lietuviško lai
vo “Jūratė” kapitonas J. 
Andžejauskas. Buriav i m ą 
plačiai pripažinus, buvo 
įkurta Lietuvos buriuotojų 
sąjunga, kuri 1938 metais 
birželio mėnesį Klaipėdoje 
surengė tarptautinę regatą.

Be Klaipėdos sportinis 
buriavimas buvo kultivuo
jamas Biržuose ir Šiauliuo
se.

Bronius Stanislovaitis

Iš Laiškų
Laikr. “Laisvės” redakcijai

Noriu skaityti “Laisvę” 
Su mielu noru pasiųsčia 
laikraščio “Laisvės” pre
numeratos pinigus, bet dėl 
suvaržymo to padaryti' ne
galiu. Tikiuosi ir laukiu, 
kad pas Jumis atsiras gera
darys, . kuris man užprenu
meruos laikraštį “Laisvę”

Už tai aš labai būsiu 
kingas.

Laukiu geradario ir laik
raščio.
1970 II 22 Su pagarba, 

Jucevičius Kazys
Tarybų Lietuva, Telšių pšt. 
Kepyklos • gatvė No. 25

B A L T I JA
— Baltija motulė, — 
Šitaip liaudis taria, 
Nors bėdų nemaža 
Žmonėms ji pridarė.

Daug valčių nuskandino, 
Daug žmonių pražuvo, 
Ir daug žvejų kaulų 
Jos dugne supuvo.

Liaudis myli jūrą, 
Kuria jai dainas, 
Ir visad pamiršta 
Daromas skriaudas.

Žvejams ji motulė, 
Duosni gelmių turtais, 
Grįžta jie į krantą x 
Su pilnais tinklais. i

Laivai šokį šoka, 
Jūra dainą ošia, 
Gintaro kruopelėm 
Bangos krantą puošia.

Balto smėlio krantams, 
Sidabrinės kopos, 
Melsvam danguj plauko 
Balto pūko lopai.

Baltija nurimsta — 
Vanduo stiklu žvilga, 
Žvejai — ruošia valtis — 
Jūros pasiilgo!

Baltijos motulės 
Baltos rūbų klostės, 
Kai su vėju žaidžia 
Juosias tamsia juosta.

Kai rūbu gintariniu 
Puošiasi pakrantė, 
Suvilnija jūra
Veržiasi į krantą- > 

žvejai tada klausia į 
Jūrą motinėlę, 
Ko ji sunerimo, r 
Ko ji blaškos vėlei?

P. A. Stunženas
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Prieš 25 metus T. S. R. S 
armija paėmė Berlyną

1944 metų pabaigoje hit- 
Vokietijai artinosi 

Nacių diplomatai, 
popiežius, Ispanijos 
ir reakciniai “demo- 
Anglijoje ir Jungti- 

zujo, kad

tomos

kratai
nėse Valstijose 
padaryti atskirą taiką tarp 
Anglijos, Jungtinių Ameri
kos Valstijų ir hitleriškos 
Vokietijos. Naciai manė, 
kad, jeigu jie suduos smūgį 
Anglijos ir JAV armijoms, 
tai tas pagelbės šiam tiks
lui.

1944 m. gruodžio mėnesį 
hitlerininkai metė dvi nau
jas tanki] armijas prieš an
glus ir amerikiečius, ir pir
mą dieną jie daug laimėjo. 
Churchilas, Anglijos prem
jeras, reikalavo iš Tarybų 
Sąjungos vyriausybės atsa
kyti: ar ji gali tuojau pra
dėti ofensyvą prieš hitleri
ninkus, kitaip anglai ir 

»amerikiečiai turės daryti 
labai svarbu nutarimą karo *■
klausimu.

Tarybų Sąjungos vyriau
sybė, kuri visas laikas buvo 
stipriausias ; 
sąjungos narys, 
žiemos, baisių šalčių ir pus
nių, kuomet nebuvo galimy
bių pilnai panaudoti artile
riją, o dar mažiau aviaciją, 
viduje sausio pradėjo ofen
syvą nuo Baltijos Jūros iki 
Jugoslavijos, per 800 mylių 
frontą. Ir per dvi savaites 
išgrūdo hitlerininkus iš 
Lenkijos, 750,000 jų armi
jos atkirto Rytų Prūsijoje 
nuo Vokietijos, pasiekė 
Neisse ir Oderio upes (pas
taroji tik 30 mylių nuo Ber
lyno). Tarybų Armija vien 
į nelaisvę suėmė 350,000 
hitlerininkų kareivių ir ka
rininkų, o kita tiek jų buvo 
užmušta ir sužeista.

> i
, Amerikietis karininkas R. 
Ingersol, kuris buvo gene
rolo Eisenhowerio štabe, 
parašė veikalą “Top Secret”, 
kuriame apie tą TSRS ofen
syvą rašė: “Viduryje sau
sio, 1945 m., prasidėjo di
dysis rusų ofensyvas ant 
Vislos... Jis turėjo stebinan
čių pasekmių. Biskį dau
giau kaip į dvi savaites, ru
sai ištaškė vokiečių jėgas, 
perėjo Vokietijos sieną per 
300 mylių ilgio frontą, pa
sivarydami 250 mylių nuo 
pirmesnių savo linijų... Po 
to, kai rusai įsitvirtino prie 
Oderio upės, Hitleris visas 
jėgas metė į Rytus, jau ne
paisydamas vakarinio fron
to” (256 psl.).

Paskutinė nacių viltis
. Tarybų Sąjungos armija, 
pasiekusi Oderio upę, buvo 
| kaip liūto gerklėje. Į šiau
rius, tarp jos ir Baltijos Jū
ros— Pamaryje, naciai su
traukė 40 divizijų ir briga
dų, bent 500,000 vyrų armiją 
su daugybe tankų ir kito
kios karo technikos. Toliau 
į rytus — Rytų Prūsijoje 
iš apsuptų dar buvo apie 
pusė milijono nacių armijos 
vyrų. Tai jų kairysis spar-

JL nas.
Pietuose — Čekoslovaki

joje ir Austrijos kalnuose 
nacių armijos turėjo apie 
1,500,000 vyii]. Tai jų deši
nysis sparnas. Išilgai Ode
rio ir Neisse upes stovėjo 
apie milijono vyrų armija, 
kur buvo nesvietiški įtvirti- 

< nimai. Hitleris ir jo koman
da manė, kad jie apsups 
TSRS jėgas prie tų upių, 

5 sunaikins, ir savo naudai 
pakreips karo eiseną.

Tarybų Sąjungos armijos 
užnugaris buvo nuteriotas, 
nes naciai bėgdami naikino 
tiltus, kelius, aerodromus— 
viską. Gi armijai buvo rei
kalingas maistas, amunici
ja, arkliams pašaras, tan
kams ir sunkvežimiams ku
ras, o tą pristatyti buvo la
bai sunku.

TSRS karinė komanda 
nusprendė prieš pulsiant 
Berlyną, sutvarkyti savo! 
armijų užnugarį, sunaikin
ti nacių armijas Pamaryje 
(Pameranijoje) ir Rytų 
Prūsijoje.

Po žiaurių kovų nacių ar
mijos buvo sumuštos ir su
naikintos Pamaryje, o jų li
kučiai išgrūsti už Oderio 
upės. Rytų Prūsijoje buvo 
tas patsai, vien Heilsbergo 
srityje buvo suimta į nelais
vę 145,000 nacių kareivių ir 
oficierių, pagrobta daug ka
ro technikos. Balandžio 10 
d. buvo paimtas Karaliau
čiaus miestas ir tvirtuma, 
kur naciai užmuštais nete-

nosvaidžiu, 6,250 tanku, 7, L- 7 7 V 7 7

500 karo lėktuvų ir daugy
bę kitokios technikos'.

Tarybiniai frontai ofensy
vą pradėjo balandžio 16 die
ną ir iki gegužės 2 dienos 
ėjo žiauriausios kovos dieną 
ir naktį. Tose kovose daly
vavo ir apie 8,000 lietuvių 
įvairiose TSRS armijos di
vizijose.

Hitlerininkai Berlyno gy
nimą padaliljo į devynias 
miesto dalis, kiekviena su 
savąja komanda. Gynybai 
jie pritaikė kiekvieną namą. 
Gatvėse buvo pastatytos 
barikados ir kitokį įrengi
mai. Gatvių kryžkeliuose į 
žemę įkasti tankai. Jie pa
siruošė sostinę ginti iki 
paskutinio žmogaus. Civili
niams buvo išdalinta dau
giau 3,000,000 “foust-patro- 
nų” (specialių bombų, kurių 
kiekviena galėjo ir tanką 
sudaužyti).

Tarybų Sąjungos karinin
kai ir kareiviai žinojo, kad 
su Berlyno paėmimu baig
sis ir baisusis karas. Kiek
vienas norėjo gyventi, po 
karo grįžti prie taikaus 
darbo, prie savo šeimų. Bet 
jie taipgi žinojo, kad Berly
ne, tame nacių lizde, jie tu-

antihitleriškos k° 42,000 ir 92,000 kareivių rj pribaigti ta pasaulinę pa- 
nepaisant h; karininkų su jų koman- baisą.

dieriumi Lasch pasidavė į 
nelaisvę. Taip buvo sunai
kintas hitlerininkų kairysis 
sparnas.

Milžiniškos tvirtumos ir 
Berlynas

Hitleris ir 
jau per dvejus metus išilgai 
Oderio ir Neisse upes ir tar
pe upių ir Berlyno, įrengė 
milžiniškas tvirtumas. Dau
gelis jų buvo kelių aukštų 
požemyje, net iki 100 pėdų. 
Ten buvo įrengta elektros 
gaminimo stotys, geležinke
liai, ginklų, maisto, amuni
cijos sandėliai. Visi miestai 
ir kaimai linkui Berlyno

Ėjo kovos gatvėse, na
muose ir požeminių trauki
nių urvuose, kurių Berlyne 
yra daug. Jos baigėsi tik 
gegužės 2 dieną besąlyginiu 
nacių armijos pasidavimu, 

ir 
jame į nelaisvę pasidavė 
480,000 nacių kareivių, ka
rininkų ir generolų. Šimtai 
tūkstančių jų ten buvo už
mušta ir sužeista. Bet ir 
Tarybų Sąjungos nuostoliai 
buvo milžiniški. Ji Berlyno 
operacijoje neteko 304,887 
žmonių užmuštais, sužeis
tais ir be žinios dingusiais.

Milžiniška's paminklas

• io komanda Berlyno priemiesčiuose i
J I • • 1 * _ rv n i z-1 T y

buvo paversti į galingas .Berlyno kovose kritusiems 
tvirtumas. Naciai ten su-H™~ 1 ' •
traukė 85 divizijas, jų tarpe 
daug tankų, apie 11,000' pa
būklų, 3,500 karo lėktuvų. 
Jie buvo tikri, kad TSRS 
armija negalės jų įveikti, 
nes tvirtumas gynė apie mi
lijono vyrų armijos.

