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KRISLAI
Darbas prasideda 
Mojasi ji kryžiuoti 
“Juodasis Kraujas“ 
“Skundų stalas“ 
Visur Amrikos ginklai 
Tarybinis planas

— A. Bimba —

žinoma, darbas dar tik 
sideda. Bet jis jau tikrai
sideda. Spaudos Bendrovės 
Direktorių Tarybos sudaryto
ji Jubiliejinė Komisija .jau at
laikė du posėdžius ir pa
barė visą eilę svarbių nutari

amų “Laisvės“ 60 metų gyvavi
mo sukakčiai atžymėti. Nutar- 
ta sudaryti visos šalies mastu 
Sponsorių (pritarėjų) komite
tą. Ruošiami laiškai skaityto
jams ir organizacijoms šio is
torinio jubiliejaus reikalais. 
Galvojame apie išleidimą di
delio formato leidinio, kuria
me bus proga kiekvienam įsi
amžinti — apie save para
šyti, savo nuotrauką įsidėti.

Komisija darys viską, kad 
šis “Laisvės“ jubiliejus -pa
siektų kiekvieną lietuvį. Pasi
tikime, kad visi laisviečiai 
pilniausiai kooperuos ir visais 
būdais jai padės.

Tailando kariuomene prie 
Kambodijos rubežiaus

Tailando premjeras Kitti-j zanais, tuomet prez. ? 
kačorn prisipažino, kad joly,o° qpniinnj
įsakymu Tailando kariuo
menė buvo pasiųsta prie 
Kambodijos rubežiaus “sau
gumo sumetimais.”

Prieš savaitę laiko, kai 
Kambodijos diktatorius 
gen. Nol prašė Nixono dau- militari s t a m š kariauti su 
giau ginklų kovai su parti- partizanais.

;. JNixo- 
nas priminė Tąilandui, kad 
jis ateitų padėti Kambodi- 
jos militarinei valdžiai.

Dabar Tailandas kaip tik 
daro tai, ko Nixonas pagei
davo. Saigono militaristai 
taipgi padeda Kambodijos

ALA GERAI KOVOJA 
UŽ TAIKĄ

Dideles sumos erdves programai

skiria milžiniš- 
erdvės progra-

Kaip žinia, Aukščiausiojo 
Teismo narys William O. 
Douglas yra vienas iš pažan
giausių teisėjų. Bet jis dabar 
bėdoje. Prieš jį sukilo tam
siausios reakcijos jėgos. Kim
ba prie jo knygos, kurioje jis 
Išdrįso pakritikuoti dabartinę 
santvarką ir užjausti tuos, ku
rie rimtai siekia svarbių re
formų. 'Net 104 Kongreso 
Atstovų Buto nariai pasirašė 
skundą ir reikalauja, kad 
Douglas būtų iš Aukščiausio
jo Teismo pašalintas.

Kongresas turi teisę ir ga
lią tai padaryti. Bet reikia 
tikėtis, kad Douglasui pavyks 
ši reakijos kėsinimąsi atmušti. 
Jis yra įgudęs kovotojas.

Washingtonas. —■ Nežiū
rint to, kad Amerikos žmo
nių svarbiausiems sociali
niams reikalams trūksta lė
šų, tiek vyriausybė, tiek 
Kongresas 
kas sumas
mai. Antai, National Aero
nautics and Space Adminis
tration gauna daugiau, ne
gu prašo pinigų. Vyriausy
bė pasiūlė Kongresui, kad 
tam reikalui paskirtų 3.33 
bilijono dolerių, bet Atsto
vų butas nubalsavo 
3.6 bilijono dolerių, 
$268,000,000 daugiau!

Buvo manyta, kad
sisekimas su Apollo 13 mi
sija nors laikinai sumažins 
erdvės programai išlaidas, 
bet kongresmenai j yra pa? 
veikti kaip tik priešingai.

Manoma, kad ir Senatas 
tą sumą užgirS.

skirti 
arba

nepa-

Švedija remia saugumo 
konferenciją

Stockholmas. Švedijos už- 
s i e n i o reikalų ministras 
Nillsson užrekordavo savo 
šalį, kaip sutinkančia daly- 
v a u t i Europos saugumo 
konferencijoje, įvyksiančioj 
Prancūzijos mieste Stras- 
bourge.

Konferencijos sau k i m ą 
suplanavo Europos socialis
tiniu saliu Varšuvos Pak
tas. Dauguma Europos val
stybių nusitarė dalyvauti 
konferencijoje. Tai didžiu
lis taikos laimėjimas.

Atlantic City, N. J.—Jung-® 
tinės Automobilių Darbi
ninkų unijos sekretorius- 
iždininkas Emil Mazey ra
portavo konvencijoje, kad 
vienas didžiausių Alliance 
for Labor Action (ALA) 
pasiekimų — įtraukimas 4 
milijonų organizuotų darbi
ninkų į kovą už taiką.

Apie 3,300 automobilių 
darbininkų unijos delegatų 
tą pareiškimą sveikino ir 
pasižadėjo tęsti kovą už ka
ro baigimą Vietname.

Mazey nurodė, kad ALA 
pasisakė prieš antibalistinių 
raketų sistemą, aktyviai 
dalyvavo moratoriu m o 
taikos judėjime.

Taivano studentai 
piketavo Nixona

Washingtonas. — Taiva
no studentų grupė piketavo 
Baltuosius Rūmus, protes
tuodami prieš Čiang Kai- 
šeko vyriausio sūnaus čia 
atvykimą. Jie nurodė, kad 
jis yra paskirtas būti dik
tatoriaus Čiang' Kai-šeko 
įpėdiniu ir bandyti Kiniją 
užkariauti.

Studentai reikalauja Tai
vaniu apsisprendimo teisės 
ir demokratijos, kad čiang 
Kai-šeko diktatūra ten bū
tų panaikinta.

Prezidentas Nixonas planuoja 
naują invaziją į Kubą?

Havana. — Kubos prem
jeras Kastro, kalbėdamas 5 
žuvusių kareivių laidotuvė
se, pareiškė, kad prez. Nix
onas tikrai ruošia naują mi- 
litarinę invaziją į Kubą.

Nixonas entuziastiškai

su įsiveržėliais 5 kareiviai 
buvo užmušti. Taipgi žuvo 
keletas įsiveržėlių, kiti su
imti, o likučius gaudo mi-

jai, kuri buvo kubiečių su
triuškinta. Dabar iš Kubos 
pabėgusių gauja bandė įsi
veržti į Kubą. Susirėmime

Įsiveržėliams nebus jokio 
pasigailėjimo, sako premje* 
ras Kastro. Jie bus sunai
kinti, kaip buvo sunaikinti 
Bay of Pigs įsiveržėliai 
prieš keletą metų.

PANAIKINTAS TARNYBOS 
ATIDĖJIMAS

Poughkeepsie, N. Y. — 
Daugiau kaip 200 katalikų 
kolegijoje studentų klausėsi 
prof. Aptheker kalbos. Tai 
pirmu kartu komunistų kal
bėtojas čia kalbėjo.

Ką mes žinome apie taip 
vadinamą “Juodąjį Kontinen
tą“ arba Afriką? Labai mažai. 
O Afrika atbunda ir kovoja 
už vietą saulėje.

Labai gerai, kad Literatū
ros Draugijos Centro Komi
tetas nutarė šiemet nariams 
duoti įžymiojo žurnalisto Al
berto Laurinčiuko įspūdžių iš 
kelionės knygą “Juodasis 
Kraujas.“ Tai viena iš pačių 

^geriausių ir įdomiausių knygų. 
Ifcnyga labai paįvairinta gau- 
fia nuotraukų apie Afrikos 
juoduosius žmones ir jų gy
venimą.

Už dienos kitos knyga bus 
išsiuntinėta kuopoms, žinoma, 
knygą gaus tiktai tie nariai, 
kurie bus pasimokėję duokles 
už 1970 metus.

Tik dabar Apšvietos Taryba 
“susiprato“ ir Skundų stalą 
mokykloje įsteigė. Vaikai ir jų 
tėvai nurimo.

Nebūtų jie griežtai kovo
ję, nebūtų jie sukėlę riaušių, 
nebūtų pasiekę nė tokios ma
žos reformos.

Nors Kongreso yra nutarta 
Graikijos militariniam režimui 
ginklų davimą sulaikyti, bet 
Pentagonas šiomis dienomis 
ginklų davimą dar padvigubi
no.

Dabar iš Washington© per
eitą ketvirtadienį atėjo dar 
du pranešimai: Amerikos gin
klai iš Pietų Vietnamo jau 
plaukia Kambodijos milita- 
ristams, o Amerikos ginklai
ir kariniai lėktuvai jau skubi-jniai darbuotojai, darbinin- 
na į Trinidadą-Tobagą padėti kai, aplinkinių kolūkių žem-

Atrodo, kad be griežčiau
sios kovos negalima mūsų mo
kyklų sistemoje pasiekti nė 
mažiausios reformos. Antai, 
seniai Manhattan George Wa
shington High School mokslei
viai ir jų tėvai reikalavo, kad 
mokykloje būtų pastatytas 
stalas, prie kurio sėdėtų vie
nas mokytojų ar šiaip koks 
mokyklos pareigūnas, kuriam 
moksleiviai arba jų tėvai, rei
kalui esant, galėtų pasiskųsti, 

k Bet Apšvietos Taryba viso
mis keturiomis tam priešino
si. Moksleiviams kitos išeities 
nebeliko, kaip sukilimas. Na, 
ir jie sukilo. Mokykla buvo 
kelioms dienoms uždaryta.

Streikuoja 23,000 
gumos darbininkų

Akron, Ohio. — Paskelbė 
streiką daugiau kaip 23,000 
Goodyear Tire & Rubber 
kompanijos darbininkų de
šimtyje valstijų.

Jie reikalauja pakelti al
gas iki pragyvenimo pakili
mo lygio. Nors unija laimė
jo prieš trejetą metų algų 
pakėlimą 11 proc., bet tuo 
pačiu laiku pragyvenimas 
pakilo 15 proc. Todėl jie 
kovoja už algų priedą.

Atidengta memorialinė

Vilkaviškis.—Kybartų ge
ležinkelio stotyje, pro kurią 
1895 metų rugsėjo 7 d., grįž
damas iš užsienio, pravažia
vo V. Leninas, šiandien iš
kilmingai a t i d e n g t a pa
minklinė lenta. Iškilmėse 
dalyvavo Vilkaviškio rajono 
ir Kybartų miesto vadovau
jantys partiniai ir tarybi-

valdžiai malšinti sukilimą.
Visur Amerikos vadai kiša 

i nosį, visur švaistosi ginklais...

pa- 
■pa- 
nu- 
bū-

Tai buvo, rodos, 1959 me
tais, kai Tarybų Sąjunga 
siūlė Amerikai ir visam 
šauliui pilno ir visuotinio 
siginklavimo planą. Kokia
tų buvusi laimė, jeigu šis pla
nas būtų buvęs priimtas ir 
vykdomas. Deja, jis nebuvo 
priimtas.

Puiku, kad Tarybų Sąjunga 
žada savo pasiūlymą panau
jinti. Nejaugi vėl šis protin
gas sumanymas tokio pat liki
mo susilauks Amerikos ir ki
tų pasaulio kapitalistinių jė
gų rankose. Pamatysime... i

dirbiai, inteligentijos atsto
vai, moksleiviai.

Šia proga čia įvyko mi
tingas. Paminklinę lentą 
atidengė Lietuvos KP CK 
biuro narys, Lietuvos TSR 
Liaudies kontrolės komite
to pirmininkas A. Baraus
kas.

Washingtonas. — šeši bu
vę valdžios pareigūnai, da
bar dirbantys Gynybos De
partamente, gauna algas, 
kurios viršija $50,000 į me
tus. Kai kurie užsidirbo 
iki $97,500, tai yra didesnė 
alga negu prezidento.

Washingtonas. — Prezi-0
dentas Nixonas savo pat- y Goffllllkai įteiktas 
varkymu atima teisę is jau- *
nų vyrų reikalauti militari- 
nės tarnybos ątidėjimo dėl 
darbo arba užsiėmimo, ir dėl 
to, kad jie .vedę ir turi šei
mas. Iki šiol.-jiė'‘tokią teisę 
turėdavo ir naudodavosi.

Taip pat prezidentas pla
nuoja tokią pat teisę atim
ti iš studentų. Daugelis stu
dentų ta teise iki šiol pasi
naudodavo.

Lenino ordinas

Užgrobė Mafios vado 
nuosavybę

Livingston, N. J. — Fe
de r alinis taksų departa
mentas (Internal Revenue 
Service) užgrobė 17.62 ak
ro žemės, priklausančios 
Ruggerio Boiardo, 80-mečio 
Mafios vado.

Boiardo skolingas $527,- 
863.59 už nesumokėtus tak
sus, kurie susikaupė iš jų 
lošimų (gambling) įeigų 
balandžio 1966 iki vasario 
1967.

Jeigu skola -nebus sumo
kėta per 30. dienų, valdžia 
galės parduoti užgrobtą že
mę.

Šeši vaikai ir tėvas 
žuvo gaisre

Camden, N. J. — Balan
džio 22 d. kilus gaisrui jų 
name, žuvo šeši vaikai ir 
tėvas.

Vaikų motina' Virginia 
McCann, 33 metų, matyt, 
buvo išstumta savo vyro 
pro langą, ir taip liko gyva, 
nors randasi kritiškoje pa
dėtyje ligoninėje. Vyro am
žius 37 metai, o vaikučių— 
nuo 1 iki 9 metų.

Cairo, Egiptas. — Jung
tinė/ Arabų Respublika čia 
Pietų Vietnamo Laikinosios1 
rOvoliucinęs valdžios atsto
vybę pakėlė į ambasados 
statusą.

.' Kremlius.—Pažymint di- ų 
džiulius nuopelnus, vystant 
brolišką, Tarybų Sąjungos 
ir Lenkijos Liaudies Res
publikos tautų draugystę ir 
bendradarbiavimą, taip pat 
atžymint ilgametį aktyvų 
daly v a v i m ą pasauliniame 
komunistiniame judėj i m e, 
šešiasdešimt penktųjų gimi
mo metinių proga TSRS 
Aukščiau s i o s i o s Tarybos 
Prezidiumo įsaku LJDP CK 
pirmasis sekretorius Vladis
lavas Gomulka apdovanotas 
Lenino ordinu.

Balandžio 20 d. TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas N.

Kremliuje aukščiausią Ta
rybų Sąjungos apdovanoji
mą.

Susirinkusieji nuoširdžiai 
pasveikino draugą V. Go
mulka garbingo apdovano
jimo proga.

Kambodija jau gavus 
Amerikos ginklus

Pnompenh.— Kambodijos 
militarinė valdžia sako, kad 
ji jau yra gavus didelius 
Amerikos ginklų kiekius. 
Kaip žinia, ginklai jai pris
tatyti iš Pietų Vietnamo, su 
kuriuo Kambodija r u b e- 
žiuojasi. Ji dabar galėsian
ti gerai apginkluoti 
armiją ir numalšinti

savo 
suki-

Pavojus 900 mėty 
katedrai

Strasbourg, Prancūzija.— 
Oro užteršimas ir vibraci
jos nuo lėktuvų pagreitino 
Strdsbourgo 900 metų ka
tedros akmeniniam pasta
tui gesti.

Už tiesioginį prez. rinkimą
Washingtonas. — Senato® 

Judiciary Committee reko
menduoja, kad būtų pakeis
ta prezidento rinkimo siste
ma. Dabar išrenkami taip 
vadinami “rinkikai”, kurie 
paskui susirenka ir išrenka 
prezidentą. Komitetas siūlo, 
kad prezidentas būtų ren
kamas tiesioginiai, tai yra, 
kad rinkikų rinkimas būtų 
panaikintas, kad patys kan
didatai į prezidentus būtų 
ant baloto. 1 ; ■ j '

Bet Šis pakeitimas reika
lauja KonstHuęijps pataisy- 

I mo. O tai ilgas procesas, ga- 
nusitęsti! keletą metų.

Į dvi dienas nukirto 
dvyliką lėktuvų

Saigonas. — Pereitą sa
vaitę tik per vienas dvi die
nas liaudiečiai iš antilėktu- 
vų patrankų nukirto net 12 ■ 
Amerikos lėktuvų. Vieni bu
vo nukirsti Pietų Vietnams, 
kiti Laose. Du lakūnai žuvo, 
10 sužeistų ir vienas yra 
dingęs be žinios. ,,

Nixonas ilgina karą
Washingtonas. — Taikos 

organizacijos, libera 1 i n i a i 
demokratai ir kai kurie se
natoriai bei kongresmanai 
pareiškė, kad prez. Nixonb 
pažadai ištraukti iš Vietna
mo dar 150,000 karių iki ki
to pavasario rodo tai, kad 
karas gali būti pailgintas 
dar dviem metais.

Vietnamo Moratoriumo 
Komiteto koordinatorius S. 
Brown sako, kad Nixono 
kalba neprimtina taikos ko
votojams, nepriimtina Ame
rikos žmonėms, kurie nori 
karą baigti dabar.

marksistinės - leni- 
knygos smarkiai

Winston su savo

Amerikiečiai domisi 
Lenino raštais

Maskva.— Jungtinių Val
stijų Komunistų Partijos 
naciona 1 i n i s pirmininkas 
Henry Winston pasakė, kad 
amerikiečiai vis daugiau ir 
daugiau domisi Lenino raš
tais, kad 
nistinės 
platinasi.

Henry
žmona ir generalinis sekre
torius Gus Hali su savo 
žmona čia atvyko dalyvauti 
šimtmetinėse Lenino gimta
dienio iškilmėse. Komparti
jos vadovai aiškino, kad 
amerikiečiai taikos kovoto
jai mielai studijuoja mark
sizmą-leninizmą.

Atlanta, Ga. — Yerkes 
mokslinis centras prie Emo
ry universiteto bando iš
mokslinti vieną 140 svarų 
šimpanzę rūkyti cigaretes. 
Vėliau .jie duos jai rūkyti 
marijuaną, kad sužinojus, 
ar marijuana padaro kokią 
įtekmę į šimpanzės protą.

Buvęs diktatorius 
Rojas pralaimėjo

Bogota.—Kolumbijos res
publikos prezidentinius rin
kimus laimėjo nacionalinio 
fronto kandidatas Pastrana 
Borrero, gavęs 22,000 balsų 
daugiau už buvusį diktato
rių Rojas.

Rojas buvo pasigrobęs 
Kolumbijos valdžią 1953 
metais ir išsilaikė ketvertą 
metų. Dabar bandė vėl pa
tapti prezidentu, bet jam 
nepavyko.

Žuvy importas 1969 m.
Washingtonas. — Arti 74 

milijonai gyvų žuvų ir apie 
6 milijonai kitokių gyvūnų 
buvo importuoti į JAV 1969 
metais.

Buvo importuota 73,694,- 
996 žuvys, 1,938,533 žuvys 
su kiautais, 1,393,970 roplių.

T. Sąjungos delegacija 
iš dešimties narių

Maskva.—Čionai paskelb
ta, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė, siunčia į Jungti
nes Valstijas diskusijoms 
su žymiais amerikiečiais 
delegaciją iš dešimties na
rių. Diskusijos turi prasidė
ti šią savaitę.

Tarybinės delegacijos pir
mininku paskirtas Mikhail 
D. Millioščikovas, Tarybų 
Sąjungos Mokslų Akademi
jos viceprezidentas.

Šias diskusijas rengia 
Fund for Peace. Manoma, 
kad diskusijos bus labai 
įdomios.

Bonna. — Vakarų Vokie
tijos premjeras Brandt pa
siuntė laišką Lenkijos Ko
munistų partijos vadui Go- 
mulkai. Brandt sako, kad V. 
Vok. nori sumegsti ryšius 
su Lenkija.
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Prezidento Nixono manevrai
DABAR jau visiems turi būti aišku, kad apie grei

tą baigimą karo Vietname negali būti nė kalbos. Tai 
aišku iš prezidento kalbos, pasakytos pereitą pirmadie
nį. Iš tikrųjų, prezidentas užtikrino, kad ir geriausia
me atsitikime, pagal jo karo vietnamizacijos programą, 
dar ir už pilnų metų mes Pietų Vietname turėsime ir 
laikysime apie 300,000 amerikiečių kareivių. Jie gi, ži
noma, ten sau ramiai barakuose nesėdės ir kortomis ne- 
loš. Jie kariaus. Eis baisūs, žiaurūs mūšiai. O tai reiš
kia, kad ir už metų dar vis tiek kas savaitė Pietų Viet
namo džiunglėse kris po apie šimtą jaunų amerikiečių.

Dar kad kaip, tai ir po pilnų metų laiko ne tik mes 
tebekariausime Pietų Vietname, ale dar karą išplėšime 
į Tailandą, Laosą ir Kambodiją. Savo kalboje balandžio 
20 dieną prezidentas atvirai ir aiškiai tokią galimybę pa
brėžė. Vėliausi gi pranešimai iš Washingtono skelbia, 
kad mūsų prezidentas gavo kitą ir labai skubų iš Kam-

NEPAISYMAS, 
APSILEIDIMAS 
IR GAL DAR KAS

Lietuvos “Valstiečių
raštyje” skaitome tokį paly
ginimą tarp dviejų Molėtų 
rajono kolūkių:

“Draugystės” kolūkio že
mės įvertintos 26 balais. To 
paties rajono P. Cvirkos 
kolūkio-21 balu. Jei “Drau
gystės” kolūkyje iš kiek
vieno hektaro teprikasta po 
42 centnerius bulvių, tai P. 
Cvirkos kolūkio žemdir
biai, turėdami blogesnes že
mes, sugebėjo jų išauginti 
net po 216 cnt iš hektaro. 
“Draugystėje” vienam bul
vių centneriui išauginti pri
reikė net 10.3 rb., o P. Cvir
kos kolūkyje —- tik 5 rb.

JIE PAMIRŠO, KAD 
ISTORIJOS NEGALIMA 
PAKARTOTI

Įvairių, lietuviškų “veiks
nių” ir “vaduotojų” despe-

Kaci musų piezicienias gavo kilu ir laoai siviioų is rxani- galvos iau mojasi
bodijos militarinės valdžios prašymą greičiausios jai pa- ■ tig gu kitaig visais 
““ Ir pnduriama kad mu- našios litings veislgs su.
su prezidentas rimtai svarsto skubimmąsi su tokia Pa‘i tvėrimais į “kryžiaus karą
galbos amerikoniškais ginklais. Ir priduriama, kad mu- našios politines veisles su-

todėl, kad ji kelia grėsmę 
taikai visame pasaulyje. 
Mes smerkiame ne todėl, 
kad ponia Goldą Meir—žy
dė. Lygiai taip pat mes 
smerkėme Kenedžio politi
ką ne todėl, kad jis buvo 
katalikas, arba Džonsono 
politiką, — kad jis protes
tantas. Bet argi ne tiesa, 
kad jeigu Niksonas būtų 
žydas, tai sionistai mus ap
kaltintų, kad mes solidari- 
zuojamės su Vietnamo liau
dimi... veikiami antisemi
tizmo?”

galba..
Bet kitas gal pasakys, kad mūsų prezidentas priža

dėjo iš Vietnamo ištraukti ar atšaukti net 150,000 ame
rikiečių. Taip, prižadėjo. Bet kada? Tuojau? Ne! 
Nepažadėjo tuojau Amerikos jėgas Vietname sumažinti 
nė vienu kareiviu. Jis sakė, kad jeigu viskas eis, kaip 
jis planuoja, tai tiek bus amerikiečių jėgos sumažintos 
per ateinančius ištisus metus.. Vadinasi, jis manevruo
ja. Jis turi visus metus laiko. Dabar, tuojau, jam ne
reikia atšaukti nė vieno kareivio. Na, o Amerikos ir vi
so pasaulio žmonės tegu džiaugiasi ir gyvena iliuzijomis, 
kad mūsų prezidentas stengiasi iš šio karo pasitraukti. 
Žiūrėkite/jis žada net 150,000 sumažinti Amerikos jė
gas! Ko dar jums daugiau reikia/

Ypač Amerikos žmonės juo tikėkite ir pasitikėkite. 
Ir, žinoma, to nepamirškite ateinančiuose kongresiniuo
se rinkimuose. Nepamirškite į Kongresą pasiųsti kuo 
daugiausia prezidento partijos žmonių,, kad ;jie jam pa
dėtų šitą “taikos” pla'rią pravesti gyvenįman!

Ši prezidento kalba buvo .smarkiai išreklamuota. 
Buvo žadama, kad joje jis paskelbs ištraukimą 50,000 
amerikiečių iš Vietnamo tuojau, dabar. O paskui seks 
kiti ištraukimai ir tt. Koks Amerikos žmonių suvyli- 
mas!

Juk taip neleistina
Jungtinėse Valstijose yra nemažai kubiečių pa

bėgėlių. Ypač jų daug Floridoje. Jie, žinoma, tebegy
vena viltimis, kad jiems pavyks susidoroti su Kubos so
cialistine valdžia. Jie netik turi tokių vilčių, bet ir ak- 
tyviškai to siekia. Šiomis dienomis gan skaitlinga jų 
grupė slaptai nuvyko į Kubą ir, sakoma, padarė nema
žai žalos.