Iš Tarybų Sąjungos pu
sės trys frontai dalyvavo 
Berlyno operacijoje, — Pir
masis Baltarusijos frontas 
komandoje maršalo Jurgio 
Žukovo, Antrasis Baltaru
sijos—marš. K. K. Rokosovs- 
kio ir Pirmasis Ukrainos 
komandoje maršalo J. Ko- 
nevo, kurie turėjo 2,500,000 
vyrų, 41,500 pabūklų ir mi-

TSRS kovotojams 1969 me
tais Treptovo parke ant mil
žiniško žuvusių kapo buvo 
pastaty tas grandį j ožiškas 
paminldas - muziejus. Ant 
viso kapo įrengta daugybė 
figūrų, vaizduojančių TSRS 
kovas prieš h i 11 er i z m ą. 
Įrengti amžini variniai vai
nikai, palinkusios raudono
sios vėliavos, klupinti moti
na gedulo padėtyje. Ant 
viršaus broliško kapo, ant 
milžiniško pedestalo stovi 
40 pėdų aukščio figūra rau
donarmiečio, kuris po savo 
kojomis pamynęs sulau
žytų nacių svastiką, kairią
ja ranka laiko prie save pri
siglaudusį kūdikį, o dešinio-

kombi-

didelę paklausą.
matome medžio cecho drožė- 
dirbinių.

Gražius dailės dirbinius išleidžia Kauno “Dailės 
natas. Čia audžiamos juostos, daromi keramikos, metalo dir
biniai bei medžio raižiniai turi

M. Baranausko nuotraukoje
ją Praną Pocevičiy prie naujų

R. MERKIS

Daugiau mano atsiminimų
Apgavikai ir lengvatikiai gyti? Ponas abejingai “ban

dė” atkalbinti, kad mašinėlė 
esanti per brangi, gal jiems 
neįperkama. Kaina esanti 
$2,500. Andriulionis sudeja
vo, kad tiek pinigų jie ne
turi. Vistiek jiems norėjosi 
pamatyti “mašinėlę.” Ponas 
pažadėjo kitą vakarą tik 
jiems parodyti, kaip pinigai 
spausdinami.

Kitą vakarą ir vėl lan
gutis uždengtas. Ponas pa
sukioja “mašinėlę” ir dvi 
naujutėlės penkinės iškrin
ta. “Nešk Tamsta jas į ban
ką, matysi, kaip jas įver- 
tinis,” sako “svečias.” An- 
driulioniai atsiteisė senomis 
penkinėmis. Ponas pasakė: 
Sugrįšiu už trijų dienų, tar- 
simės dėl kainos”.

Andriulionįai suž i n o j o, 
kad penkinės geros. Bėda, 
kad pinigų jie turėjo tik 
$1,950. Ponas suminkštėjo. 
Sulygo parduoti “mašinėlę” 
už tiek, kiek jie turi.
, Rytojaus dieną Andriulio- 
niai skubėjo i banką 7th 
Streets. Ponas su “maši-1 
le” laukė jų sodelyje prie 
7th ir Vine Streets. Pa- 
si m a i n y m o akcija vyko 
visai nese k r e tn i o j e vie
toje. Bet kam čia galvoje, 
kas ką sumainė!

Andriulionįai parskubėjo 
namo pinigų “spausdinti”. 
O ponas savais keliais din
go. Jiems pavyko išsukti 
tris geras penkines. Paskui 
tik balsvas popierius...

Tai ir prasidėjo graudus 
verksmas. Žmona veik visai 
išprotėjo.

Andriulionįai Amerikoje 
jau buvo išgyvenę 6 metus. 
Manė vykti į Lietuvą ir ten 
įsigyti kokią nuosavybę. 
Vaikų jie neturėjo.

Daug kas tuomet manė— 
“prasigyvenę grįšime į Lie
tuvą”. Kurie šeimas sukū
rė, taip ir prilipo, prišvilo 
kad ir prie nemėgstamos 
žemės. O čia ir karas suliep
snojo.

Po šios lengvatikystės 
Andriulionįai 
nebe pasirodė 
sueigose.

Gyvenau su
“Kovos” namas tuomet 

buvo 1815 E. Moyamensing 
Avė. Ant pirmų lubų spaus
tuvė, administratoriaus ra
štinė ir Bernotų virtuvė.

Antrame aukšte — sekre- 
t o r i a u s ir redaktoriaus 
kambariai. Trečiame — sa- 
liukė susirinkimams ir dar 
kambarys. Bernotai nuoma
vo likusius kambarius, nes 
turėjo daug įnamių. Pagal 
tų laikų padėtį, galėdavom 
keturi į vieną lovą: du nak
tį—du dieną. Mat cukrau- 
niose dirbdavom 12 valan
dų.

Spaustuvės darbai ir tech-

Lengvatikystę pergyvena 
gal kiekvienas jaunuolis, 
nes jis mokinasi nuo senes
niųjų. Apgavikai žinomi 
nuo seniausių amžių, ir nuo 
jų sunku išsisukti neretai ir 
nelengvatikiui.

Verta pakalbėti nors apie 
keletą atsitikimų iš pergy
venimų.

LSS (Lietuvių Socialistų 
Sąjungos) pirmoji kuopa 
susiorganizavo Philadelphi- 
joje ne tam, kad jos na
riai praturtėtų, bet kad 
gelbėtų lietuviams apsisau
goti nuo apgavikų ir siek
tų įvykdyti socci a 1 i s t i n ę 
santvarką. Lietuviai kuni
gai buvo pristeigę daugybę 
parapijų, bažnyčių, visokių 
šventųjų draugijų, vaiku
čiams “mokyklėlių.” Jie bu
vo dideli žmonių išnaudoto
jai ir lengvatikių apgaudi
nėtojai. Socialistų labiau
siai jie neapkentė.

Skaudi apgavyste 
lengvatikiui

Socialistų 1-mos kp. pra
kalbose prisirašė net 7 nau
ji nariai. F. J. Bagočius 

(buvo talentingas agitato
rius. Jis sugebėjo žmonėms 
įkalbėti kad ir sunkų daly
ką, vadindamas jį lengvu.

Į kuopos susirinkimą 
atėjo tik trys naujieji na
riai. B. Andriulionis buvo 
tykus žmogus. Atrodė, ga
lės būti rimtas narys.

Gal už poros mėnesių su
tikau jį labai nusiminusį. 
Sužinojau ir nelaimės prie
žastį, kuri jam kainavo 1, 
950 doleriu! 
Andriulionis 
per soduką 7 
Jį užkalbino
ponas, sakydamas, kad jis 
turi svarbų, ir labai sekret- 
ną reikalą

Andriuliojiiai gyveno labai 
prastame namelyje. Name
lis dviejų aukštų, bet tik 
dviejų kambarių. “Svečias ” 
paprašė langelį užtiesti ko
kia marškele. Pirmiausia 
paprašė, mažum jie žino lie
tuvį, kuriam atsibodo dirbti 
kapitalistui. Jo “inžinierius” 
sukūręs tokią mašinėlę, ku
ri spausdina visai geras 
penkines.

Pasaka sužavėjo Andriu- 
lionį ir žmoną. Jei taip, tai 
mažum ir mes galėtume įsi-

Atsitiko taip, 
ėjo iš darbo

St. ir Vine St. 
nepažįstamas

j e rankoje laiko milžinišką 
kardą, kurio ašmenys atsi
rėmę į nacių svastiką.

Aplinkui apvalą pedestalį 
įrengta visų TSRS socialis
tinių respublikų herbai. Pe- 
destalyje plačios durys, ku
rios veda į požeminį didelį 
muziejų. Ten yra aukso 
knyga, k u r i o j e surašyta 
vardai ir pavardės visų TS
RS kovotojų, žuvusių Ber
lyno kovose, taipgi yra ko
vu istoriniai daiktai ir 
TSRS pergalės istorija.

1945 m. gegužės 8 d. Ber
lyne hitlerininkų aukštoji 
komanda pasirašė kapitu
liacijos sutartį. Bet TSRS 
jėgos dar turėjo sunkiai 
kovoti Čekoslovakijoje ir 
Austrijos kalnuose, kol virš 
milijono nacių armiją pri
vertė pasiduoti.

Ten nuo gegužės 9 iki 13 
dienos dar buvo suimta 91 
nacių generolas, 10,000 ka
rininkų, daugiau milijonas 
kareivių ir daugybė viso
kios karo technikos.

D. M. šolomskas

niek u o m e t 
pažangiečių

koviečiais

nika mane labai žavėjo, 
ypatingai raidžių rinkėjai.

lyginant vištos snapas, ren
ka “kviečių grūdus”. Skry
nutėje klėtkelių daugybė, 
visos raidėms ir ženkleliams 
po vieną. Tai ir pataikyk 
reikiamą raidę, nežiūrėda
mas į dėžutę! Po atspaus
dinimo vėl raidžių sumėty- 
mas į jų vietą stebinantis.

Spaustuvėje tuomet dirbo 
A. Bernotas, V. Jakštys 
(Senas Vincas) ir A. Abra- 
mavičius. Savo preso ir li- 
notipo tuomet dar neturėjo. 
A. Žimantas (administrato
rius) man parodė, kaip po
pierių piaustyti mažiems 
darbams ir knygutes drate
le susiūti. Jaučiaus paten
kintas, kad galiu liuosu lai
ku jiems pagelbėti.

Dažnai būdamas spaustu
vėje, mačiau ir sužinojau 
ten pergyventų visokių in
trigų. Veikliausias intri
gantas buvo zeceris, A. Ab- 
ramavičius, vadintas Abra- 
muku, pagal jo žemą ūgį.

Redaktorium tuomet bu
vo J. B. Smelstorius. Jis, 
kaipo poetas, jau ir tuomet 
nešiojo ilgus plaukus. Di
džiai vertino redaktoriaus 
“titulą”. Dėvėdavo baltą 
kamizelką, apkirptais skver
nais švarką, ir ponišką laz
delę pakabinęs prie alkūnės 
nešdavosi. Abramukas tiks
liai tą naudodavo jo paže
minimui. Kartais net gat
vės vaikus sukurstydavo, 
kad mūsų redaktorių paly
dėtų barškindami blekines.

Po keleto metų, kuomet 
šalis rengėsi karui, Abra- 
mavičius buvo patėmytas 
valdžiai įskundžiant kuopie- 
čius, kurie vengė užsiregis
truoti karinei tarnybai, ir 
buvo atleistas iš spaustuvės.

“Kova” turėjo daug prie
šų. Kuomet Socialistų Są
junga pradėjo smarkiai di
dėti, LSS kuopų kūrėsi dau
gelyje miestų. Apgavikai 
juto rimtą pavojų. Tvėrėsi 
visokių priemonių, kad su
naikintų “Kovą” ir kitus 
socialistinius laikra š č i u s. 
Daktaras Stankus “gydė” 
lietuvius laiškais net toli- 
miausiuose miestuose. K. 
Vidikas parašė kelias eilu
tes “Kovoje” prieš jo skelbi
mus. “Kova” buvo teisiama 
už tai. Teismą “Kova” lai
mėjo.

Šalies valdžia tuomet bu
vo daug demokratiškesnė 
politiniai. Prakalbų rengė
jai galėdavo gauti net poli
cijos apsaugą nuo bažnyti
nių mušeikų, kuriuos net ir 
areštuodavo. O ekonominė
se kovose, streikuose, nepa
lyginamai žiauresnė. Strei- 
kierius žiauriausiai mušda
vo, net šaudydavo. Per cuk
rinių fabrikų darb i n i n k ų 
streiką buvo nušautas lie
tuvis Petkus.

(Bus daugiau)

Leonidas Andrašiūnas

Beržynai savo auksą žeria,
Palaukėj žybčioja klevų gaisrai,
Vėlai iš miego saulė kelias,
Sulūžta ūkanoj jos spinduliai.

Kasdien labiau pilkėja dienos, 
Laukuos vėl klaidžioja rytais rūkai, 
Dirvonus ir gelsvas rugienas 
Sidabro gijom papuošė vorai.

Dangum pragirgsi liūdnos žąsys.
Tu jau lakštingalos nebegirdėsi...
Šiandieną neieškok manęs, nerasi —
Aš geltonkasę vasarą lydėsiu...

Ji pažadės čia vėl sugrįžti, 
Kada gegužis skęs žieduos — 
Aš sulaikyt jos neišdrįstu.
'Pasibaigė jos metas, jau — ruduo...

Philadelphia, Pa.
Jau viskas paruošta dėl 
labai šaunaus parengimo
Kovo 14 dieną įvyko Lie

tuvių Literatūros Draugi
jos 10-tos kuopos susirinki
mas. Tai buvo draugiškas, 
smagus susirinkimas. Na
rių susirinko gražus būre
lis. Turiu pasakyti, kad 
draugų vyrų mažai ateina 
į susirinkimus. Taip ir šia
me susirinkime jų buvo ne
daug. Draugės moterys ge
riau rūpinasi lankytis į su
sirinkimus.

Šiame susirinkime turė
jome garbingus svečius — 
draugus Juliją ir Vincą 
Andrulius iš Chicagos. Bu
vo smagus, draugiškas pa
simatymas ir pasikalbėji
mas.

Tarp kitų reikalų, buvo 
komisijos pranešimas apie 
ruošiamą labai smagią suei
gą, kuri įvyks bal. 12 dieną 
salėje 6024 Wayne Ave. Bus 
duodami labai skanūs pie
tūs. Mūsų gerosios gaspa- 
dinės E. Tureikienė ir V. 
Paliepienė paruoš skaniau
sius valgius ir pavaišins vi
sus svečius.

Turėsime taipgi labai 
gražią programą. Jaunuo
liai pasirodys su muzika. 
Turėsime garbingą viešnią 
Amelią Yuskovic iš Stam
ford, Conn. Ji atvyks ir 
pademonstruos labai gra
žias skaidres (nuotraukas), 
kurias ji padarė pereitą va
sarą važinėdama po Euro
pą. Tai bus labai įdomu 
pamatyti.

Kviečiame visus draugus 
ir drauges ateiti ir atsivesti 
savo artimuosius ir pažįsta
mus. Būsite patenkinti tiek 
vaišėmis, tiek menine pro
grama. Nepraleiskite šios 
nepaprastos progos. Juk ne 
dažųąį pasitaiko tokie susi
tikimai. Po ilgos ir gana 
sunkios žiemos jau pradėjo 
pasirodyti pavasario saulu
tė. Smagu iš namų išeiti 
ir susitikti su draugais ir 
pažįstamais.

Specialus pakvietimas ei
na draugams iš toliau — iš 
Baltimorės, Chesterio, Eas- 
tono, Readingo, Sellersvillės 
ir iš New Jersey valstijos.

Ateinantį sekmadienį te
gul visi keliai veda į 6024 
Wayne Ave. salę! Rengėjai 
lauks visų iš arti ir iš toli!

Pietūs prasidės 12:30 vai.
Vardu komisijos,

P. Walantiene

Bridgeport, Conn.
Iš tikrųjų daugeliuil teko 

nusistebėti, kad per Vely
kas būtų 6 coliai sniego. O 
klausantis oro pranešėjų, 
teko nugirsti, kad kai kur 
buvo po 12 colių ir daugiau 
sniego. Tikrai didelė rete
nybė. Kaip vienas oro pra
nešėjas pasakė, kad į 90 me
tų buvęs tik vienas toks 
įvykis Velykų dienoje. Ti
kras gamtos pokštas!
LDS 5-osios apskr. kuopoms

Balandžio 19 d. 407 Lafa
yette St., Bridgeporte, įvyks 
konferencija. Taigi visos 
kuopos stenkitės prisiųsti 
delegatus, o delegatai pasi
stenkite pribūti laiku. Kon
ferencija prasidės 10 vai. 
ryte, o mūsų šauniosios gas- 
padinės žada pagaminti 
šaunius pietus. Prašome 
atsilankyti ir svečius pasi
klausyti, kaip mes veikia
me, ką darome, o vėliau pa
sikalbėsime ir sueisime į di
desnę pažintį ir pasidarysi
me glaudesni draugai.

J. Strižauskas
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Žymus žydų rašytojas apie 
sionizmą ir sionistus

kurią jis teisėtai užima, neį
manoma sutalpinti aštuo
niolikos milijonų žmonių. 
Vadinasi, iškyla “gyvena
mojo ploto” klausimas. Ju
dėjimas, pasiskelbęs nacio
naliniu žydų judėjimu, sa
vo veiklos pagrindu 1 a i k o 
fašistinę tezę, tą pačią, tę- 
zę, kurios vardan hitleri
ninkai sviedė naikinimo 
liepsnon milijonus žydų, te
zę, kuria vadovaujantis, ga
lima sukelti naują pasauli
nį gaisrą, naujus Osvenci- 
mus...

Sprendžiant iš sionizmo 
pradininko Gercelio veika
lų, galutiniu savo tikslu si
onizmas laiko nacionalinės 
žydų valstybės sukūrimą is
torinėse žemėse. Tokia 
valstybė jau seniai yra, ir 
susikūrė ji ne sionizmo 
veiklos, bet pergalės prieš 
fašizmą dėka.

Tačiau formaliai sioniz
mas gali laikyti savo mi
siją “atlikta.” Tuo tarpu 
jis tebegyvuoja, priminda
mas perkaršusį senį, kurio 
valandos suskaičiuotos, bet 
kuris vis dar dedasi esąs 
jauniklis. O juk patys sio
nistai jau gėdisi vadintis 
sionistais. Nei Izraelyje, 
nei kurioje kitoje šalyje 
nėra nė vienos žydų nacio
nalistinės partijos, kuri va
dintųsi sionistine, nors iš 
esmės jos yra tokios. Tur 
būt, sunku būtų surasti ki
tą politinį judėjimą, kuris 
taip karštai kratytųsi pats 
savęs, tiksliau, savo vardo. 
Netgi sionistų patronas Do
vydas Ben-Guri jonas tvir
tina, jog jis ne sionistas. Su
prantama: judėjimas su- 
kompromituotas, reikia 
keisti spalvą.

Sionistai sako: “Mes — 
žydų tautos draugai!,” o iš 
tikrųjų — jie jos priešai. 
Tiek pačiame Izraelyje, tiek 
ir užsienyje pažangiosioms 
jėgoms tenka ginti žydus 
nuo sionistų, kurių sąjun
gininkas — antisemitizmas. 
Mat, neigdami klasių kovą 
ir veltui įrodinėdami, jog 
žmonių santykiai klostosi 
tik nacionaliniu pagrindu, 
sionistai stengiasi sukiršin
ti žydus prieš kitas tautas. 
Jie atkakliai platina legen
dą jog yra tik viena visų 
kitų nemėgiama tauta—žy
dai, ir skatina juos bėgti 
nuo priešiškumo, ieškoti 
taikaus prieglobsčio kitoje 
tėvynėje.

Užvis labiausiai sionizmas 
nori supykinti tarybinius 
žydus su rusų tauta bei ki
tomis mūsų šalies tautomis. 
O kadangi tai nesiseka, jie 
piktai šmeižia Tarybų Są
jungą. Sionistams būtinai 
reikalingos antisemit i z m o 
aukos, todėl, kad jie gali 
veikti tik nacionalinės ne
santaikos atmosferoje.

Sionizmas neigia klasinį 
visuomenės charakterį, bet 
remiasi pasiturinčiais žydų 
sluoksniais kapitalisti n ė s e 
šalyse, pirmiausia Jungtinė
se Amerikos V aisti j o se. 
Beje, norint būti sionistais, 
turtingiems žydams visai 
nebūtina vykti į Negevo dy
kumą. Pakanka pervesti 
einamo j on sąskaiton tam ti
kras dolerių, svarų, markių 
sumas •..

Partijos lyderiai nenori 
gyventi Izraelyje

Patys sionistų lyderiai 
nesiveržia į paždėtąją že
mę, nes jiems patiems ge
riau patinka gyventi Euro-.

Tarptautinio sionizmo 
ir Izraelio kariaunos pro
vokacijos Artimuosiuose 
Rytuose kelia ryžtingą 
visos taikingosios pasau
lio visuomenes pasipikti
nimą. Kai kuriuos šiuo
laikinio sionizmo bruožus, 
“Nedėlios” žurnalistų 
prašomas, išdėstė Aronas 
Vergelis, Maskvoje žydų 
kalba leidžiamo literatū- 
rin i o - m e n i n i o žurnalo 
“Sovi e t i š H e i m 1 a n d ” 

(“Tarybinė Tėvynė”) vy
riausiasis redak torius. 
Perspausdiname jo 
straipsnį.
Karo metu sionistai 

negelbėjo žydams
Sako, kad žemė laikosi ant 

banginių. Prisipažinsiu: aš 
tuo netikiu. Neįsivaizduo
ju, kaip gyvuliai, netgi to
kie dideli, gali ant savo sli
džių nugarų išlaikyti visą 
pasaulį. O štai visuomeni
niame gyvenime, pasirodo, 
panašūs dalykai įmanomi... 
Turiu galvoje paradoksus, 
kuriais remiasi sionizmas.

Karo metais, kai, šaudy
dami dujų kamerose, kan
kindami koncentracijos sto
vyklose, fašistai nužudė kas 
trečią žydą, sionizmas ne
stojo į aktyvią kovą su tais, 
kurie šiuos nusi kaitimus 
vykdė. Sionistai laikėsi nuo
šalyje, lemtingą valandą ne
siėmė atsakomybės už žydų 
likimą. Kai visos bent kiek 
reikšmingesnės, visuomenės 
ir politinės srovės susivie
nijo kovai prieš fašizmą, 
kai žydai kovėsi partizanų 
būriuose, Pasipr i e š i n i m o 
grupėse, fronte, — sionistai 
užmezgė kontaktą su hitle
rininkais. -

Šis faktas visiems žino
mas ir toli gražu ne vienin
telis. Net jie patys dabar 
to neneigia. Vengrų sionis
tų vadovas Kestneris vedė 
derybas su žinomu nacistu 
Eichmanu ir pasitenkino jo 
pažadu išlaisvinti kelis šim
tus aktyvių judėjimo veikė
jų — turtingų žydų, tokiu 
būdu išduodamas visus 
Vengrijos žydus, pasmerk
damas juos mirčiai. Tiesa, 
už tai jam teko sumokėti 
savo paties gyvybe: jį nu
šovė tiesiog gatvėje.