Mūsų valdžia gerai žino apie “Alpha 66” ir kitų pa
našių ginkluotų grupių egzistavimą Jungtinėse Valsti
jose. Bet jų neuždaro. Kodėl? Ar tai reiškia, kad yra 
planuojama nauja invazija į Kubą?

Tokia mūsų valdžios politika yra labai kenksminga, 
nesuderinama su gerais, sveikais tarptautiniais santy
kiais.

Senatoriaus pastaba vietoje
DŽIUGU, kad visoje šalyje staiga pasireiškė toks 

didelis susirūpinimas gamtos apsaugojimu nuo žalojimo. 
Gerai, kad visiems taip labai parūpo kova prieš oro ir 
vandens teršimą. Taip pat gerai, kad balandžio 22 die
na buvo paskelbta “Žemės diena”. Galime tik vieni ki
tus karštai pasveikinti.

Galimas daiktas, kad šis susirūpinimas turės teigia
mą poveikį ypač miestuose. Galimas daiktas, kad nuo 
dabar gamtos apsauga pradės daugiau rūpintis ir įvai
rios valdiškos įstaigos.

Bet mums labai patinka niujorkiškio; senatoriaus 
Jacob Javitz pastaba. Ji labai vietoje.

Stebėdamas šį visą sujudimą ir susijaudinimą, se
natorius Javitz sako: Labąi gerai ir labai gražu, bet aš 
bijau, kąd mes galime pamiršti visus kitus dar greites? 
nius ir svarbesnius reikalus. Štai kai kurie iš tų reika? 
lų: Vietnamo karas, miestuose lūšnynai ir kriminaliz- 
mas, milijonai alkanųjų ir tt.

Senatorius teisus. Iš tikrųjų, kai kam labai paran? 
ku numoti ranka į šiuos kitus reikalus, kai visų dėmesys 
nukreiptas į orą ir vandenis...

|prieš komunizmą.” Antai, 
Qhicagos kunigų “Drau
gas” (balandžio 20 d.) savo 
žiniai uždėjo tokią antraš
tę: “Kryžiaus karas prieš 
komunizmą ir lietuviai.” Po 
demonstracijos Washingto- 
ne buvo keli šūkiai prieš 
komunizmą bei' už pergalę 
Vietname. Mūsų veiksniai, 
jų atstovas Siūlo į “Kry
žiaus karą’ įsijungti ir lie
tuviams bei ypač mūsų jau
nimui.” i

Iš žinios sužinome, kad 
Vliko Valdybos vicepii’miį*- 
ninkas bei i n f o r m a c i jo š 
tvarkytojas J. Audėnas pą- 
reiškė, kad “Toks kryžiaus 
karas — sveikintinas šiame 
krašte reiškinys.”

Atrodo, kad mes čia tu
rime reikalą su naujais kry
žiuočiais. Kaip žinia, anais 
labai senais laikais kryžiuo
čiai iš tikrųjų ruošdavo bai
sius, kruvinus kryžiaus ka
rus. Tada jie būdavo ve
dami prieš pagonizmą. Da
bar gi jie būsią skelbiami 
prieš komunizmą.

Visa bėda su Audėnu ir 
panašiais kryžiuočiais yra 
tame, kad jie pamiršta, jog 
tie kryžiaus karų laikai se
niai praėjo, jog pastangos 
istorijos ratą pasukti atgal 
yrą kvailiausias ir tuščiau? 
sias užsiėmimas. Šiais lai
kais, šiame šimtmetyje kal
bėti apie skelbimą kryžiaus 
karo gali tiktai su sveiku 
protu atsisveikinę žmonės.

ŠTAI KĄ JIE MANO 
APIE SAVUOSIUS!

Gal girdėjote, kad Lietu
vos “klampiausiųjų pelkių 
gyventojas yra kipšelis, var
du Pinčiukas,” arba “ruda
sis malūnininkas.” Tai am
žinai prasiradęs nenaudė
lis.

Kaip žinia, dabar “vaduo
tojų” fronte eina baisios 
niovynės dėl Lietuvių Ben
druomenės vadovybės. Cle- 
velando smetonininkų “Dir
voje” (bal. 17 d.) skaitome 
kokio ten A. Žiedo straips
nį “Rudojo malūnininko 
veikla JAV LB Centro val
dyboje.” Štai ką jis sako:

“Toks rudasis malūninin
kas atsirado ir JAV LB 
Centro Valdyboj, nes tokias 
išdaigas, kokias ten išdari
nėja tas malūnininkas, te
gali išdarinėti tik žmogus 
arba “drūčiai trenktas,” ar
ba susidėjęs su Pinčiuku ir 
jo įkvėptas arba abejaip pa
lenktas niekdarybėms, bet 
ne normalus žmogus..

Gražu, ar ne?.

SMARKI KANADIETĖ 
LIETUVAITĖ

Kanadiečių “N. L.” pra
neša: :

“Toronto Violeta Nešu- 
kaitytė tradiciniai, kas an
tri metai, laimi JAV mo
terų stalo teniso pirmeny? 
bes. Pirmą kartą ji laimė
jo 1966 metais, vėliau 1968 
ir dabar 1970 metais. Fina
le ji įveikė stiprią ameri? 
kietę Irene August. Viole
ta Nešukaitytė jau nekar
tą yra laimėjusi Kanados 
čempionatus ir sėkmingai 
gynusį Kanados garbę tarp
tautiniuose susitikimu o s e. 
Ji taip pat dalyvavo ir pa
saulinėse stalo teniso pir- 
|menybėse Švedijoje (1967) 
ir Vokietijoje (1969).”

Maskva. — Čia mirė Ar* 
gentines Komunistų PąrtL 
jos pirmininkas Victoro Com 
do villa, išgyvenęs 76 metusj 
amžiaus.

Vermont universitete apie 
700 studentų klausėsi mark-? 
sisto dr. H. Aptheker kak 
bos apie marksizmą, rejigj* 
ją ir ateitį.

NE PRIEŠ ŽYDUS, BET 
PRIEŠ SIONISTUS

Prancūzijos Kom u n i s t ų 
Partijos organas “Humani? 
te” išspausdino straipsnį 
“Sionizmas ir antisemitiz? 
mas,” kuriame sakoma:

“Vienas iš itin neleistinų 
Izraelio vyriasybės manev
rų yra tas, kad ji kaltina 
antise m i t i z m u kiekvieną, 
kas Artimuosiuose Rytuose 
siūlo taiką be aneksijų, už? 
tikrinančią teisę egzistuoti 
visoms šio rajono valsty
bėms. Todėl būtina išsklai
dyti šį tyčia sumanytą pai? 
niojimą fašizmo pasireiški? 
mo, su nepritarimu Goldos 
Meir vyriausybės veiks? 
jnams. i

Mes, komųnjstai, esamej 
prješ dabartinę Izraelio po-: 
liįiką, bet ne prieš šią vals- 
tybę arba jos liaudį. Mes 
nepritariame šiai politikai

TUO JIE ĮRODĖ SAVO 
POLITINĮ ŽIOPLUMĄ

Kanadiečių “Liaudies” 
Balso” (baL 17 d.) vedama
jame. “Tai bent galvelės” 
rašoma:

Jau buvo pranešta, kad į 
JAV pas savo gimines atvyko 
plačiai žinomas Vilniaus ope
ros ir baleįo teatro solistas 
Vaclovas Daunoras. Na, atsi
rado tautiečių, /kurie panoro 
pasiklausyti jo balso. Los An
geles mieste jie surengė kon
certą. Tuo tarpu “vaduotojai“ 
įpuolė desperacijom Vieno 
dainininko .taip išsigando, kad 
griebėsi labai negarbingų vei
ksmų.

Sužinoję, kad atsiranda tau
tiečių, norinčių pasiklausyti 
dainininko, įpuolė veikti patys 
aukštieji “vaduotojų“ organai. 
Atspausdino ir paskleidė atsi
šaukimą Amerikos Lietuvių 
Tarybos, ' Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės ir Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
Atstovybės vardų. Savo /lape
lyje šie “didieji0 organai šau
kia : “Nesidųokime suvedžio
jami klastingo okupanto pink
lių ir neidami i rengiam^ kon-

Kaip žmonės save žudo
Kova su narkomanais ei- skaičius. Pernai už heroino 

na visame pasaulyje. Iršve- dozę-šūvį—60 miligramų — 
dija ne išimtis. Tik švedų 
jaunimas (ir prostitutės) 
pamėgęs ne tiek heroiną, 
kaip Amerikoje, kiek kitą 
narkotiką, vadinamą “am- 
f e t a m i n u. ” 
smarkus kaip heroinas ir 
juo lengviau nusikratyti. 
Bet jo pavergti narkomanai 
papročiu nusikratyti nesi
stengia. Jie mano, jog am- 
fetaminas, tai kokia jų at
rasta “ambrozija” — dievų 
duona, teikianti jiems 
lonumą.

Iš 12,000 narkomanų 
dijoje, pusė jų gyvena 
tinėje, Stockholme. Švedija, 
kurios gyventojų skaičius 
maždaug atitinka NewYor- 
ko miesto gyventojų skai
čių, turi apie 10% narkoma
nų, atitinkančią minėtajam 
miestui, turinčiam apie 100 
tūkstančių narkomanų.

Švedija, sekdama Anglį? 
jos ’’eksperimentu,” bandė 
gydyti savo šalies narko
manus “homeopatiniu” bū
du — tais pačiais narkoti
kais. Kad nereikėtų pirk
ti iš spekuliantų ir mokėti 
aukštas kainas, gydytojai 
laisvai užrašin ė d a v o savo 
“pacientams” narkotikų ne
ribotą kiekį, o šie jais “vai
šino” savo draugus ar net 
pardavinėjo. Kitaip sakant, 
jie padėjo tam papročiui 
plisti. Dabar švedai, kaip ir 
anglai, griebėsi šiokios to
kios okntrolės, pradėjo duo
ti amfetamino tik gydyklo- 
se-sa n a t o r i j o s e uždary
tiems narkomanams', ne 
laisvai gyvenantiems.

Anglijoje (daugiausia 
Londone) oficialiai įrašytų 
narkomanų pr i s k a i t o m a 
daugiau, kaip 3,000, iš ku
rių apie 2,500 “minta” he
roinu. Šalies vyriausybė, 
nenorėdama, kad narkoma
nai taptų kriminal i s t a i s, 
kad jiems nereikėtų už tuos 
nuodus mokėti spekulian
tams pasakiškai aukštas 
kainas, laikė juos “ligo
niais” ir gydytojai jiems be 
jokios kontrolės užrašinėjo 
vienokių ar kitokių narko
tikų. Tačiau nuo to laiko 
.(apie 1925 m.), kai pradėta 
šis “gydymo” metodas var
toti, narkomanų 
žymiai padidėjo, 
goniai” pradėjo 
savo draugus, o 
net spekuliantais. Dabar 
iš gydytojų, kurių atsirado 
nesąžiningų pelnag r o b i ų, 
parduodančių receptus bile 
kam ir bile kiek, — ta teisė 
atimta. Narkomanai “vais
tų” gali gauti tik valdžios 
klinikose ir tik tiek, kiek 
būtinai reikalinga.

O didėja ne tik skaičius 
narkomanų,fbet ir jų apeti
tai. Atsirado spekuliantų 
ir Anglijoje, kurių seniau 
ten nebuvo: narkotikai bu
vo pigūs, tad ir pelnas ne
didelis. Dabar narkotikų 
paklauso didėja, jų kainos 
kyla, didėja ir spekuliantų

Šis ne toks

ma-

Sve-
sos-

skaičius 
Mat, “Ii- 
“gydyti” 

kiti tapo

Londone reikėjo mokėti $2.- 
40, o šiuo metu jau $14.40 
(New Yorke ta “paslauga” 
atsieina apie $20,000; San 
Ęranciske kiek mažiau).

Narkomanų skaičiaus 
augimas

Anglijos duomenys rodo, 
kad XX-jo amž. pradžioje 
toje šalyje buvo tik 10 ofi
cialiai pripažintų narkoma
nų. 1960 m. jų jau buvo 
437—vyrų 195, moterų 242. 
Iš to skaičiaus vartojo mor
fijų 177, heroiną 94, kokai
ną 52. Po 9 metų — 1968 
m. — buvo 2, 782 narkoma
nai — ^.,-ul vyras ir ir 621 
moteris. Narkotikų pomė
gis irgi žymiai pakitėjo: 
heroiną pamėgo 2,240, mor
fijų 198, kokainą 564. Tai 
didelis skirtumas!