Dabar rūpinasi 
“savo tauta”

Išdavusi žydus karo me
tais, tarptautinė sionistinio 
judėjimo vadovybė dabar, 
po karo, pasiskelbė atsa
kanti už visų žydų likimą 
žemėje. Dabar, kai iš jų 
nebereikalaujama didvyriš
kumo, jie pasiryžę “pasirū
pinti savo tauta”...

Jie pasiskelbė esą visų, 
net socialistinėse šalyse ir 
Tarybų Sąjungoje gyvenan
čių,. žydų likimo šeiminin
kai, tarytum būtų pamiršę, 
jog būtent rusų kareiviai 
žuvo, atverdami Osvencimo 
vartus. Dabar sionistai 
šmeižia tarybinius karius, 
o sau pasiima gelbėtojų ir 
geradarių vaidmenį. Tai pa
radoksas. Jis atrodytų juo
kingas, jeigu neliestų tokių 
tragiškų įvykių.
Nori perkelti visus žydus 

į Izraelį
O štai kitas paradoksas. 

Sionizmas užsibrėžė uždavi
nį perkelti į Izraelio valsty
bę visus žemėje gyvenan
čius žydus, jų tarpe ir mus, 
tarybinius žydus. Tačiau Iz
raelio teritorijoj toje dalyje, 

pos ir Amerikos miestuose. 
Jei ir atvažiuoja į Izraelį, 
tai laikinai, jokiu būdu ne
atsisakydami Amerikos ar 
kurios nors kitos valstybės 
pilietybės. Išeiviai daugiau
sia verbuojami iš vargin
gųjų sluoksnių.
Tačiau toli gražu ne vi

sada pasiseka užverbuoti 
ir neturtingus žmones. Tuo 
aš įsitikinau, keliaudamas 
po užsienį. Amerikoje teko 
kalbėtis su jaunais sionis
tais — energingais jaunais 
žmonėmis. Aš paklausiau: 
“Tikriausiai jūs visi ruošia
tės važiuoti į Izraelį?” Visi 
kaip vienas atsakė: Ne, 
mes norime gyventi čia.” 
Beje, jie .man papasakojo 
anekdotą, kaip du verbuoto
jai atvažiavo Islandijon 
įkalbėti vienintelį ten gyve
nantį žydą persikelti į Izra
elį. Nuo tol žydų gyvento
jų skaičius Islandijoje išau
go iki trijų...

Klesti rasizmas
Kodėl gi sionizmo lozun

gai turi kaskart vis mažes
nį pasisekimą? Ne vien to
dėl, kad žmonės nori gy
venti ten, kur jie gimė, kur 
gyveno jų tėvai ir seneliai. 
Dar ir todėl, kad Izraelio 
valstybė—ne tas rojus, ko
kį įsivaizduoja sionistinės 
propagandos apgauti žydai. 
Taip, ten statomos moder
niškos gamyklos, vystomas 
mokslas, bet tikras para
doksas — čia dar klesti vi
duramžiški papročiai ir ra
sizmas.

Įsivaizduokite šeimą, .ku
rios tėvas žydas, o motįna, 
sakysim, lietuvė. Jų kūdi
kis pagal Izraelio valstybės 
įstatymus gali būti laiko
mas tik lietuviu. Šioje ša
lyje jis visą gyvenimą bus 
laikomas svetimtaučiu. O 
mirusį jį laidos ne kapinėse, 
bet už tvoros.

Izraelyje gyvena įvairių 
šalių žydų: baltųjų, juo
dųjų, bei geltonųjų... Ta
čiau “aukščiausios” rases 
žydais laikomi tik baltieji. 
Rasinė diskriminacija “vie
ningos” tautos viduje — ir
gi vienas didžiausių sioniz
mo paradoksų. O šeimyni
nius santykius čia tvarko 
religija.

Paradoksai, paradoksai... 
Nepatikimi tie banginiai, 
ant kurių laikosi sionizmas.

Aronas Vergelis

Panama City, Fla. — Di
delė žuvis (sunfish) smogė 
į 60 pėdų ilgio laivą Mek
sikos įlankoje ir dalinai pa
skandino laivą. Laivo 22 ke
leiviai išlaisvinti pagalba 
kitų laivelių.

Suskilo N. J. seimelis. Su
skilimo priežastis buvo ta, 
kad visur pasireiškė trūku
mas dolerių Romos katalikų 
bažnyčiai, kuri, “atsidavusi 
dievo valiai,” irgi atsidūrė 
bėdoj su savo parapijinėmis 
mokyklomis. Daug kalba
ma apie pono dievo apveiz- 
dą, atsidavimą jam, kad nei 
plaukas nuo galvos nenu- 
puola be jo valios. Bet pa
sirodė, kad pono dievo ap- 
veizda apleido ir juos. Ir 
dabar, vietoje susikaupti ir 
melsti sutvertojo pagalbos, 
jie užpuolė N. J. valstijos 
seimelį, reikalą u d a m i pa
skirti pinigų palaikymui pa
rapijinių mokyklų.

Kunigai įsakė savo para- 
pijonams rašyti laiškus su 
reikalavimu, kad seimelis 
turi duoti pagalbą, ir palei
do darban parapijinių mo
kyklų vaikus, ir tie per vi
są valstiją surinko 200,000 
laiškų ir užvertė seimelio 
butą.

Pono dievo apveizda ra
do pritarimo pas republiko- 
nus, ir jie tą reikalavimą 
simpatiškai priėmė. Bet 
“kipšas” iš kitos pusės irgi 
nesnaudžia, nes jis visuo
met bando priešintis dievo 
valiai, ir tą patį padarė ir 
čionai su demokratais. Kuo
met tas klausimas buvo 
svarstomas, tai demokratai 
atakavo republikonus ir 
smerkė jų administraciją 
už visus padarytus blogu
mus šalyje, kad jau tiek 
blogai pasidarė, jog . vaisiąja 
turės palaikyti nėP parapi
jines mokyklas! Republiko- 
nui seimelio pirmininkui pa
sirodė, kad per daug įskau
dino juos, tai jis sulaikė de
mokratų kalbėtoją. Bandė 
kalbėti demokratų lyderis— 
neleido ir jam. Davus jam 
ženklą, kad apleistų sesiją, 
visi demokratai ją apleido.

Republikonai tuomet su
prato ir rimtesnieji išsireiš
kė ir pripažino, kad tai bu
vo netaktiškas pirmininko 
išsišokimas, kad jis neturė
jo teisės tą daryti, nes klau
simas labai svarbus ir išri
šimui reikės ilgo proceso, 
nes paliečia šalies Konstitu
ciją.

Naujasis gubernato r i u s 
Cahill savo rinkimų kampa
nijoje tuo klausimu atsinešė 
labai prielankiai. Bet da- 
bąr sako, kad tą padaryti 
dar ims daug laiko.

Tačiau laikraštyje tilpo 
karikatūra, kad prie jo ko
jų prirakinti du kamuoliai 
— vienas viešųjų mokyklų,

DETROIT, MICH.

DETROITO LIETUVIŲ KLUBAS
Ruošia

PAVASARINĮ BANKETĄ
SAVO ĮSTAIGOJE

4114 W. VERNOR HIGHWAY, DETROITE

Šeštadienį, Balandžio 18 d.
Banketo pradžia 6:30 vai. vakare

Įžanga vakarienei $2.00 asmeniui

PO VAKARIENĖS ŠOKIAI PRIE GEROS ORKESTROS

:-4
Kviečiame visus detroitiečius, windsoriecius ir 

bendrai visus lietuvius.
Rengimo Komisija

New Jersey naujienos
o antras parapijinių: Pri
žadėjai, tai ir išpildyk!

Didelis Newarko mokyto
jų streikas, kuris tęsėsi su- 
virš 4 savaites, buvo dviejų 
grupių sutartinas streikas. 
Jame dalyvavo o NTA ir 
Newark Fed. T. Ass’n, kuri 
priklauso prie AFL - CIO. 
Už tai vienybėje pasirodė 
galybė. Ir streikas buvo lai
mėtas.

Kadangi abi grupės tu
rėjo labai veiklias valdybas 
ir nepaisė teismo drausmės 
prieš streiką, tai apie desėt- 
kas abiejų grupių viršinin
kų buvo nubausti, kiekvie
nas po 90 dienų kalėjimo ir 
$500 pinigiškai. Jų tarpe 
buvo nubaustas ir AFL-CIO 
mokyklų nacionalinis prezi
dentas.

Viso buvo areštuota apie 
200 asmenų. Kol kas jau 
nubausta 48 streikieriai. Di
džiumoj jų bausmė yra: 10 
parų kalėjimas ir $200 pi
nigiškai. Kai kurie jau pra
dėjo kalėjimo bausmę, o ki
ti atliks vasaros laiku, kuo
met nebus mokyklų. Apy
linkės prokuroras pasilaiko 
teisę sau, kad jis gali trauk
ti teisman ir likusius nenu
baustus palei savo nuožiū
rą.

Kaip dalykai vystysis to
liau, ateitis parodys.

Ignas 
.... —.... •'* "< 1

j So. Boston, Mass.
Iš LDS 2 kp. susirinkimo 

balandžio 4 d.
Narių atsilankė daugiau 

negu dabar galima tikėtis, 
daugiausia buvo moterų. 
Buvo linksma matyti Hele- 
nutę Žekonienę, sugrįžusią 
iš Floridos. Širdingai ačiū 
jai už gražią dovaną, kurią 
ji man atvežė iš Floridos.

Buvo laiškas nuo LLD 7- 
osios aps k r i t i e s sekreto
riaus J. Jaskevičiaus, ku
riuo šaukiama apskrities 
konferencija balandžio 12, 
11 vai. Išrinkti delegatai į 
konferenciją ir nutarta su
ruošti pietus delegatams ir 
pašaliniams. Į komisiją ap
siėmė P. Žukauskienė, L. 
Plutienė, Elenora Belekevi- 
čienė ir Elz. Freimontienė. 
Jos geros gaspadinės, pa
gamina skanius pietus.

Laiškas nuo “Laisvės” ad
ministracijos, dėkoja kuo
pai ir vajininkams už daly
vavimą vajuje. Taipgi laiš
kas, kad yra rengiama gim
tadienio puota Otis Hood jo 
70 metų amžiaus sukak
ties proga; prašoma, kad 
Bostono lietuviai prisidėtų 
su auka $70. Vietoje buvo 
parinkta aukų tam tikslui. 
Aukojo S. ir J. Rainardai 
$5; po $2 — Elenora Bele- 
kevičienė, Bernice Čuber- 
kienė, K. Kazlauskienė ir J. 
Valančausky; po $1 — H. 
Žekonienė, Elz. Repšienė, L. 
Plutienė, D. Kukstienė, Elz. 
Freimontienė ir V. Kvet- 
kas, viso $20. Dar reikia 
$50. Kas norite prisidėti 
su aukomis, matykite S. 
Rainardą.

Tas parengimas įvyks ba
landžio 26 d., 3 vai. popiet, 
Community Church Center 
on Boylston St, Bostone. 
Visi, kas galite, esate kvie
čiami dalyvauti šiame pa
rengime, nes visas pelnas 
eis “Daily World” — anglų 
kalba pažangiam dienraš
čiui.

S. Rainatd ’

MASS. MOTERŲ SĄRYŠIO 
ATYDAI!

Massachusetts Moterų Są
ryšio suvažiavimas įvyks 
balandžio 12 d., sykiu su 
LLD 7-os Apskr. Drauges, 
prisiųskite delegates, Suva
žiavimas įvyks 318 Broad
way, So. Boston, Mass.

Point Pleasant, N. J.
Nuoširdi padėka

Mirus mano vyrui Juozui 
Grayson (Griciūnui), gavau 
daug laiškų ir korčiukių, iš
reiškiant man ir mano šei
ni a i užuojautą. Brangūs 
draugai ir draugės, ačiū 
labai už jūsų mielus žo
džius, kurie suteikia man 
ir mano šeimai daug ramu
mo. Esu labai dėkinga vi
siems.

M. Grayson

Lėktuvai po 30 metų
Žvelgdami į ateitį, tarybi

niai konstruktoriai kalba 
apie lėktuvus, kuriais į toli
miausius Žemės rutulio 
kampelius keleiviai nuskris 
daugiausia per dvi valan
das. Tokių lėktuvų greitis 
bus 7-10 tūkst. kilometrų į 
vai. Lėktuvai pakels nuo 
200 iki 1,000 žmonių. Visi 
jie spės susėsti į milžinišką 
lainerį per 1-2 minutes, nes 
kiekvienoje lėktuvo fiuzej 
liažo pusėje bus^ę^ penkias 
ar net deširnb^dtirų.
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Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Amerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Įrašykite į LDS savo vaikus, anūkus ir gimines.

Svarbu Apsirūpinti Sveikatos Apdrauda
LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudą (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.

Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 cen
tus į mėnesį; už $15 pašalpos į savaitę — 95 centai 
į mėnesį ;už $19 pašalpos į savaitę — $1.20 į mėnesį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

NAUDINGA GERAI APSIDRAUSTI
Kiekvienam naudinga turėti gerą apdraudą. Jei 

kas jau turi kokią nors apdraudą kitur, nepadarys 
klaidos dar apsidraudęs ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime. Pasvarstykite apie tai. Taipgi patarki
te savo artimiems, savo vaikams, savo draugams ir 
pažįstamiems įsirašyti į LDS.

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos Sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

Association of Lithuanian Workers
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 41417

DVIGUBA ŠVENTE
Klaipėda. — Vos dviem 

mėnesiam praslinkus po4 
uostamiesčio išvadavimo, 
Klaipėdoje susirinko kele
tas projektuotojų ir ėmėsi 
darbo. Jų uždavinys buvo' 
ruošti miesto atstatymo iJr 
išlikusių pastatų remonto 
sąmatas. Bėgo metai, kėlėsi 
iš griuvėsių / uostamiestis, 
augo nauji gyvenamieji na
mai, statėsi Kretinga, Skuo
das, Plungė, Šilutė, Šilalė, 
Gargždai. Projektus visoms 
šioms statyboms kūrė Klai
pėdos projektuotojai.

Dabar sukako 25 metai, 
kai gyvuoja ir kuria Miestų 
statybos projektavimo in
stituto Klaipėdos skyrius. 
Šventė sutapo su įkurtuvė
mis projektuotojų rūmuose, 
pastatytuose naujajame 
Taikos prospekte. Supro
jektavo juos patys šio sky
riaus darbuotojai.

Sociologijos profesorius 
Karlas Borinas iš Vakarų^ 
Vokietijos universiteto pa
reikalavo rektoriaus, kad V 
profesoriaus beretes ir to* 
gas pakeistų šalmais ir spe- 
caliais kombinezonais, nes 
per paskaitas priešiškai nu
siteikę studentai apmėto 
supuvusiais kiaušiniais.

Namų šeimininkė iš šiau
rės Anglijos pasiekė savo^ 
|įšką rekordą. Per 8 me
tus ji 33 kartus nesėkmin
gai laikė egzaminus vairuo
tojo teisėms gauti.
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Waterbury, Conn. Miami, F 1 a. HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
Kovo 15 dienos parengi

mas, kuriame buvo apvaikš
čiota tarptautinė moterų 

, diena, gerai pavyko, buvo 
^pasekmingas. Draugių ir 
draugų atsilankė nemažai. 
Dalyvavo iš Bridgeport, 
Oakville, Bethlehem ir Wa
terbury. Šį sykį buvo tokių 
žmonių, kurie dar pirmą 
kartą atsilankė į mūsų pa
rengimą, ir, matyt, buvo 
patenkinti.

Amelija Yuškevičienė iš 
Stamford, Conn., pasakė 
gražią kalbą apie moterų 
padėtį, ir taipgi kalbėjo 
apie Lietuvos ir. Amerikos 
moteris ir padarė palygini
mą, koks yra skirtumas tar
pe Lietuvos ir Amerikos 
moterų.

Ji taipgi buvo atvežusi 
naujos mados labai gražių 
gintarų iš Lietuvos, taipgi 
užtiesalų, kurie padaryti ir 
išausti Lietuvos moterų 
rankomis.

M. Svinkūnienė nurodė 
nuo kokio maisto pas žmo
gų ligos atsiranda. Po to 
buvo duodami užkan
džiai, kurie susidėjo iš įvai
raus maisto. Po užkandžiu 
A. Yuškevičienė parodė “sli
des”. Jauni žmonės, kurie 
nebuvo matę, labai domė
josi.

Mes komisija tariame šir
dingą ačiū Amilijai ir Wal- 
teriui už jų triūsą, nes jie 
neėmė nieko už kelionę, ir 
dar pasimokėjo už užkan
džius.

Dar noriu paminėti asme
nis, kurie prisidėjo su mais
tu dėl parengimo. M. Svin
kūnienė aukojo visas žalią
sias daržoves, soy pupeles 
ir didelį tortą, pačios pa
gamintą. Kunigunda Vaito- 
nienė aukojo irgi didelį 
chiffon tortą, jos įfagatnin- 
tą.

Ačiū jums, draugės, už 
aukas.

tame “Laisvės” vajuje.
Aš noriu pranešti jiems, 

kad aš gavau laišką nuo 
“Laisvės” administracijos, 
kuriame dėkojama visiems 
Conn, valstijos vajininkams 
už jų gražų pasidarbavimą 
vajuje?

Taipgi gavau čekį už $40 
— antrą dovaną. Aš ir L. 
Žemaitienė nutarėme paau
koti tuos $40 į “Laisvės au
kų fondą. Aš grąžinau čekį 
atgal “Laisvės” administra
cijai kaipo auką.

M. Svinkūnienė

Miami, Fla.
Taisome klaidą

“Laisvės” suvažiavimui 
sveikinimuose, kurie pa
skelbti “Laisvės” numeryje 
23, padarėme klaidą. Drau
gė J.. Augutienė pateko do
lerinių sveikintojų katego
rijom Tai netiesa. J. Augu
tienė aukojo $5. Atsiprašo
me draugę Augutienę.

V. Bovinas

Kovo 15 dieną po trum
pos ligos St. Mary’s ligoni
nėje mirė Mary Vitkauskie
nė, Walter Vitkausko žmo
na. Gyveno 49 Hewey St. ir 
buvo palaidota kovo 18 die
ną į Lietuvių laisvas kapi
nes Waterbury.

Liko nuliūdime jos vyras 
W. Vitkauskas ir keli pūs

Oakville, Conn.
Šių metų kovo 26 d., po 

trumpos ligos St. Mary’s li
goninėje, mirė Anastazija 
Barkauskienė, 75 metų, 
našlė Vincento Barkausko, 
kuris yra miręs prieš 25 me
tus. Gyveno 63 Falls Ave. 
Palaidota kovo 30 d. Calva
ry kapinėse, Waterbury, 
kur jos vyras yra palaido
tas.

Liūdesy paliko 3 sūnus: 
Alphonse, kuris gyvena Wa- 
terbury, Vincent — Oak
ville, Stanley — Kirksville, 
N. Y.; dvi seseris: Oną Žu- 
raitienę ir ir Evą Viltrakie- 
nę — abi gyvena Oakvil
le j; šešis anūkus, 3 anūkų 
vaikus ir kitus artimus gi
mines.

Iš Lietuvos atvyko į šią 
šalį prieš 58 metus ir njao 
1919 metų gyveno Oakville j. 
Jos vyras buvo Lietuvių 
Darbi n i n'k ų Susivienijimo 
31 kuopos sekretorius iki 
mirties. Anastazija liko 
našlė ir išnašlavo 25 metus 
iki mirties.

Laukiame gražaus pobūvio
Šis laikas, rodos, Miamy- 

je gražiausias ir maloniau
sias — šilta ir gera, bet dar 
nekaršta. Veikiausia dėl to 
ir sueigos tokios pilnos, 
didelės. Į Lietuvių Socia- 
lio Klubo salę “margučių” 
sekmadienyje tiek žmonių 
priėjo, kad net sienos pra
dėjo “braškėti.”

Daug gero, bet pasitaiko 
ir blogo netikėtumo. Klu- 
biečiai ir aldiečiai džiaugia
mės, kad šioje apylinkėje 
apsigyveno geri .veikėjai 
Nevinskai ir jų studentė 
dukrelė — tai lyg naujas 
kraujas mūsų senimui. Bet 
nelaimė — Al Nevins sun
kiai susižeidė, jis dar ligo
ninėje. Visi LLD kuopos 
nariai reiškiame geriausios 
sveikatos Alekui ir didžią 
užuuojautą, jo žmonai ir 
dukrai.

Balandžio 15-tą — tai ir 
vėl graži, kultūringa LLD 
75 kuopos sueiga. Pietūs 
apie 1 vai. dieną. Be muzi
kos neapsieisime. Aido cho
ras, vadovybėje B. Ramoš
kaitės, dalyvaus su rinkti
nėmis dainomis. Duetistai, 
solistai, solistės atliks gra
žiausius muzikos kūrinius. 
Bus ir kalba, skirta asme
nybei, apie kurią kalba vi
sas pasaulis. O mes, LLD 
kuopos nariai, ne tik tu

SECRETARY. Irvington Center.

Opportunity in new Air-conditioned 
offices to handle light steno., typing 
Work with Sales Managers. Re
quires good telephone personality. 
Position available March 31st or 
sooner. Just married Secretary leav
ing, will break in. Call MR. SCHEI- 
NER, Irvington, N. J.
NER, Irvington, N. J. 399-0446.

/ (27-29

rime dalyvauti, bet ir turi
me būti kviesliai kitiems 
dalyvauti balandžio 15-tos 
sueigoje.