Angliją narkotikai pasie
kia dažniausiai iš Kinijos, 
per-Hong Kongą. Kas blo
giausia, tai kad narkomanai 
pradeda “vaistus” vartoti 
savaip: kuriuos reikia ryti, 
kaip pav. “nembutalį” (bar
bitūratus), jie ištirpina van
denyje ir švirkšto pagalba— 
leidžia sau į gyslą. Jie tei
gia, jog tas metodas “ge
riau veikia.” Iš to kyla ne- 
gyjamos žaizdos, guzai, pū
liniai (“abscess”). Dėlto jų 
rankos ar kojos gužuotos, 
gangrenuotos, jiems tenka 
eiti į ligoninę, o neretai ir 
ranką ar koją amputuoti 
(nupjauti). Vis tai už aki- 
mirką “malonumo”! Daž
nai tokie “sportai” savo gy
venimą baigia perdaug 
anksti ligoninės lavoninė-

'fdltia “štitištifca” daroma 
ne tik Londone, bet New £ v '

certą parodykime savo tautinę 
savigarbą ir susipratimą“.

Ponai “vaduotojai“ tuomi 
parodė ne tautinę savigarbą ai' 
susipratimą, bet visišką tautinį 
sumenkėjimą, politinį žioplu
mą.

Lietuviškos dainelės, ypač 
dainuojamos taip gražiai, kaip 
kad dainuoja solistas Dauno
ras, gali tik atnaujinti lietu
viškus jausmus, atgaivinti lie
tuvių meilę tėvynei. Tai ko
kia čią, gali būti “okupaptof 
klasta ? 1

i Yorke ir kitur. Pastaraja
me mieste šįmet tik per trįs 
pirmuosius mėnesius nuo 
narkotikų mirė 263 žmonės, 
tarp jų 47 jauni paaugliai, 
kiti vos 14 metų amž.

Amerikos vyriausybė nar
komanų gydymui bei kovai 
su narkotikais kasmet iš
leidžia šimtus milijonų do
lerių. Ir šiai problemai ga
lo nesimato: narkomanų ir 
chuliganų skaičius auga. 
Puldinėjami miestų žmonės 
dejuoja, kovoja, ginkluoja
si, organizuojasi. Siūloma 
visokių “gydymui” ar bau
dimui priemonių, bet nė 
viena jų neveikia. Bando
ma gaudyti spekuliantus, 
saugoti šalies sienas, pro 
kurias tie nuodai pasiekia 
miestus. Opiumo aguonų 
daugiausia (apie 80%) už
augina Turkija, Meksika 
apie 20%. Iš opiumo daro
ma morfijus, heroinas ir 
kiti narkotikai. Turkijos 
ūkininkai iš opiumo aguonų 
derliaus gyvena, kaipgi iš 
jų atimsi gyvenimo šaltinį? 
Narkotikus į Ameriką atveū 
ža net “garbingų šali^” 
diplomatai savo portfeliuo
se, kurių krėsti muitinės 
darbuotojai neturi teisės. 
Amerikos valdžia iki šiol 
turėjo 17-koje draugingų 
šalių 34 narkotikų sekėjus. 
Dabar prie jų pridėjo dar 
36. Ar tai padės — pama
tysime !

Daugelis jaunų narkoma
nų (studentų ir kt.) prade
da savo karjerą visai “ne
kaltu būdu” — rūkydami 
marijuaną. Dalis jų, kurie 
susipranta, kol dar nevėlu, 
paprotį meta ir rimto pa
vojaus išvengia. Silpnesnie
ji gi — toje Nirvanoje” ne 
tik patys paskęsta, bet kar
tu su savim į tą pražūtį 
įtraukia ir savo draugus, 
dažnai daug jaunesnius. 
Gaila! * .

Mes-kaimo statytojai
Gargždai, anksčiau buvęs 

judrus prekybininkų ir mui
tininkų miestelis, šiandien 
neatpaž į s t a m a s ; penkia
aukščiai namai, vidurinė 
mokykla, auga didelis buiti
nio gyventojų aptarnavimo 
kombinato pastatas, baigia
mas statyti stadionas, prie
miesčiuose dygsta nuosavi 
gyventojų namai. Miesto 
pakraštyje išaugo didžiulis 
Gargždų statybinių medžia
gų kombinatas, o pramonės 
rajone įsikūrė naftos ieško? 
tojai, “Lietuvos žemės ūkio 
technikos” Klaipėdos sky
rius bei kaimo mechanizuo
ta kolona.

Klaipėdos rajono tarpkol? 
ūkinė statybos organizaci
ja, įsikūrusi prieš dešimt 
metų, pastatė daug kultūri? 
nių-buitinių ir gamybinių 
pastatų. Sunku ir suskai
čiuoti statybininkų ranko
mis pastatytus pastatus ra
jone. Jų būtų daugiau 360- 
ties, o darbų atlikta už 10 
milijonų rublių.

Vien tik šiais metais pa
statysime daugiau kaip už 
2.2 milijono rublių. Staty
bos gyvenvietėse ypač išau
go, kai kolūkių ir tarybinių 
ūkių darbininkai pradėjo 
keltis iš melioruojamų plo
tų. Juk gyve n v i e t ė j e — 
elektra, vanduo, parduotu
vės, mokyklos, kultūros na
mai ir kiti patogumai. Pui
kius rūmus pastatėme Čer
niachovskio, Žvelsos, Balti
jos, Balsėnų kolūkių žem
dirbiams, * baigiame statyti 
Komjąųnųpjįp, žvaigždės 
kolūkiuose. O kiek pasi-

statė patys kolūkiečiai Ru
daičiuose, Žadeikiuose, Ja
kuose, Lapiuose, Balsėnuo- 
se, Daukšaiči u o s e, Vėžai
čiuose ir kt. gyvenvietėse.

Šiemet žemdirbiams turė
sime atiduoti apie 50 vien 
tik gyvenamųjų namų “Ke/ 
lio į komunizmą,” Žemaitės, 
“Vytautų,” “Laisvės,” Žda-l 
novo kolūkiuose bei Vėžai
čių eksperimentiniame ūky
je, kur jau sukurti statyto
jų kooperatyvai ir baigia
ma ruošti projektinė doku
mentacija. Daug darbų jau 
pradėta.

Tarpkolūkinėje statybos 
organizacijoje dirba dau
giau kaip 650 darbininkų iY 
specialistų, turime apie t$0 
automašinų ir traktorių, 
stalių, mechanines ir auto
remonto dirbtuves, lentpiū- 
vę, betono mazgą, plytinę 
ir kt. cechus. Bet jie mums 
jau per maži, todėl šiemet 
pradėsime naujos gamybi
nės bazės statybą.

VI. Stašaitis
Klaipėdos rajono tarpkolOkinčs 
statybos organizacijos Tarybos 

pirmininkas

San Luis Obispo, Calif,— 
Valdžia atmetė negrų vado 
Huey P. Newtono reikalą- ; 
vimą paleisti jį ant “paro- | 
le”. Newtonas nubaustas | 
nuo 2 iki 5 metų kalėjimu.

» . 1-

Tel Aviva. — Izraelio val
džia suėmė anglą Arthur 
Peterson, 72 metų amžiaus. 
Kąltina jį šnipinėjime ara
bams.
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Liaudies kova dėl pažangos
(šimtosioms Vladimiro Lenino gimimo mėtinėms)

(Tęsinys)
4 Pažangieji — V. Lenino 

raštų leidėjai
Po Spalio revoliucijos V. 

Lenino raštų spausdinimas 
dar labiau pagausėjo. 1918 
metais Brooklyne, N. Y., 
lietuvių kalba pasirodė pir
mieji V. Lenino veikalai at
skirais leidiniais. Tais me
tais išėjo K. Vidiko išvers
ta knygutė “Rusų soc. re
voliucijos uždaviniai. So
vietų respublikos siekimai 
ir darbai.” Taip pakeistu 
pavadinimu buvo išspaus
dintas reikšmingas V. Leni
no veikalas “Eiliniai Tary
bų valdžios uždaviniai” 
(Raštai, t. 27, Vilnius, 1954, 
p. 211-250), kuriame buvo 
išdėstytas socialistinės eko
nomikos pagrindu statybos 
Tarybų šalyje planas.

1919 metais Filadelfijoje 
^atskiru leidiniu buvo iš

kištas V. Lenino “Laiškas 
Am e r i k o s darbininkams” 
(Raštai, t. 28, Vilnius, 1954, 
p. 34-56), kuriame buvo de
maskuoti buržuazijos šmeiž
tai prieš Tarybų šalį. Tais 
pat 1919 metais Filadelfijo
je išėjo K. Vidiko išverstas 
garsusis V. Lenino veikalas 
“Valstybė ir revoliucija,” 
kuriame yra toliau išvysty
tas marksizmo mokymas 
apie valstybę ir kuris ne
sutaikomai kovojo prieš so
cialistus oportunistus ir an
archistus socialistinės vals
tybės, proletariato diktatū
ros kūrimo klausimu. Se
kančiais 1920 metais Fila
delfijoje išėjo V. Lenino 
veikalas “Proletarinė revo
liucija ir renegatas Kauts- 
kis,” o 1933 metais Brook- 
Ayne V. Paukščio išverstas 

* veikalas “Vaikiška ‘kairu
mo’ liga komunizme.” Dar 
dažniau V. Lenino raštus 
ėmė skelbti pažangioji lietu
vių periodinė spauda.

1918 m. spalio 11 dienos 
numeryje V. Paukščio 
red a g u o j a m a Brooklyno 
“Laisvė” paskelbė V. Leni
no straipsnį “Svarbiausias 
mūsų diemj uždavinys” 
(Raštai, t. 27, Vilnius, 1954, 
p. 136-140). Jame buvo 
aiškinama, kodėl Tarybų 
šalis turėjo pasirašyti sun
kią Bresto taiką su vokiš
kaisiais imperialistais. 
“Laisvė” straipsnį pavadino 
“Plėšiko taika.”

Istorija netrukus patvir
tino V. Lenino numatymą, 
kad Bresto taika ne amži
na. Kai Vokietijoje revoliu- 

jcinių masių buvo nuverstas 
kaizeris, Tarybų Rusija 19- 
h8 m. lapkričio 13 dieną | 
Bresto taiką anuliavo.

1919 metais “Laisvė” pa
skelbė V. Lenino straipsnį 
“Apie “demokratiją” ir dik
tatūrą” (Raštai, t. 28, Vil
nius, 1954, p. 336-340), “Iš
kovota ir užrašyta” (ten 
pat, p. 444-446), ištraukas 
iš V. Lenino pranešimo bol
ševikų partijos VIII suva
žiavime, 1920 metais — iš
traukas iš V. Lenino vei
kalų “Didžioji iniciatyva” 
(Raštai, t. 29, 1954, p. 391- 
393), “Jaunimo sąjungų už
daviniai” (Raštai, t. 31, Vil
nius, 1955, p. 252-267), “Lai
škas Vokietijos ir Prancū
zijos darbininkams” (ten 
toat, p. 248-250), 1921 me
lais — “Apie mokestį mais
to produktais” (vertė A.

^Petriką) (Raštai, t. 32, Vil
nius, 1955, p.304-327),“Ket
virtosioms Spalio revoliuci

jos metinėms” (vertė L. 
Prūseika) (Raštai, t. 33, 
Vilnius, 1955, p. 29-37) ir 
kt.

V. Lenino raštus 1919 
metais skelbė K. Vidiko re
daguoja m a Philadelphijos 
“Mūsų Tiesa” (straipsniai 
“Apie ‘demokratiją’ ir “dik-1 
tatūrą”, “Laiškas Europos 
ir Amerikos darbininkams”, 
“Vienas iš pagrindinių re.- 
voliucijos klausimų”), 1920 
metais — A. Bimbos reda
guojama Brooklyno “Kova” 
(“Dvidešimtasis priėmimo į 
Komunistų Internacion a 1 ą 
sąlygų punktas,” “Priėmi
mo į Komunistų Internaci
onalą sąlygos”), 1921 me
tais — A. Bimbos redaguo
jamas Brooklyno “Komu
nistas” (“Laiškas Vokieti- 
ios komunistams,” ištrauka 
iš knygos “Vaikiška ‘kairu
mo’ liga komunizme”), taip 
pat 1921 metais Brooklyno 
“Moterų Balsas” (“Apie mo
terų darbininkių judėjimo 
uždavinius Tarybų respub
likoje”), 1932 metų “Darbi
ninkių Balsas” ir kt.