V. B.

A. Narušytė 
RUDUO

Jau ruduo.
Ir draikosi auksinės gijos 
Ant pavargusių

klevo pečių.
Jau ruduo.
Pušų ošimą gilų
Savoje širdy jaučiu.
Jau ruduo.
Ir lapai smagų šokį 
Susikibę šoka vėjo sūkury, 
Jau ruduo.
Rudi arimai juokias 
Traktorių ūžimo sklidini. 
Jau ruduo, 
Ir lankos rytmetinės 
Pribarstytos šerkšno

it žiedų.
Gal todėl ir aš
Pušų ošimą gilų 
Savoje širdy jaučiu.

NOTICE 
TO READERS

AND ADVERTISERS
The Equal Employment Opportu

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

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

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

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

MASSElfŠE. Immediate opening 
for permanent position with local 
branch of Nation’s fastest growing 
ajid most progressive chain of 
health and recreation centers. Good 
starting wages. Experienced only. 
No floaters. Call Mr. Spears, East 
Brunswick, N. J. 201-257-7878.

(22-31)

EARN — While You Learn A Skill

-CHEMICAL OPERATORS *—CHEMICAL TRAINEES
We Arc Part of New Jersey’s Growing Chemical.Industry.

WE OFFER:
• AN EXCELLENT STARTING RATE
• FREQUENT INCREASES
.• MEDICAL, DENTAL AND LIFE INSURANCE PROGRAMS
•• LIBERAL HOLIDAYS AND VACATIONS
• PENSION PLAN & PAID SICK LEAVE

QUATAFICAT1ONS: 1 ..............................
BASIC ARITHMETIC, MECHANICAL APTITUDE 
WILLINGNESS TO WORK ROTATING SHIFTS 

REFERENCES WILL BE CHECKED

CALL OR VISIT: MR. R, BATEN 
777-0741

— GI VAU DAN — ’
CORPORATION

125 DELA WANNA AVE. CLIFTON, N. J
An Equal Opportunity Employer

(24-27)

COIL WINDERS

Electronic Transformers

Must be familiar with hand and multiple winding. Good pay and 
benefits. Call or apply MR. HECTOR CARTON.

ELECTRONIC RESEARCH ASSOCIATES
67 Sand Park Rd., Cedar Grove, N. J. 239-3000.

(20-29)

WORCESTER, MASS.

Mire

Jurgis Deksnis
Reiškiame nuoširdžią užuojautą liūdesio valan

doj jo dukrai Marijonai ir jos šeimai, ypatingai 
idėjos draugam, su kuriais jis per dešimtmečius 
veikė, dirbo siekimuisi šviesesnio rytojaus žmogui. 
Velionis Jurgis gimė ir augo Rokiškio apylinkėj, 
Lietuvoje. Atvyko į šią šalį pradžioj 19-to šimt
mečio. Ilsėkis, drauge, ramiai Amerikos žemėje,

CLEANING WOMEN. Pleasant 
work. For main line Catholic Col
lege for girls. Hours 8 AM to 12. 
5 days a week. Call Mr. Graham. 
527-0200. (22-28)

MAN & WIFE. APT. HOUSE.

Maintenance team, live in, exper
ienced. New luxury elevator apt. 
housę. OR 7-0800. Philadelphia, Pa.

(23-29)

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s fastest growing and most progressive chain of health and 

recreation centers. Good starting wages. Experienced only. No 
Floaters.

Call MR. SPEARS
E. Brunswick, N. J. 201-257-7878

(27-36)

Vilties kapinėse.

J. J. Demikiai
J. B. Jakaičiai
J. K. Sabaliauskai
A. M. Sukackai
F. M. Petkūnai
B. Anelė
F. P. Petrauskai
J. U. Jaskevičiai
M. žalimienė

J. M. Pekūnai 
A, Vasilienė 
Anna Lukienė 
J. Raulušaitis 
V. Žitkus
L. Ausiejienė
M. šiupėnienė 
J. D. Lukai 
O. Margienė

BARTENDER-ASSISTANT 
MANAGER.

Also locker room man. Over 25, 
Newark, Del. (302) 737-1201.

(23-29)

Bank Opportunities
Be an early bird!

Spring has sprung at 
T.C.N.B.

Come iri and see what we 
can do for you

We have many interesting and challenging 
positions available. Come now and don't 
miss out! No experience necessary. ♦

broliai bei kiti giminės.
Keli metai atgal velionė 

buvo, su savo vyru, Ban
kers Grill savininkai. Da
bar apie 7 metus jau buvo 
pensininkė. Ji buvo Lietu
vių Literatūros Draugijos 
28 kp. narė ir dažnai atsi
lankydavo į mūsų parengi- 
gimus.

Gili užuojauta jos vyrui 
ir kitiems giminėms jų liūd
noje valandoje.

Kovo 14 dieną mirė Irene 
Zelenekienė, 43 metų, Al
bert Zelenako žmona, Gyve
no Yonkers, New York.

Liūdesyje liko jos vyras 
Albert Zelenakas, vienas 
sūnus, viena duktė, ir dvi 
anūkės, trys broliai ir trys 
seserys, ir kiti giminės.

* Albertas Zelenakas yra 
sūnus Juozo ir Mary Zele- 
nakų, kurie gyvena Water
bury. Jie yra “Laisvės” 
skaitytojai ir mūsų paren
gimų lankytojai.

Reiškiu gilią užuojautą 
jiems visiems liūdesio va
landoje.

Jau visi žino, kad Connec- 
tisut valstijos vajininkai 
laimėjo 2-trą dovaną praei-

Ji buvo narė Lietuvių Li
teratūros Draugi j os 28 kuo
pos. Taipgi priklausė Dar
bininkų Susivie n i j i m o 31 
kuopai. Buvo “Laisvės” 
skaitytoja per daugelį me
tų.

Ji su savo sesere Ona 
Žuraitiene visuomet atsi
lankydavo į mūsų parengi
mus. Nebuvo tokio paren
gimo, kad jos neatsilanky
tų.

Dabar, kada buvo Moters 
dienos pagerbimas kovo 15 
d., jos abi dalyvavo. Pa
rengime ji pradėjo skųstis, 
kad nesijautė gerai, ir pra
šė Alice Morris, kad ją vež
tų namo.

Kovo 17 dieną buvo nu
vežta į ligoninę ir įdėta į 
oxygen tent. Po kelių die
nų buvo iš ten išimta ir 
tuojau mirė

Buvo gero būdo moteris 
ir su visais gražiai sugy
veno. Ją pažinojo daugelis 
lietuvių Oakvillėj ir Water
bury. Mes visi draugai ir 
draugės apgailestau jame, 
kad ji išsiskyrė iš mūsų 
tarpo.

Gili užuojauta jos sū
nums ir kitiems artimiems 
giminėms. .

M. Svinkūnienė

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Franas Josmanta
Mirė sausio 20, 1968

Prisimename dvejų metų sukakti jo mirties.
Liūdesyje liekame, netekę mylimo vyro ir tėvo.

Anelė, žmona
Edwardas ir Petras, sūnūs

Harrison, N. J.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Antanas Orintas
Mirė balandžio 12, 1965

Lėtai ir liūdnai praslinko penkeri metai nuo 
mano mylimo vyro, vaikų tėvo Antano Orinto 
mirties. Žinome, kad jokios dejonės ir ašaros 
mums jo nesugrąžins, bet kuomet ateina toji 
skaudžioji diena, tai širdį veriantys pergyvenimai 
naujai užgauna mūsų širdis, palikta neužgydoma 
žaizda. Lankysime jo kapą ir jo anūko Kennie, ir 
puošime gyvomis gėlėmis, o širdyse ir mintyse mi
nėsime jo kilnų atminimą.

Petronėlė Orintienė, žmona 
A tylia, duktė
Charles Audrutis, žentas 
Wayne ir Carl, anūkai

Brockton, Mass. ' ,

TIME KEEPER, mature or semi
retired individual with past time
keeping or accounting background, 
to prepare and control card inputs, 
to a recently installed 360/20 com
puter. Excellent benefits and salary. 
Equal Opportunity Employer. Penna, 
Forge, Bleigh & Milnor Sts., Phi
ladelphia, Pa. MA 4-3666.

(27-32)

HOUSEKEEPER. Beautiful home 
in Yardley. One hour from Phila. 
2 small children. Light housekeep
ing. Other help kept. Private room 
& TV. Good salary. References. 
Please call Mrs. Stein. 1-736-1551.

(23-29)

MACHINE OPERATORS. Data 
processing card manufacturer needs 
personnel. Dynamic growth industry 
with opportunity. Company will 
train. Good starting salary and 
fringe benefits. , 2nd shift openings. 
Advanced Computer Supplies. Mr. 
Mills. 201-225-1200. - (27-29)

WAREHOUSE MEN. National 
Manufacturer and Distributor loca
ted coast to coast, has permanent 
openings for aggressive individuals 
who are anxious to prove themselves 
and be considered for future pro
motions. . Also available: part time 
job for day shift, for Warehouse 
cleaning and recuperating..

Excellent starting salary with 
full range of benefits. Call Mr. Ro- 
mash, 382-4623 or 382-4624 for in
terview.

MARTIN BROWER CORP.
Randolph Ave., Woodbridge, N. J.

07095 (27-30)

TELLERS
CLERK-TYPISTS 

BOOKKEEPING CLERK 
COMPUTER OPERATOR

We have convenient modern office facilities 
with ample parking space. .Good salary, plus 
profit sharing.

Comprehensive benefits with 
Excellent Vacation Plan

Call for appointment 538-4100, ext. 5325

■ • ..^0-; 
TENS
TRUST OOfvIFyMsjV” 
r^j/XTiorxj/xL-

225 South St. Morristown, N.J.
An •qua! opportunity omptoyor

WANTED— TRAY GIRL. Pref- 
erbaly from Bryn Mawr or sur
rounding areas. For food service 
and general kitchen work. Suitable 
hours, good salary with chance for 
advancement, paid vacation, sick 
pay and other good working condi
tions. No experience necessary, will 
train.
BRYN MAWR TERRACE CON

VALESCENT CENTER, Bryn Mawr, 
Pa. LA 5-8300. Tuesday thru’ Fri
day, 9 AM to 3 PM. (23-27)

CLERK MAILROOM. Recent High 
School Grad. No experience neces
sary. Good future. 5 days, 8:30—5. 
Liberal benefits, including pension 
plan, tuition refund, hospitalization, 
etc. Mr. Cannici. 624-4200.

O-Z ELECTRICAL MFG. CO.
262 Bond St., Brooklyn. An Equal 
Opportunity Employer. (25-27)

CAFETERIA 
UTILITY MAN

Reliable man to work in our mo
dern cafeteria from 9 AM to 5:30 
PM. Job security, good working 
conditions, company-paid benefits. 
Apply in person or call BOB SAR- 
ZILLO, 722-3200, Ext. 2664.

RCA
An Equal Opportunity Employer 

Route 202 Somerville, N. J.
(25-27)

t LOOM FIXER

On W3. IN Wilmington, Del. 
212-564-3876. Call collect.