Peržiūrėti V. Andrulio re
daguojamos Chicagos “Vil
nies” 1929, 1930, 1932 ir 
1937 metų komplektai rodo, 
kad ir šiame dienraštyje 
buvo paskelbta nemaža iš
traukų iš V. Lenino raštų. 
Antai 1930 metų “Vilnyje” 
buvo spausdinamos ištrau
kos iš V. Lenino veikalo 
“Materializmas ir empirio
kriticizmas” (Raštai, t. 14, 
Vilnius, 1953, p. 303-306), 
“Kas yra ‘liaudies draugai’ 
ir kaip jie kariauja prieš

socialdemokratus?” ( 
tai, t. 1, Vilnius, 1950), “Nuo 
ko pradėti?” (Raštai, t. 4, 
Vilnius, 1951), “Ką daryti?” 
(Raštai, t. 5, Vilnius, 1951), 
“Žingsnis pirmyn, du žings
niai atgal” (Raštai, t. 7, Vil
nius, 1951), “Apie partijos 
valymą (Raštai, t. 33, Vil
nius, 1955) ir kiti. Nuo 1930 
metų išsiplėtus JAV pažan
giųjų judėjime opozicionie
rių sukeltai vidinei kovai, 
“Vilnies” redaktoriai ne 
karta konsultavosi su V. Le
nino raštais, ieškodami at
sakymo į gyvenimo iškeltus 
darbininkų klasės partijos 
org a n i z a v i m o ir veiklos 
klausimus. Čia jiems pa
dėjo Smolenske lietuvių 
kalba išleista V. Lenino 
rinktinių raštų serija.

V. Lenino raštus spausdi
no taip pat Škotijos (Ang
lija Belshilo pažangiųjų 
lietuviu 1922 metais K .Dau
girdo redaguotas laikraštis 
“Rankpelnis” — “II Inter
nacionalo krachas” (Raštai, 
t. 21, Vilnius, 1953, p. 226- 
227), Argentinos Buenos 
Aires 1927 metais R. Miza- 
ros redaguotas laikraštis' 
“Rytojus” — ištrauka iš' 
“Valstybė ir revoliucija” 
(Raštai, t. 25, Vilnius, 1954, 
p. 447). Rosarijuje 1934 me
tais leista “Daba r t i s ’ ’ — 
“Trys marksizmo šaltinia1’ 
ir trys jo sudėtinės dalys” 
(Raštai, t. 19, Vilnius, 1953, 
p. 3-8).

Susipažinimas su mark
sizmo-leninizmo teorija, su 
V. Lenino raštais padėjo 
Amerikos šalių lietuvių dar
bininkų judėjimo dalyviams 
sėkmingiau kovoti su bur
žuazinės reakcijos, klasinio 
priešo smūgiais, atlaikyti 
dešiniųjų ir “kairiųjų” opor-

Susirūpinimas Lietuvos 
kr a stovą izdžiu

Pastaraisiais metais Lie
tuvos spaudoje vis dažniau 
diskutuojama kraštovaiz
džio klausimais. Susirūpi
nimą kelia kaime neregė
tais tempais vykstantys me
lioravimo darbai, augančios 
naujos gyvenvietės, tiesia
mi keliai. Ne kartą pasitai
kė, kad melioratoriai arba 
patys kulūkiečiai drenuoja
muose plotuose iškirto šim
tamečių ąžuolų giraites, su 
žeme sulygino nukeliamų 
sodvbų želmenis. Tokie at
sitikimai nuskurdina ap
linką.

Vandens ūkio projektavi
mo institute paruošta pir
mosios perspektyvinės ūkių 
melioravimo darbų ir teri
torijos tvarkymo schemos. 
Vieną kolūkio kraštovaiz
džio projektą ant darbo 
stalo, korespondeųto papra
šytas, išskleidžia instituto 
technikinio skyriaus virši
ninkas Antanas Kiaušas.

— Bendra ūkio teritori
jos sutvarkvmo schema pa
ruošta dirbant su Žemės 
ūkio statybos projektavi
mo ir žemėtvarkos institu
tų specialistais — pasakoja 
A. Kiaušas. — Šioje sche
moje 8-10 metų numatytas 
ištisas darbų kompleksą®. 
Pirmiausia, numatyta su
kultūrinti ekonomiškiau
sius ūkiui žemės masyvus. 
Bet darbus vykdantys at
skirais etapais žmonės jau 
žino tikslias laukų ribas, 
kelius, kanalus, būsimų 
tvenkiniu vietas, naująsias 
evvenvietes. tokiu būdu bus 
išvengiama iki šiol ne sykį 
pasitaikiusių klaidų, kai at
likus darbus viename ob
jekte, vėliau pasirodydavo, 
jog bereikalingai iškastas

R aš-1 tunistų

griovys arba nutiestas ke
lias.

— Šios schemos turi di
delę reikšmę mūsų krašto
vaizdžiui,— į pokalbį įsiter
pia architektas Vaidotas 
Palys.

— Ten, kur skurdoka 
augmenija, maža vandens, 
sužaliuos apsauginės laukų 
juostos, sutyvuliuos tvenki
niai- Gerokai pasikeis Jo
niškio rajono “Pergalės” 
kolūkio aplinka. Kolūkyje 
bus įrengti 3 tvenkiniai. 
Palei kanalus, pakelėse, ten, 
kur tarp laukų masyvų ma
žai derlingi žemės ploteliai, 
sužaliuos medžiai.

Kalvotas, miškeliais ap
augęs reljefas Švenčionių 
rajono Meros tarybiniame 
ūkyje. Saugodami gražiąją 
Rytų Lietuvos gamtą, šia
me ūkyje palikome nedide
les giraites, numatėme ma
žesnius laukų masyvus. O 
Petrošiškių kaimas ūkyje 
išliks kaip valakinės siste
mos pavyzdys.

Ir kituose projektuose 
numatyta išsaugoti nema
ža valstiečių sodybų. Vie
nos jų paliekamos kaip 
liaudies architektūros pa
vyzdžiai, kitos savo žaluma 
tarnauja kaip neatskiria
mas laukų masyvų ribos 
elementas arba pakelės 
puošmena. Ateityje sunau
dosime žymiai daugiau van
dens. Todėl ūkiuose, kur 
leidžia sąlygos, bus įrengti 
tvenkiniai. Pavasarį arba 
lietingu metų laiku su
kaupto vandens atsargas 
bus galima panaudoti lauk- 
kų laistymui, žuvivaisiai ir 
kitiems žemdirbių porei
kiams.

išpuolius, išsaugoti 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijas nuo pakrikimo, tei
singai derinti jų veiklą su 
visos šalies darbininkų ju
dėjimu.

Namaža užsienio šalyse 
išleistų V. Lenino raštų, pa
žangiųjų laikraščių su tais 
raštais įvairiais keliais pa
siekdavo Lietuvą ir čia ta 
literatūra buvo darbininkų, 
valstiečių, moksleivių, inte
ligentų skaitoma ir studi
juojama politinio lavinimosi 
rateliuose.

Policiniai persekioji m a i 
pogrindinio veikimo metais 
neleido Lietuvos Komunis
tų partijai spausdinti V. Le
nino raštų pačioje Lietuvo
je, nors tokių mėginimų 
1933-1934 metais ir buvo. 
Užtat V. Lenino raštai lie
tuvių kalba buvo leidžiami 
Smolenske, Maskvoje, Min
ske. Iš viso 1918-1940 metais 
Lietuvos Komunistų parti
jos darbuotojai išleido 32 
V. Lenino raštų knygas,* 
kurių bendra apimtis—2832 
puslapiai. Jungtinėse Ame
rikos Valstijose veikusios 
pažangiųjų lietuvių organi
zacijos per tą patį laiką iš
leido 10 V. Lenino raštų 
knygų, straipsnių rinkinių, 
kurių bendra apimtis 709 
puslapiai.

Lietuvos revoliucinio ju
dėjimo dalyviai 1914 -1940 
metais leido 27 periodinius 
leidinius, kuriuose buvo iš
spausdinti V. Lenino raštai 
ar ištraukos iš jų. Tie lei
diniai ėjo Berlyne, Daugpi
lyje, Karaliaučiuje, Kaune, 
Maskvoje, Minske, Petrog
rade, Rygoje, Smolenske, 
Tilžėje ir Vilniuje. Tuos pe
riodinius leidinius redagavo 
Z. Angarietis, V. Kapsukas, 
K. Cichovskis, A. Niedva
ras, A. Sniečkui ir kiti Lie
tuvos revoliucinio judėjimo 
veikėjai. Tuo pat metu už
sienio lietuvių pažangiosios 
organizacijos 1918-1940 me
tais išleido 12 periodinių 
leidinių, kuriuose buvo 
skelbti V. Lenino raštai. 
Jie ėjo JAV (Brooklyne, 
Chicagoje, Philadelphijoje, 
Clevelande),Anglijoje (Bel- 
shille), Argentinoje (Bue
nos Airėse, Rosarijuje).
Buržuazinio režimo krize
1940 metų vasaros įvykių 

išvakarėse buržuazinė Lie
tuva pergyveno revoliucinės 
krizės metą. Toliau aštrė- 
jo klasiniai prieštaravimai, 
kilo revoliucinis judėjimas. 
Tarybinių karinių dalinių 
buvimas Lietuvos teritori
joje pagal 1939 m. spalio 10 
d. TSRS ir Lietuvos su
tartį kėlė liaudies pasitikė
jimą savo jėgomis.

Darbo žmonių nepasiten
kinimą antiliaudiniu tauti
ninkų režimu didino sunkė
jant! materialinė padėtis 
ryšium su prasidėjusiu ant
ruoju pasauliniu karu. Kai 
hitlerinė Vokietija atplėšė 
nuo Lietuvos Klaipėdos 
kraštą, dar aiškesnis pasi
darė grėsmingas pavojus 
lietuvių tautos nacionali
niam valstybingumui. Už
uot ieškojusi paramos tai
kingose valstybėse, A. Sme- 
to n o s vyriausybė nuolai
džiavo hitlerinei Vokietijai, 
toliau kurstė antitarybines 
krašto gyventojų nuotaikas. 
Tokią buržuazijos politiką 
diktavo savanaudiški klasi
niai interesai: jai rūpėjo 
nors hitlerinio protektorato 
užkorimo Lietuvai kaina iš
saugoti savo turtus, savo 
klasinį viešpatavimą.

Darbininkai ir valstiečiai, 
pažangioji inteligentija pa-

sirinko marksizmo - leniniz
mo mokslo nurodytą socia
linių pertvarkymų ir toles
nio progreso kelią. Komu
nistų partijos vadovaujami 
darbininkai ir valstiečiai, 
pagrindinė liaudies masių 
dauguma, pamatė, kad ap
ginti gyvybinius krašto rei- 
kalus, išsaugoti lietuvių 
tautos nacionalinį valsty
bingumą galima bus tik nu
vertus fašistinę diktatūrą 
ir s u d arius antifašistinę 
liaudies vyriausybę. Susida- 
jrius Lietuvos liaudžiai pa
lankioms tarptautinėms są
lygoms, padedant tar y b i- 
nėms tautoms, 1940 m. va
sarą Lietuvos liaudis nuš
lavė buržuazinę santvarką, 
įvykdė sicialistinę revoliuci
ją ir pradėjo savo krašte 
kurti socializmą. Tai buvo 
ilgamečių Lietuvos darbo 
žmonių lūkesčių įsikūniji
mas.

(Bus daugiau)

15 aukštų “virdulys”
Visasąjunginio elektroter

minių įrengimų mokslinio 
tyrimo instituto darbuoto
jai sukūrė unikalią, vienin
telę pasaulyje elektros kro
snį geltonajam fosforui ga
minti. Išore krosnis panaši 
į vidulį. Tačiau šio “virdu
lio” galingumas toks pat, 
kaip ir Volchovo Hes. Į sta
tinį sulig 15 aukštų namu 
automatiškai pakraunama 
fosforo rūda, po to judan
čiais elektrodais rūda įkai
tinama, ir išsiskiria fosfo
ro dujos. Dujos specialiuo
se įrenginiuse vėsinamos ir 
koncentruosodrinamos. Per 
metus nauja krosnis paga
mina 22 tūkst. t. geltono 
fosforo.

S a u i e... šaldo
Baigtas bandyti bando

masis saulės abrobcinis 
įrenginys. Turkmėnijos TS- 
R Mokslų akademijos Fizi
kos - technikos instituto at
likti bandymai parodė, kad 
šį įrenginį galima naudoti 
orui atšaldyti gyvenamuose 
namuose ir gamybinėse pa
talpose. Saulės sudaromas 
šaltis dešimtis kartų piges
nis, negu bet kuris iš var
tojamų iki šiol.

Pagerbtas literatas, veikėjas 
ir visuomenininkas

Vaikystėje — samdinys, 
jaunystėje — siuvėjas, vie
nuolis, moksleivis, fotogra
fas, brendimo metuose-stu- 
dentas, žurnalistas, baigus 
studijas—mokytojas, litera
tas, visuomenininkas. To
kia būtų Broniaus Jauniš- 
kio penkiasdešimties metų 
lakoniška biografija. Ta
čiau ji perpinta sunkių per
gyvenimų, praeities skurdo 
ir naujo socialistinio gyve
nimo laimėjimų. ’■

Zarasų krašto neturtingų 
tėvų vaikas B. Jauniškis ne 
be širdgėlos paliko gimtinę 
ir išėjo pas saleziečius, kad 
gautų išsimokslinimą, ta
čiau pajutęs vienuolių dvi
veidiškumą, pažadų netesė
jimą, apleido išnaudotojų 
lizdą, pradėdamas savaran
kišką gyvenimą. Dieną dir
bo, vakarais mokėsi.

Kai pradėjo Vilniuje stu
dijuoti, jausdamas spaus
dintam žodžiui meilę, dirbo 
“Jaunimo Gretų,” “Litera
tūros ir Meno” bei “Lietu
vos Pionieriaus” redakcijo
se. Parašė apsakymų, pje
sių vaikams, kurios dar ir 
dabar vaidinamos respubli
kos mokyklų scenose, trans
liuojamos per radiją ir tele
viziją.

Gavęs išsimokslinimą, B. 
Jauniškis ilgus metus vado
vavo Vilniaus kurčiųjų in
ternatinei mokyklai. Tuo pat 
metu daug rašė apie kur
čiųjų pedagogų darbą, sce
nos vaizdelius kurčiųjų sa
viveiklai, su bendraauto
riais išleido kurčiųjų paren
giamai klasei elementorių 
“žvaigždutė.” Tokia litera
tūra mūsų respublikoje pa
sirodė pirmą kartą.

O šalia to, sudarė rinki
nius “Vaikų teatras,” “Pa
dainuokim, draugai.” Pa
skutiniuoju metu, vadovau
damas Respublikiniams mo
kytojų namams, daug ener
gijos skyrė pavyzdiniam 
berniukų chorui “Ąžuoliu
kas,” mokytojų susitiki
mams su žymiais respubli
kos meno ir literatūros vei
kėjais, ne be B. Jauniškio 
pastangų suorgani z u o t a s

Esperantininkų klubas ir 
Faleristų grupė.

Be pagrindinio darbo, 
įvairiose respublikos mo
kyklose ir kultūros namuo
se jis skaitė ateistinėmis te
momis paskaitas, būdamas 
Vilniaus miesto kultūros 
namų ir klubų koordinavi
mo tarybos pirmininko pa
vaduotojas, švietimo dar
buotoju profsąjungos pre
zidiumo kultmasinės komi
sijos pirmininku, dažnai 
lankosi miesto kultūros na
muose ir vietiniuose komi
tetuose tikrindamas darbą, 
suteikdamas paramos pata
rimais.

Šiuo laikotarpiu daugiau
sia rašo ateistinėmis temo
mis. Rinkinyje “Už vie- 
nulyno sienų” B. Jauniškis 
patalpino atsiminimų pluoš
tą “Kuo viliojo vienuolyno 
skliautai”, atspausdino ži
nomas apybraižas “Vienuo
lės tikiu”, “Credo”, “Aš 
esu elgeta,” “Dievo prara
dimas.” Parašė nemažai 
apsakymų. Geresni kūri
niai išversti į eilę kitų res
publikų kalbų. Netrukus 
išeina B. Jauniškio apybrai
žų ir atsiminimų knyga 
“Žmonės su abitais.”

Švietimo, aukštųjų mo
kyklų ir mokslo įstaigų dar
buotojų profsąjungos Lie
tuvos respublikiniame komi
tete ir Vilniaus miesto vyk
domojo komiteto kultūros 
skyriuje iškilmingai atžy
mėta B. Jauniškio 50 metų 
suka k t i s. Sukaktuvininką 
sveikino komiteto pirminin
kė A. Paurienė, partinės 
organizacijos sekretorius J. 
Valančius, kultūros sky
riaus inspektorius J. Žu
kas, esperantininkų klubo, 
“Ąžuoliuko,” Vilniaus kur
čiųjų internatinės mokyk
los, faleristų atstovai. Bro
niui Jauniškiui buvo įteikti 
Vilniaus miesto vykdomojo 
komiteto kultūros skyriaus 
ir Lietuvos Respublikinės 
profesinių sąjungų tarybos 
Garbės raštai, atminimo do
vanos ir suvenyrai. Suruoš
ta B. Jauniškio kūrybos 
spausdinių paroda.

Jonas Makuška

PAVASARIO NATOS
Sumirgo gėlės, paukščiai grįžo
Į tėviškę iš tolimų karštų

Kraštų;
Seniai jau upės nusipurtė ižą,
Pažėrė saulė spindulių

Meilių.

Palei vingiuotą kelią driekias
Per klonį dūzgiantys smagiai

Laidai,
Jais sodžiai nuošalūs su miestais siekias,
Jais žodžiai skrieja it žaibai

Lakiai.

Ant jų būreliais grįžę kregždės tupia —
Taškučiai pailgi su uodegom

Smailom, —
Jos, apimtos pavasarinio ūpo,
Skardenas! melodijom aidžiom,

Skaidriom.

Tos kregždės — tarsi stebuklingos natos
Ant tų padangėj ištiestų

Laidų;
Staiga tu pagalvojai, jas pamatęs:
Iš jų dainuoja vęjas gaudimu

Skambiu.

Imi skaityt natų įdomų raštą,
Ir klostos tau giesmė aidi

Širdy:
Kaip mintį KOMPOZITORIAUS suprasti?
Kokia ji neaprėpiama, didi,

Svaigi!
Nijolė Vaitienė

Iškasenoms išgauti
Maskvos Kalnakasykl o s 

instituto darbuotojai sukū
rė pirmąjį mūsų šalyje įren
gimą naudingosioms iškase
noms išgauti iš jūros dugno. 
Panašiai kaip žemsiurbė, 
šis įrenginys vamzdžiais 
pakelia iš jūros dugno smė
lį ir nugabena jį į sodrini- 
mo fabriką. Čia naudingo
sios iškasenos atskiriamos 
nuo uolienų ir pasiunčiamos 
į krantą. Fabrikas bei įren
gimų valdymo kabina su
montuoti ant specialaus pa
grindo, esančio jūros pavir- 
šnuje.

Naftos surinkimo laivas
Kur šio laivo priekis? At

sakyti į šį klausimą ne taip 
paprasta. “V” raidės for
mos laivas skirtas naftai 
surinkti iš jūros paviršiaus. 
Į darbo vietą jis plaukia 
“aštriu” galu pirmyn, o 
rinkdamas naftą — sudve
jintu. Laivo viduryje pasta
tyti siurbimo įrenginiai. Į 
juos patenka nafta kartu su 
vandeniu. Čia nafta atski
riama nuo vandens, kuris 
paskui išpumpuojamas. Šį 
laivą galima naudoti ir oke- 
anografiniams tyrimams.
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Lietuvos mokslininku indėlis į 
technikos pažangą ir mojimasis 

naujiems žygiams
Lietuvos mokslų Akademijos visuotinio susirinkimo 

sesija, įvykusi kovo 19 dieną, apsvarstė ir respublikos 
mokslininkų uždavinius spartinant techninę pažangą. 
Pranešimus apie tai padarė Mokslų Akademijos skyrių 
akademikai sekretoriai P. Brazdžiūnas ir V. Girdzijaus
kas. Jų pranešimų pagrindu ELTA paruošė šį straipsnį.

Mokslo pasiekimai padarė 
didžiulį perversmą įvairio
se technikos srityse. Di
džiajai ir mažajai energeti
kai buvo surasti nauji ener
gijos šaltiniai, skaičiavimo 
technikai sukurtos elektro
ninės skaičiavimo mašinos, 
mašinų gamybos technolo
gijai surastos naujos žymiai 
geresnių savybių medžia
gos. Taigi, techninė pažan
ga neįmanoma be naujų 
mokslinių atradimų.

Techninei pažangai nema
žai nusipelnė ir Lietuvos 
mokslas. Mokslinės idėjos, 
gimusios Vilniaus ir Kauno 
institutuose, padėjo atsiras
ti naujiems prietaisams ra
dioelektronikoje, skaičiavi
mo technikoje, jų pagrindu 
sukurtos su d ė t i n g o s val
dymo sistemos, aptikti nau
ji keliai į sudėtingiausius 
mikropasa u 1 i u s. Plataus 
pripažinimo šalyje ir užsie
nyje susilaukė Lietuvos che
mikų, fizikų, matematikų, 
biologų, ekonomistų darbai.

Pastaraisiais metais res
publikoje susiformavo pa
grindinės inokslinių tyrimų

go spinduliavimo optika. Ji 
įgalina konstruoti tolygiai 
keičiamo dažnumo kvanti
nius generatorius. Mūsų 
mokslininkai pradės plačius 
darbus šioje srityje. Taip 
pat žadama smarkiai išplės
ti lazerinių spindulių sukel
tų pakitimų puslaidininki- 
ninkikin i u o s e krisleliuose 
tyrimus.

Žmonija estovi prie nau
jos energetikos gimimo lop
šio. Įprastinius generato
rius po kokių dešimties me
tų pakeis vadinamieji mag- 
netohidrodinaminiai, — tie, 
kurie šiluminę energiją pa
verčia tiesiai elektrine. Ry
šium su tuo vis didesnę 
reikšmę įgyja aukštų tem-; 
peratūrų fizikos tyrimai. 
Lietuvos fizikai, jau turin
tys didelių nuopelnų šioje 
srityje, savo eksperimentus 
išplės dar labiau. Kaune 
sukurta moderni bazė, įga
linanti nuodugniai tyrinėti 
šiluminius procesus. Lygia
grečiai bus vykdomi aukš
toms temperatūroms atspa
rių medžiagų tyrimai.

Prieš keletą metų džiau-
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kryptys, kurios bus nuosek: Se,mes l’1*™0 S' ° ?'S mUS.U
liai vystomos ir artimiau
siais metais.

Dideli darbai laukia mū
sų matematikų. Tikimybių 
teorijoje ir matematinėje 
statistikoje, srityse, kur 
Lietuvos matematikai dirba 
bene plačiausiai, laukiama 
naujų sprendimų, kurie leis 
išvystyti optimalaus plana
vimo, valdymo bei sudėtin
gų sistemų patikimumo ty
rimus. N umatoma plačiai 
tyrinėti atsitiktinius proce
sus, toliau plėtoti masinio 
aptarnavimo teoriją. Arti
miausiais metais bus išplės
tas ska i č i a v i m o centras, 
elektroninėj skai č i a v i m o 
mašinos ateis į pagalbą bio
logams, medikams, lingvis
tams.

Visame pasaulyje pagar
sėjusi lietuviškoji atomistų 
mokykla nagrinės grupių 
teorijos metodus, tyrinės re
tųjų žemės elementų spek
trus, kurių pažinimas įga
lins kurti naujausią lazeri
nę techniką.

Plonų sluoksnių fizika at
vėrė kelius technikai mikro- 
miniatiūrizuoti. Lietuvos fi
zikai vieni pirmųjų šalyje 
ėmėsi tyrinėti plonus sluoks
nius. Šiuos darbus jie pra
tęs ir ateityje. Galima tikė
tis, kad jų darbai bus pla
čiai naudojami, vystant mi- 
kroėlektrotechniką, tobuli
nant skaičiavimo techniką.

Karštų elektronų tyrimai, 
pradėti Vilniuje, susilaukė 
pasaulinio pripažinimo. Ga
lima laukti, kad tolesnių ty
rimų išdavoje bus surasti 
nauji elektromagnetinių 
signalų generacijos bei sti
prinimo būdai, bus sukurti 
nauji puslaidininkiniai ma
tavimo prietaisai super- 
aukštiems diapazonams, da
vikliai gamybos procesams 
automatizuoti, nauji ele
mentai skaičiavimo techni
kai.

Pastaruoju metu iškilo la
bai perspektyvi techninės 
pažangos atžvilgiu moksli
nių tyriinų kryptis—galin-

sukurtomis nesudėtingomis 
kibernetinėmis sistemomis. 
Dabar gi Lietuvos kiberne
tikų darbai įdiegiami dau
gelyje šalies radioelektroni- 
nės pramonės įmonių. Su
prantama, ši mokslo šaka 
pas mus bus plačiai vysto
ma, lygiagrečiai su techni
niais sprendimais bus daug 
dirbama ir teorinėje kiber
netikoje. Bene plačiausiai 
žadama negrinėti adapty
vių sistemų teoriją, tyrinėti 
daugiaekstremali n i ų užda
vinių mašininio sprendimo 
metodus ir jų pagrindu pro
jektuoti energetinius tink- 
klus.