(25-31)
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Outstanding Americans Rally May 2nd Against 
Against War Rightism and Racism

Masinio protesto diena -- 
Balandžio 15

Lietuvos kolūkiečiai pasitinka 
amerikiečius turistus

It’s a pleasure to see fa
mous names like Henry 
Fonda, Paul Neuman and 
others from the entertain
ment field participating in 
the activities for peace. It’s 
not a thing only for the po
liticians. To bring about a 
society in which there will 
be no more wars and suffer
ing is up to all of us. That 
is why it is so very re
freshing to see more and 
more outstanding people 
having their voices heard. 
Our~bwn mayor John Lind
say has o-o m e out very 
strongly against the war in 
Vietnam.

Sometimes it’s hard to 
bring your ow'n families to 
think the same way you do. 
Henry Fonda doesn’t seem 
to have that sort of trouble. 
He and his son Peter parti
cipated together in the Ma
dison Square Garden fund- 
raising rally organized by 
the “1970 Senators for 
Peace and New Priori
ties.” And his daughter 
Jane Fonda, a very talented 
actress, was holding a press 
conference in Seattle fol
lowing the expulsion of In
dians from Fort Lowton, 
abandoned military instal
lation, which was occupied 
by them to set up a cultur
al center. Over seventy In
dians were arrested during 
the expulsion. Jane Fonda 
is doing what she can to 
help them.

It is encouraging indeed 
to hear and see things like 
that.

Use

Lankės rašytojas 
A. Čekuolis

Praėjusią savaitę atvyko 
į New Yorką kelioms die
noms iš Ottawa, Kanados 
sostinės, rašytojas Algiman
tas Čekuolis, kuris eina Ka
nadoje “Novosti” agentūros 
reporterio pareigas.

A. Čekuolis atvyko ap
lankyti TSRS foto parodą. 
Gaila, kad jo laikas taip ri
botas, kad nespėjo susitikti 
su savo tautiečiais. Tikimės 
kad drg. Čekuoliui bus pro
gų ateityje aplankyti mus.

A. čekuolis gyvena Otta- 
woje su savo šeima—žmo
na, dukryte ir sūneliu.

Įdomu buvo pasikalbėti 
su svečiu, kuris nors metais 
jaunas žmogus, bet daug 
spėjęs pamatyti ir atlikti. 
Jis dirbo jūrininku, buvo 
nuplaukęs su žvejybos tra
leriu į Kamčiatką, šiaurės 
jūrų keliu. Jis dirbo “Lite
ratūros ir Meno,” “žvaigž
dutės” ir “Moksleivio” re
dakcijose. Jis 1963-1965 m. 
gyveno Kuboje. Jis dirbo 
Lietuvos kino studijose. Jis 
yra parašęs apie 7 knygas...

Man labai vaizdžiai pasili
ko atmintyje draugas Algi
mantas Čekuolis 1968 m. 
laiku, kai nuvykau į Lietu
vą su Rojaus palaikais. Jis 
buvo laidojimo komitete.

Ieva Mizarienė

Leningrado mokslų aka
demijos darbuotojai speci
aliose kamerose tiksliai “su
kūrė” tokius orus, kurie 
pasitaiko Leningrade — 
karštį, šaltį, drėgną, miglo
tą dieną... Netgi saulės 
radiacija tokia pati.

Hear Prominent Civil 
Liberties Leaders

The 25th anniversary of 
the defeat of fascism in 
Germany will be celebrated 
at a rally against the Ul
tra-Right,, racism and anti- 
Semitism, Saturday, May 2, 
1970, at 2 PM, at the Hotel 
Diplomat, 108 W. 43rd St., 
New York City.

Featured speakers will 
be: Prof. Arthur Kinoy, 
Rutgers University Law 
School, and well-known ci
vil rights lawyer; Dr. Mil
ton A. Galamison, Pastor of 
Sil. Presbyterian Church, 
former member of the New 

‘York Board of Education 
and leader for black and 
minority children; and 
Rabbi A. Bruce Goldman, 
Jewish Chaplain at Colum
bia University who played 
an important role in student 
protest movement at the 
school in 1968.

The rallly is sponsored 
by the American Associa
tion to Combat Fascism, 
Racism and Anti-Semitism. 
Eimon Federman, Presi
dent of the Asso c i a t i o n , 
will act as chairman of the 
meeting.!

Other speakers at the Ral
ly will be: the Rev. Chris
toph Schumach, executive 
director of the World Fel
lowship and president of 
the Society for, The 
Study of the German 
Democratic Republic; Rose 
Raynes, executive direction 
of the Emma Lazarus Fe
deration of Jewish Women’s 
Clubs; and Miriam Fried
lander, executive secretary 
of the Citizens Committee 
for Constitut i o n a 1 Liber
ties.

Entertainment will be of- 
ered by the Yula Russian 
Folk Dance Group under 
the direction of Fred Kle- 
movich. Admission will be 
$1.00.

USSR foto paroda 
perkelta į Chicago
Pereitą sekmadienį išvy

ko iš New Yorko paskuti
nieji TSRS foto parodos 
darbuotojai. Jų tarpe išvy
ko ir vilnietis “Švyturio” 
žurnalo atsakingasis sekre
torius Osvaldas Aleksa. Ti
kimasi, kad Chicagoje taip 
pat gausiai lankysis į paro
dą amerikiečiai, kaip New 
Yorke ir Washingtone.

Atsisveikinant su Osval
du Aleksa sužinojome, kad 
iš Chičagos paroda persi
kels į San Francisco, pas
kiau į New Orleans ir dar 
kai kur kitur. Į Los An
geles parodos darbuotojai 
vyks tik dienai-kitai pasi
žiūrėti,, o ne su paroda. Iš 
viso paroda JAV tęsis apie 
5 mėnesius.

O. Aleksa sako, kad nors 
tenka gana sunkiai padirbė
ti, bet jis pasitenkinęs dar
bu. Ypatingai įdomu su
tikti tiek daug žmonių, o 
didžiuma jų labai manda
gūs, iš širdies domisi Tary
binės šalies klestėjimu.

Laukiame O. Aleksos su
stojimo pas mus grįžtant į 
namus.

Ievai

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

Balandžio 15 d. įvyks di
džiausios demonstr a c i j o s 
New Yorke prieš Vietnamo 
karą.

Nuo 12 vai. dieną iki 1:30 
vai. popiet demonstracijos 
įvyks prie General Electric 
kompanijos pastato, 51 St. 
ir Lexington Ave. Paskiau 
demonstracija persikels 
prie Honeywell kompani
jos pastato, 42nd St. ir 2nd 
Avė. Tai dvi kompanijos, 
kurios daro milžiniškus pel
nus iš karo.

Drg. J. Gasiūnas 
Sveiksta

Džiugu pranešti, kad mū
sų draugas Jonas Gasiūnas 
gražiai sveiksta, jaučiasi 
gerai, ir, žinoma, už dienos 
kitos tikisi iš ligoninės bū
ti paleistu į namus.

Kaip žinia, Jonas guli Ja
maica ligoninėje (prie Van 
Wyck Blvbd., tarp Jamaica 
Ave. ir Atlantic Avė.). Jo 
kambarys 254. Lankymo va
landos beveik neribotos — 
nuo apie 10 iš ryto iki pat 
vakaro. Bet, kaip sakyta, 
tikimasi, kad už dienos ki
tos jau bus namie.

Laikraščių leidėjai 
laikosi tvirtai prieš 

dešimtį uniju
Milijoninės laikraščių kor

poracijos nenori pasiduoti 
unijistų reikalavimams. De
šimt unijų su 13,000 narių 
išstojo su reikalavimais 
prieš didžiuosius New Yor
ko dieninius laikra š č i u s : 
“New York Times,” “Daily 
News,” “New York Post” 
ir “Long Island Press,” ku
riuos reprezen tuo j a Pub
lishers’ Association.

Darbdaviai tvirtai laiko
si prieš algų kėlimą, bet de
rybos tebesitęsia.

Visos unijos įsakė darbi
ninkams dirbti, derybos tę
siasi, nors didžiuma unijų 
jau nubalsavusios streikuo
ti, tik dienos dar nepaskyrė.

Bomba rasta YWCA 
name

Namo prižiūrėtojas ra
do bombą YWCA (Young 
Women’s Christian Associ
ation) auditorijoje ant 840 
Eigth Avenue, New Yorke. 
Šiame name gyvena apie 
250 moterų.

Namo direktorė sakė, kad 
auditorijoje buvo praėjusį 
šeštadienį šokiai, kur daly
vavo apie 150 žmonių.

Du bankų plėšikai 
nubausti

Du penkių vyrų šaikos 
nariai, kurie, sakoma, 
apiplėšė penkis bankus Har
leme ir South Bronkse, pa
sigrobdami daugiau kaip 
$120,000, nuteisti 10 ir 15 
metų kalėjimu.

Lawrence Eddington, 47 
metų, atvežtas į teismą 
krėsle, nes jis dar vis ser
ga nuo susižeidimo, kada 
bandė pabėgti iš kalėjimo. 
Jis nubaustas 15 metų kalė
jimo. Claudious Dion Jef
fries, 29 metų, nubaustas 10 
metų.

Nuo 1:30 iki 3:00 P. M. 
bus masinis mitingas Dag 
Hamarskjold Plaza, 47 St. 
tarp 1st ir 2nd Avenues.

3:00 valandą visi dalyviai 
masiniai maršuos į Bryant 
Park, 42nd St. ir 6th Ave., 
kur 4 vai. įvyks milžiniška 
demonstracija su kalbomis 
ir menine programa.

Vyriausias šūkis: Sugrą
žinkite visus kareivius na
mo—Lauk iš Vietnamo-La- 
oso dabar!

Rep.

Juk keista, žiopla ir 
labai kvaila

Kalbama, kad iš tikrųjų 
yra ruošiamas įžymiajam 
Tarybų Lietuvos daininin
kui V. Daunorai koncertas. 
Bet koncertas niekur negar
sinamas. Netgi ir bilietai 
“pašaliniams” neparduoda
mi. Į koncertą esą kviečia- 

• mi tiktai rengėjų artimi ir 
pasitikimi žmonės.

Ko jie bijo? Nuo ko jie 
slepiasi ? Kodėl stengiasi 
nuo plačiosios šios apylin
kės lietuvių visuomenės pa
slėpti dainininką?

Juk tai keistos, žioplos ir 
juokingos pastangos. Nieko 
panašaus pirmiau nebuvo 
daroma.

V. Daunorui koncertą rei
kėjo ruošti kuo plačiausiu 
mastu. Reikėjo dėti pastan
gas, kad jo balso pasiklau
sytų kuo daugiausia New 
Yorko ir apylinkės lietuvių.

Beje, sakoma, kad pana
šiai kvailai ir slaptai buvo 
Daunorui suruoštas koncer
tas ir Los Angeles. Gaila, 
kad rengėjai savotiškais su
metimais pasikviestą daini
ninką laiko kažin kokia sa
vo nuosavybe...

Rep.