Lietuvos mokslininkai tęs 
pradėtus darbus branduo
linės ir atmosferos fizikos 
srityje, astronomijoje.

Pastaraisiais metais mūsų 
respublikos moks liniukai 
plačiai tyrinėjo elektroche
minius procesus. Jie išaiš
kino metalų ir lydinių elek
trinio nusėsdinimo dėsnin
gumus, sukūrė naujas anti
korozines dangas ir paren
gė jų technologiją. Šie dar
bai sukoncentruoti Chemi
jos ir cheminės technologi
jos institute, bus dar labiau 
išplėsti. Numatoma pato
bulinti ir naujai paruošti 
eilę perspektyvių technolo
ginių procesų, įgalinančių 
gauti atsparias ir dekoraty
vias metalines dangas, ku
rių savybės atitiktų pasku
tinius mašinų gamybos, au
tomobilių ir radiotechnikos 
pramonės reika 1 a v i m u s. 
Lietuviški elektrolitai pa
keis šalies automobilių įmo
nėse užsienio firmų reko
menduotus tirpalus ir įga
lins sutaupyti šimtus tūks
tančių rublių valiutos.

Vis didesnio dėmesio su
silaukia Lietuvos biochemi
kų darbai. Šalies klinikose 
išbandomi mūsų mokslinin
kų sukurti priešvėžiniai pre
paratai. Pirmieji medikų 
atsiliepimai labai geri. Šių 
junginių, mutageninių pre
paratų paieškos kasmet bus

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 čkp. susirinkimo

LDS 6 ėuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko balan- 

>• džio 6 d. Sokol salėje. Bu- 
; Vo nesmagu, kad mažai na
rių dalyvavo. Pirmininkė 
H. Žukienė atidarė susirin
kimą, jinai ir tvarką vedė.

Po to sekė kuopos valdy
bos trumpi raportai. Nuta
rimų sekretorius J. Vaice
kauskas pranešė, kad kuo
pos iždininkė K. Vaicekaus
kienė dėl nesveikatos nega
lėjo susirinkime dalyvauti, 
tai jis iš rašto pateikė jos 
raportą apie iždo stovį.

Finansų sekretorė Adelė 
Kumpan pranešė, kad dar 
vis tebeserga: J. Navalins- 
kienė, W. Sinkus, S. Balči- 
konienė ir K. Micelis. Visi 
jie gydosi namie. Ir kad 
prieš kiek laiko susirgo Ne
lė Began. Jinai gydosi ligo
ninėje. Linkime ligoniams 
stiprybės ir greitai pasveik
ti.

Apie mūsų kuopos būsi
mus parengimus ir vėl buvo 
iškeltas klausimas, kuris bu
vo plačiai ir visapusiškai 
apkalbėtas. Pasirodė, kad 
dėl neskaitlingo susirinki
mo nebuvo galima sudaryti 
pilną komisiją ir reikalingą 
skaičių darbininku. Iki šiol 
teturime dvi drauges, M. 
Lynn ir O. Kereilienę. Aiš
ku, kad tos dvi draugės ne
pajėgs, ir su geriausiais no
rais, suruošti tuos du mūsų 
kuopai šiuo metu labai 
svarbius parengimus. , .

Pereitame LDS 6 kuopos 
susirinkime buvo skaitytas 
laiškas nuo LDS Nacionali
nio Bowling Turnyro komi
teto. Kaip jau žinoma, tur
nyras įvyks šių metų gegu
žės 15, ir 17 dienomis, Ke
nosha, Wis. Prašo pagelbė
ti finansiškai. Mūsų 6 kuo
pa iš iždo paskyrė $20 ir 
nebuvo pažymėta korespon
dencijoje. Atsiprašau, tai 
įvyko netiksliai.
Labai (svarbus LDS 6 kp. 

Susirinkimas
Visi nariai prašomi įsitė- 

myti, kad sekamas mūsų 
kuopos susirinkimas bus la
bai svarbus. Turėsime rink- 
toi LDS Centro Valdybą. 
Todėl prašome visus narius 
dalyvauti. Veikiausiai šiame 
susirinkime bus renkami ir 
delegatai į LDS Devyniolik
tąjį Seimą, kuris įvyks šių 
metų rugpjūčio 21 ir 22 die
nomis, The Pick-Fort Shel
by Hotel, 525 W. Lafayette 
St., Detroit, Mies.

Kuopos susirinkimas 
įvyks, kaip ir paprastai, ge
gužės 4 d., Sokol salėje, 226 
Clinton St. Pradžia 7 vai. 
vakare. Todėl visi kuopos 
nariai prašomi dalyvauti.

O. W., sekr.

intensyvinamos. Biochemi
jos institute numatoma iš
plėsti teorinio pobūdžio dar
bus, susijusius su priešvėži
nių preparatų biologinio 
veikimo mechanizmo tyri
mais molekuliniame lygyje.

Lietuvos mokslininkai ieš
kos būdų, kaip padidinti 
maisto atsargų bazę, dide
lę paramą jie žada žemdir
biams kovoje su augalų li
gomis ir sodų bei daržų 
kenkėjais, keliant mūsų 
vandenų produktyvumą.

Taigi, nuolat spartėjan- 
čiame mūsų amžiaus tech
niniame progrese, be abejo-, 
bus ir Lietuvos mokslininkų 
darbų dalelėo

ELTA

BOSTON, MASS
Apie kai ką

Kaip jau buvo rašyta, ba
landžio 12-ą atsibuvo LLD 
7-os apskrities konferencija. 
Į suvažiavimą suvyko geras 
skaičius delegatų nuo šešių 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos kuopų. Smagu matyti, 
kad mūsų apšvietą plati
nanti organizacija dar gerai 
veikia. Reikia duoti kreditą 
moterims, nes jos darbuo
jasi labai gerai.

Pirmą valandą valgėme 
Bostono šeimininkių labai 
skaniai pagamintus pietus. 
Po pietų moterys atskirai 
turėjo apšvietos skleidimo 
ir spaudos rėmimo reikalu 
pasitarimus. Ypatingai ap
kalbėjo, kaip daugiau sukel
ti finansų. c

Kalbant apie didesnį mo
terų aktyvumą, reikia pasa
kyti, kad jos yra stipres
nės... Pas mus vyrų jau taip 
mažai yra,-Ir tie vienas po 
kitam nyksta. Balandžio 
14-ą tapo palaidotas Juozas 
Butkus, ilgametis mūsų vei
klos rėmėjas. Jis ne tik rė
mė, bet ir priklausė prie 
progresyvių organizac i j ų. 
Per daugelį metų buvo LDS 
62 -os kuopos iždininku. 
Lai jam būna šios šalies že
mėje ramybė, o šeimai ma
no gili užuojauta.

Balandžio 15-ą kaip jau 
visiems žinoma, po visą šalį 
vyko prieš karą Vietname 
demonstracijos. Mato m a i, 
Bostone bliVo skaitlinįįa'u- 
sia. Buvo apskaičiuota, jog 
į Boston Common parką su
sirinko protestą pareikšti 
per šimtą tūkstančių. Daly
vavo daugiausia jaunuome
nė, kuri vis daugiau pikti
nasi karo nebaigimu, prieš 
aukštus mokesčius, prieš 
kainų kilimą ant visokių gy
venimui reikmenų, prieš 
pabranginimą kolegijas lan
kančių studentų metinių 
mokesčių ir prieš žiaurią 
diskriminaciją - rasizmą...

Per kelias popietės va
landas protestuojantieji lai
kėsi geroj tvarkoj. Didelis 
būrys demonstratyviai iš 
Harvard skvero, Cambrige, 
nužygiavo į Boston Com
mon parką ir prisidėjo prie 
ten jau esamų tūkstančių. 
Po prakalbų, muzikinės ir 
dainnų programos, keli tūk
stančiai grįžo Cambridge’n. 
Vėliau, vakare, Harvard 
skvere kilo riaušės.

Trumpai pažiūrėkime, 
kaip du “Boston Globe” ben
dradarbiai tas riaušes apra
šo.

Policijos vadą apklausi- 
nėjęs Ray Richard sako, 
kad neva protestantai polic- 
monus akmenimis pirmiau 
ūpmėtę , negu jie lazdomis 
pradėjo publiką mušti. Wil
liam A. Davis kalbėjosi sd 
sužeistaisiais ir, be kitų, jis 
paduoda dviejų nekaltai su
muštų asmenų vardus. Del- 
bie Drummond, nėščia jau
na moteris ir Dennis Sliby, 
praradęs vieną koją Vietna
mo veteranas, buvo Wal
dorf restorane policijos laz
domis smarkiai sumušti. 
Jie sako, kad jokioj taikos 
demonstracijoj nedalyvavę 
ir stebisi kodėl juos mušė, 
karo veteranas turįs ilgus 
plaukus. Gal už tai?
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Per WEĖI radijo stotį, 
tam tikromis valandomis 
kasdien leidžiama pu
blika i pareikšti nuo
monę bile kokiu klausimu. 
Labai daug kalbumu pHeš 
karą;- prfes orb tbršiiiią,

prieš visokios rūšies diskri
minaciją, prieš pasenusius 
įstatymus, infliaciją, geng- 
sterizmą, baisiai plintantį 
kriminalizmą ir taip toliau. 
Apie kriminališkus užpuoli
mu s, vagystes “R e c o r d 
American” kasdien prirašo 
smulkiomis raidėmis po po
rą ilgų špaltų.

Bostono majoras White 
paskelbė labai gerą planą. 
Jis ragina miesto valdybą 
imtis darbo. Kaip žinia, 
Bestono įlankoj ran d a s i 
daug salų-salelių. Planuoja
ma salose padaryti rekria- 
cijos centrus. O patį uostą 
irgi pagerinti... Taipgi mies
to galva kalba, kad išvaro
mos į jūrą srutos būtų ge
rai perdirbamos, kad van
dens neužterštų.

Miestas gerai padarė at
sisakydamas dėl futbolinin
kų (Patriots) stadijoną sta
tyti, nes miestas jau ir taip ponai rengėjai pakeisti žai- 
automobiliais užsikimšęs, dimams laiką?
Apie 30 mylių nuo Bostono, A. K—a

mažas miestelis, Foxboro, 
apsiėmė dėl Patriots pasta
tyti stadijoną su patalpa dėl 
50.000 sėdynių.

Aš myliu sportą, ypatin
gai jeigu galiu pats jame 
dalyvauti. Tačiau turiu vie
nai sportininkų daliai (beis- 
bolininkams) pap e i k i m ą. 
Vadinama Red Sox koman
da, Penway parke turi žai
dimus, sutraukdami iki 35, 
000 žiūrovų. Labai dažnai 
pradeda geimę taip, kad pa
leidžia žiūrovus 4-ą ar bis- 
kį po ketvirtos valandos, 
kuomet ir darbo žmonės iš 
fabrikų ir visokių įstaigų 
paleidžiami. Pagalvok, vie
nu metu pasipila tūkstan
čiai žmonių, daugelis atva
žiavę su automobiliais iš už
miesčio, o parkas yra pačia
me miesto centre!

Kadangi automobilis dau
giausia užteršia orą, ar ne 
tuomet, kai palengva va
ži u o j a, vadinamoj “low 
speed gear”? Argi negali

GRAŽESNIO, STIPRESNIO ŽMOGAUS AUKLĖJIM.

Svarbūs patyrimai Tar. Lietuvoj
Stebėjau kūno kultūros 

pamoką vienoje mokykloje. 
Bėgimas, sudėtingi prati
mai, ugdantys vikrumą ir 
orientaciją, vėl bėgimas, 
žaidimas “du prieš du” ir 
“komanda prieš komandą”. 
Mažytė pertraukėlė —' ir 
vėl yiskąstjš naujo..

'Maždaug tiek, ir tai ne 
kas' dieną, treniravosi Lie
tuvos krepšinio rinktinė, 
kai ji 1937 ir 1939 metais 
iškovojo Europos čempionų 
vardus. O minėtos mokyk
los mokymo planuose kūno 
kultūrai kiekvieną savaitę 
skiriamos šešios pamokos! 
Tiesa, tokių mokyklų Lietu
voje tik trys. Jos eksperi
mentinės.

Šio eksperimento istorija 
prasidėjo prieš daugelį me
tų. Dešimt tūkstančių mo
kinių, kuriuos tada, penkias
dešimtųjų metų pradžioje, 
daugelyje Lietuvos mokyk
lų tyrinėjo jauna Kauno Kū
no kultūros instituto auklė
tinė Valerija Stakionienė, 
didelėse ir sudėtingose an
ketose paliko savo fizinio 
išsivystymo atvaizdą.