Kviečiame į pietus
Šio mėnesio 19 dieną sek- 

madiepyje, L.D.S. 1-ma kp. 
rengia pietus-banketą. Sve
čiai, kaip visuomet, bus ge
rai pavaišinti, o po to, bus 
gera meninė programa. Ti
kimasi, kad atsilankys įžy
mus svečias iš Lietuvos, 
tad nepraleiskite tos vienin
telės progos jį pamatyti.

Bilieto kaina tik $3.50. 
Bilietus galima gauti “Lais
vės” raštinėje pas L. Kava
liauskaitę ir pas kitus LDS 
1-mos kuopos narius. Pra
džia 1 valandą. “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. Kviečia
me visus atsilankyti.

Valdyba

Didžiausia pasaulyje vyn
uogių kolekcija (2,700 rū
šių) yra Moldavijos sodi
ninkystės, vynuogininkys- 
tės ir vyno gamybos moks
linio tyrimo institute.

Javos saloje auga karališ
koji raktažolė, kurią žmo
nės vadina “žemės drebėji
mo gėle.” Ją galima rasti 
tiktai vulkano šlaituose. Iš 
visų seserų raktažolių šioji 
skiriasi tuo, kad pražysta 
tik prieš vulkano išsiverži
mą. Vulkano papėdėje esan
čių kaimų gyventojai, pa
matę pražydusią raktažolę, 
palieka namus ir skuba į 
saugesnes vietas. Įdomu, 
akd ji nė akrto nesuklydo, 
“pranaša u d a m a ” stichinę 
nelaimę.

Operetėje “Ramunė,” ku
rią suvaidins Aido choras 
šį pavasarį, pavaizduoja
mas kolūkio gyvenimas ir 
prisirengimas sutikti ame
rikiečius lietuvius turistus.

Kolūkio pirmininkas pla
nuoja skubiai suruošti kon
certą jų pasitikimui. Juk iš 
užsienio svečiai... reikia 
pasirodyti. Reikia surengti 
kokį koncertą ar ką nors 
suvaidinti.

Walter Keršulis
Jau ne vieną kartą Wal

ter Keršulis vaidino Aido 
operetėse, o dabar jis at
liks kolūkio pirmininko ro
lę. Jo dikcija gera, balsas 
garsus. Labai pritinka kol
ūkio pirmininkui — tvarkos 
dabotojui.

Gerai pavykusi popiete
LDS 13 kuopos parengi

mas pereitą sekmadienį 
Laisvės salėje gerai pavy
ko. Oras pasitaikė gražus, 
tai ir publikos prisirinko 
apypilnė salė.

Programa buvo įdomi. 
Kuopos pirmininkė ir LDS 
vicepirmininkė Helena Jes- 
kevičiūtė pasakė puikią kal
bą šių dienų klausimais, 
plačiau apsistodama prie vi
soje šalyje verdančių kovų 
už Vietnamo karo nutrau
kimą. Kalbė t o j a susirin
kusių dėmesį kreipė į ba
landžio 15 dieną New Yor
ke ir kitur įvyksiančias de
monstracijas.

LDS centro darbuotoja ir 
“Tiesos” ang 1 i š k o j o sky
riaus talentingoji redakto
rė Ann Yakštys paskaitė 
lietuviškai ir angliškai ke
letą eilučių.

Amelia Young ir vėl davė 
mums keletą dainų. Daina
vo gražiai, įspūdingai, o 
mes jai atsidėkojame smar
kiais aplodismentais.

Senovės geografai
Senovės iraniečiai buvo 

geri geografai. Jie sukūrė 
kitados vieną geriausiųjų 
transporto sistemų. Deja, 
iki mūsų dienų teišliko labai 
maža žinių apie senovės 
iraniečių geografinius tyri
nėjimus. Užkariautojų ant
plūdžiai — nuo Aleksandro 
Makedoniečio iki mongolų, 
turkų ir arabų — pražudė 
beveik visas rašto vertybes. 
Tačiau kai kurių žinių apie 
senovės iraniečių geografi
jos pažinimą galima suras
ti Achemenidų epochos do
kumentuose (VI-IV a. prieš 
mūsų erą.).

Irano istorikas Mechrda- 
das Bacharas, remdamasis 
senovinėmis rašytomis le
gendomis ir šventąja knyga 
Avesta, netgi nubraižė iki 
Sasanidų epochos (III a. pr. 
m. e.) persų įsivaizduoto pa
saulio žemėlapį.

Achemenidų epochos ira
niečiai manė, kad tik šiau
rinis pusrutulis tinkamas 
augti ir žmogui bei gyvū
nams gyventi. Jų manymu, 
žmonijos protėviai Žemėje 
buvo Maši ir Manjanė (Ie
va ir Adomas). Jų palikuo
nys išsisklaidė po pasaulį 
“6 šalyse ir 6 kituoše Žemės 
kraštuose”. Viena pora ap
sigyveno Irane ir Mazanda- 
rane. Iš jų kilo iraniečiai. 
Kita davė pradžią arabams 
Taziano lygumoje (Arabų 
pusiasalyje). Kitos poros

M. Stakovas
M. Stakovas yra per ei

lę metų vaidinęs Liaudies 
Teatre. Šioje operetėje jis 
atliks Ramunės tėvo rolę, 
kuris priešinasi kolūkio 
tvarkai ir neleidžia dukros 
Ramunės dalyvauti kolūkio 
saviveikloje.

Ši linksma muzikinė ko
medija bus suvaidinta ge
gužės 3-čią dieną (sekma
dienį) lenkų salėje, 261 
Driggs Ave., Greenpointe, 
Brooklyne.

Prašome įsigyti bilietus 
pas aidiečius arba “Lais
vės” raštinėje pas L. Kava
liauskaitę. Bilieto kaina iš 
anksto $1.75, o prie d u r ų 
$2.00. Aido choras kviečia 
visus atsilankyti.

H. F.

Jonas Mikaila rodė filmus 
Los Angeles ir garsiąją 
“Disney Land.” Filmai 
spalvoti, nepaprastai gra
žūs. Deja, buvo sunkumų 
su parodymu. Vyriausia 
priežastis — nepakanka
mas salės aptamsin imas. 
Tuo kam nors reikėjo iš 
anksto pasirūpinti, bet, ma
tyt, nebuvo pasirūpinta. Be 
to, filmai bebalsiai, o kai jie 
bėga greitai, juose įrašus 
labai sunku spėti įskaityti. 
Tai kenkia įspūdžiui. Bū
tinai juos rodant reikėtų ir 
žodžiu paaiškinti. Jonas sa
kė turįs ir daugiau iš mū
sų šalies filmų ir galėtų pa
rodyti, bet dėlei neparankių 
salėje sąlygų jų neberodė.

Popietę baigėme, kaip bu
vo garsintą, su “sendvi- 
čiais,” pyragais ir kava. Jų 
buvo tiek, kiek kas norėjo. 
Na, tai mes ir naudojomės 
proga...

Visa popietė buvo praleis
ta gražiai, kultūringai.

Rep.

įsikūrė Romoje, T u r a n e 
(Turkestane), Kinijoje ir 
Sinde (Indijoj). Dar 6 poros 
persikėlė į kitus žemynus. 
Taip žmonija pasidalijo į 12 
giminių.

Apie Egiptą iraniečiai ži
nojo dar prieš Kambizui už
kariaujant Nilo slėnį. Ta
čiau dėl kažkokių priežas
čių jie maža dėmesio skyrė 
Viduržemio jūros baseinui 
ir Afrikai. Užtat iraniečiai 
kontroliavo tarptau t i n ė s 
prekybos Azijoje sausumos 
ir jūrų kelius. Iraniečiai 
plaukiodavo ne tik palei 
krantus, kaip Viduržemio 
jūros jūreiviai. Išstudijavę 
vėjų kryptį, jie leisdavosi 
iki Ceilono ir įplaukdavo į 
Bengalijos įlanką.

Prekyba jiems padėjo pa
žinti Rytų geografiją.* Jie 
neblogai įsivaizdavo jūrų 
kelius Indijos vandenyne ir 
Indijos krantų apybražas. 
Iraniečių laivai apiplaukda
vo ir Arabų pusiasalį iki 
pat Babel - Mandebo sąsiau
rio.

Bacharo nupieštame žemė
lapyje Raudonoji jūra ir 
Bengalijos įlanka pavaiz
duoja kaip du karvės ragai. 
Tranui paskirtas, žinoma, 
patsai žemyno vidurys. Ten 
pat Indija ir Arabija su 
Persų įlanka. Kaspijos jūra 
atrodo kaip didžiulis ežeras. 
Juodoji jūra (Romos jūra- 
Darja e Ram) taip pat eže-

Parengimų Kalendorius
Balandžio 19 d.

Sekmadienis. LDS 1 kuo
pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti 
tą dieną. '

Gegužes 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”
New National Hali
261-267 Driggs Ave.
Brooklyn, N. Y.

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

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

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

“Cook-Out” Forest Parke. T 
Prašome tą dieną užsirašy- 
ti kalendoriuje. y

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks balandžio 14 d., 
2 vai. popiet, “Laisvės” sa
lėje, 102-02 Liberty Avė.

Prašome visus narius at
eiti, ypatingai dar neužsi
mokėjusius duoklių už šiuos 
metus, kad gautų labai 
naudingą knygą už šiuos 
metus.

Valdyba (26-28)

MOTERŲ KLUBO 
NARĖMS

Trečiadienį, balandžio 15 
d., 6 vai. vakare, įvyks Niu
jorko Lietuvių Moterų klu- 
bo susirinkimas, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avenue/ 
Ozone Park.

Po susirinkimo mus pa
vaišins kava, tortu ir dar 
kai kuo nors kitu komiteto 
narės — Ieva Mizarienė ir 
Lilija Kavaliauskaitė.

Būkime visos susirinkime.
Valdyba (27-28)

ras, tik apvalus. Žinoma, 
vėliau iraniečiai sužinojo, 
kad Juodoji jūra susisiekia 
su Viduržemio, bet 500 m. 
pr. m. e. jie teturėjo reika
lų tik jos dalyje. Nupieštas 
ir Arangas (Tigras) su In
du. Už Bengalijos įlankos 
driekėsi Arzacho, žemė.

Įdomu, kad gerokai vėliau 
rašęs Herodotas dar neži
nojo nei apie , Kiniją, nei i 
apie Ceiloną ir Bengalijos x 
įlanką, o iraniečiai gerai ži
nojo šias vietas iki pat Ma- 
lakos sąsiaurio. Graikai, vė
liau romėnai specializavosi 
Vakarų geografijoje, nes 
Vakarai buvo jų veiklos 
sfera, o iraniečiai tyrė Ry
tų geografiją — savo įtakos 
•ir in terasų zona.

(Iš “M. ir G.”)

Darvinas įrodė, kad yra 
biologinis ryšys tarp sen
mergių ir avienos kotletų. 
Esmė štai kur. Senmergės 
mėgsta katinus. Katinai 
mėgsta peles. Ten, kur nė
ra pelirį, veisiasi kamanės, 
nes peles neardo jų lizdų. 
Kamanės apdulkina gluos-4 
nius, o gluosnius mėgsta1 
avinai. Na, o kotletų ga- r 
myba — jau kulinarų rei
kalas.

k