Vėliau moksleivių fizinio 
vystymosi tyrimai respubli
koje tapo įprastu pedago
ginio darbo reiškiniu. Po 
dešimtmečio jie buvo pakar
toti itin plačiu mastu. Taip 
mokslininkų stalčiuose susi- 
kaūpė vertingi duomenys, 
įgalinantys Lietuvos peda
gogus pažvelgti į žmogaus 
formavimosi procesą iš tų 
pozicijų, kurios iki šiol dar 
mažai tyrinėtos.

Kas lemia asmenybės har
moniją? Dvasinis grožis? 
Taip. Intelektualusis pra
das? Žinoma. Fizinis tobu
lumas? Be abejo. Bet iki 
šiol taip dorai ir nežinome, 
kaip racionaliausiai turėtu
me siekti fizinio tobulumo...

Valerija Stakionienė—da
bar jau Kūno Kultūros in
stituto katedros vedėja.—ir 
jos bendradarbiai ėmėsi di
delio ir labai reikalingo dar
bo: sukurti mokslinius mok
sleivių fizinio tobulinimo 
pagrindus. Juk asmenybė 
intensyviausiai formuojasi 
mokykloje!

Per daugelį nletų sukaup
tą ihilžinišką kiekį informa
cijos t apie įvairaus amžiaus 
vaikų fizihį išsivystymą, jų 
psichiką, mokymąsi iV Lt.)

apdorojo elektroninės skai
čiavimo mašinos. Gauti ma
tematiniai parametrai, cha- 
rakterizuo j antys moks 1 e i- 
vių fizinę būklę. Jais pagrį
stos kauniečių lentelės, pa
dedančios įvertintį mokinių 
fizinio tobulėjimo pgąyšvie- 
timo ministerijos ’ ■ nurody
mu, tomis?: lentelėmis jau 
naudoj asi respublikos mo
kyklos.

Ką tai reiškia? Štai pa
vyzdys. Jūsų sūnui ar bro
liukui vienuolika metų. Jo 
ūgis turėtų būti 1.45 metro, 
svoris .— 36 kilogramai. 60 
metrų jis privalo bėgti 10.4 
sekundes, teniso kamuoliu
ką numesti 30 metrų, šokti 
į aukštį 95 centimetrus ir tt. 
Jeigu jis mažesnis ar dides
nis (bet biologinės normos 
ribose, o ta riba gali gero
kai svyruoti), atitinkamai 
keičiasi reikalavimai.

Tačiau taip buvo mokslo 
metų pradžioje, rudenį. Pa
vasariop vaikas paūgėjo, 
pasunkėjo, jis turėjo pasi
daryti greitesnis, vikresnis, 
stipresnis. Kitaip sakant, 
jis fiziškai patobulėjo. Tą 
jo tobulumą, dabar jau iš
augusį, vėl įvertina lente
lės.
— Pažymius už kūno kul
tūrą dabar rašome ne iš 
akies, o remdamiesi objek
tyviais normatyvais, — aiš
kino man vienas kūno kul
tūros mokytojas.

Antra vertus—o tai ypač 
pastebima vyresnėse klasė
se — yra didesnių ir ma
žesnių vaikų. Kuris iš jų 
fiziniu atžvilgiu tobulesnis? 
Ar tas, kuris, būdamas auk
štesnis, aukščiau šoka, dau
giau pakelia, greičiau bėga? 
Ne. Tobuli gali būti abu. 
Įvertinti tą jų tobulumą ir 
padeda Stakionienės lente
lės. O gaudamas nuolatinę 
informaciją apie moksleivio 
fizinį progresą (arba regre
są), mokytojas gali šį pro
cesą valdyti, padidihti arba 
sumažinti krūvius ir 1.1. 
Vadinasi, galima individua
liai nuolatos stebėti visus 
mokinius, o ne tik tuos, ku
rie priklauso mokyklos ar 
rajono rinktihėms.

Ką matematiniai metodai 
jau yra pasakę apie jauni
mo fizinį išsivystymą. Pa
lyginę. dabartines mokslei
vę nžiriėš bftkfeš charak-

teristikas su padarytomis 
prieš aštuoneris metus, kau
niečiai konstatavo, kaft 
moksleiviai dabar žymiai 
gražiau nuaugę. O štai fi
zinis jų pasiruošimas — siįk 
silpnėjęs (jiems labai trū^o 
ištvermės, greičio).

Tada ir atsirado tos trys 
eksperimentinės mokyklos, 
nuo kurių pradėjau šį pasa
kojimą. Mokslininkai dabai’ 
stebi, kaip padidėję fiziniai 
krūviai veikia moksleivio - 
savijautą, mokymąsi, jo 
bendrą vystymąsi, sveika
tingumą. Panašiu keliu, be
je, eina ir kai kurios Esti
jos mokyklos. Pirmieji re
zultatai jau patvirtino min
tį, kad mokyklose būtina 
padidinti kūno kultūros pa
mokų skaičių.

Dvidešimt dvejų metų ste
bėjimų ir eksperimentų re
zultatus Valerija Stakio- 
nienė apibendrino daktari
nėje disertacijoje. Užvertu
si paskutinį savo darbo 
puslapį, mokslininkė susi
mąsto. ,

—Jaučiu, kad pats darbas 
dar tik prasideda, — sako 
Ji.—Iškyla šimtai problemų. 
Štai kad ir tokia. Jau nuo 
penkių metų mergaitėje 
prabyla moteriškasis pra
das. Kaip jį geriau skatin
ti? Aišku, kad tie fiziniai 
pratimai, kurie tinka ber
niukui, mergaitės kūno gro
žio vystymąsi gali stabdy
ti. Šiandieną mes (ir ne tik 
mes — praktiškai visa Eu
ropa) neturime sąlygų mer
gaitėms ir berniukams skir
ti atskiras kūno kultūros 
pamokas. Vadinasi, reikia 
ieškoti kitų kelių. Arba dar. 
Pasižiūrėkite, kaip vaikšto 
mūsų vaikai, net ir mes pa
tys. Kaip mes sėdime, kaip 
stoyime ? Kartais darosi 
baisu! Ugdyti judėjimo me
ną — labai svarbus kūno 
kultūros uždavinys. Bet nf 
vėl: tam tikslui dar neturi
me geros metodikos. O no
rint ką sukurti, reikia daug 
tyrinėti, kaupti informaci
ją, ją analizuoti...

Darbas, kurį prieš du de
šimtmečius pradėjo Valeri
ja Stakionienė, jau dąvė 
gražių vaisių. Ir dar dau
giau jų žada ateityje. Gal 
nuo to respublikoje ir ne-c 
padaugės aukštaūgių krep-\ 
šininkų, greitakojų bėgikų, \ 
rinktinių stipruolių, tačiau, 
pasitelkus jaunimo fiziniam 
lavinimui mokslinę metodi
ką, mūsų vaikai neabejoti
nai taps ir stipresni, ir vik
resni, ir gražesni. O tai ir 
yra svarbiausias tikslas, 
kurio siekia Tarybinė kūno 
kultūros sistema.

B. Bučelis >

Australija sumažins 
jėgas Vietname

Canberra, Australija. — 
Australijos valdžia prane
šė, kad ištrauks vieną iš tri
jų batalijonų iš Vietnamo. 
Tai būtų apie 750 kareivių.

Iš viso Australiljos laivy
no, armijos ir oro jėgų Viet
name yra 8,000. Į šį skai
čių įeina apie 6,000 karei
vių.

sumažinti
DĖMESIO PIKNIKŲ 

RENGĖJAMS
Pavasarinis p i k n i k 

įvyks birželio 21 dieną, IŪa- 
verhillo Gedemino pante. 
Būkite taip geri ir niel^) 
nerengkite savo kolonijoj.

(Šl-32)
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Apie žmogaus dvasinę sveikatą, 
ligas ir skausmą

Mielas Albinai! Šiame lai
ške noriu padaryti vieną 
kitą pastabą ryšium su ta
vo paliesta blogio ir gėrio 
problema. Pats tvirtini, 
kad blogio ir gėrio suprati
mas visais laikais buvo re
liatyvus: kas vienam bloga, 
tas kitam gera. Tas pats 
objektas iš vienos pusės ga
li būti blogas, iš kitos — ge
ras. Pats net pateikei paly
ginimą, kad žuvėdra, iš vir
šaus žiūrint, atrodo pilka, 
o iš apačios — balta, idant 
susilietų su fonu ir taptų 
nepastebima plėšrūn a m s. 
Kaip žuvėdra yra kartu ir 
balta, ir pilka, žiūrint, iš 
kur ji stebima, taip ir kurio 
nors reiškinio gerumas ar 
blogumas priklauso nuo sub
jekto požiūrio.

Ir ne atsitiktinai pats ra- 
* šai, kad Vietnamo karo ša

lininkai sakosi giną Vaka- 
rų civilizaciją nuo ateizmo, 
būdami įsitikinę, jog atlie
ka kilnią misiją, aukoja sa
vo gyvybes vardan aukštų 
idealų.

Šia proga aš prisiminiau 
vieną mano girdėtą disku
siją tuo klausimu. Prieš ke
letą metų aš užsukdavau pas 
vieną mokytoją, kuris buvo 
ką tik vedęs ir gyveno šiaip 
taip įrengtoje namo palėpė
je. Nors būstas buvo mažy
tis, bet jame kas ketvirta
dienį rinkdavosi draugų bū
relis padiskutuot vienos ar 
kitos problemos.

Diskusijų dalyviai, dau
giausia ką tik baigę aukš
tąją mokyklą specialistai, 
susėdę, ant ko pasitaikė, 
gurkšnodami kavą, palies
davo aktualiausias proble- 

, mas. Per egzaminus jiems 
fr buvo įgrisę visokiausios ci

tatos, ir čia jie duodavo sau 
laisvę, reikšdami savo pa
čių mintis.

Žinoma, daug ten būdavo 
iš tuščio į kiaurą pilstymo, 
kaip sakoma, bet dažnai 
daug kas ir originaliai pa
žvelgdavo į vieną ar kitą 
klausimą.

Ta amžinoji problema
Ir vieną tokį vakarą buvo 

įsitraukta ginčytis, kas yra 
toji amžinoji blogio ir gėrio 
problemą. Čia aš atpasako
siu tada pareikštas mintis 
tik apytikriai, kiek galiu 
atsiminti, ir apibendrinda
mas.

Gėris ir blogis negali bū
ti reliatyvios sąvokos, kaip 
nėra reliatyvios sveikata ir 
liga, — dėstė vienas iš sve- 

; čių, mėgęs operuoti psicho
loginiais argumentais. — 
* Žmogų ištinka liga, kada 

pažeidžiami organizmo 
funkcionavimo dėsniai. Tų 
dėsnių nepaisymas ar jiems 
prieštaravimas ir sukelia

blogiu, reikia atsižvelgti, 
turbūt, ir į skausmo vaid
menį? — įterpė kažkas iš 
besiklausančiųjų.
Kode!skausmas naudingas?

— Taip,— sutiko pirma
sis oratorius,— žmogui už
sitraukus ligą sveikatos dė
snių nepaisymu, jo organiz
mas stengiasi ištaisyti tą 
pažeidimą, ir pirmoji tam 
pasiekti priemonė — tai 
skausmas. Skausmas pri
verčia žmogų duoti tam or
ganui poilsį, ieškoti vaistų, 
kad greičiau galėtų atsta
tyti sutrikusi tos kūno da
lies funkcionavimą. Tokiu 
būdu skausmas, nors ir bū
damas ligos rezultatas, yra 
išganinga, gelbstima funk
cija. Vadinasi, ligą reikia 
skirti nuo ją lydinčio skaus
mo, kuriuo organizmas 
stengiasi gelbėtis iš ligos, 
grįžti į sveikatos būklę. Iš
vada: tarp ligos ir sveika
tos negali būti jokio relia
tyvumo.

—Mes matome,— vėl kaž
kas kreipėsi į tą mokslingą 
psichologą iš šalies,— pana
šiai yra ir su dvasine arba 
psichine žmogaus sveikata?

Nerami sąžinė
— Savaime suprantama,— 

dėstė toliau tasai psicholo
gas.— Sakysim, vieniša mo
tina pameta savo kūdikį, 
išsižada jo. Bet ji negali 
nurimti. Jai nuolat sapnuo
jasi augąs jos vaikas. Ji ne
noromis slapta seka jo liki
mą, pergyvena dėl jo kan
čių, kremtasi. Ir tai natū
ralu, nes ji pažeidė moti
nystės instinktą, ęlypintį 
jos prigimtyje. Ji kankina
si, blaškosi, niekad nesijau
čia laiminga. Jos sąmonėje 
reiškiasi ją kankiną vadi
namieji psichoanali tiniai 
kompleksai. Ir šis dvasinis 
jos skausmas yra instinkty
vus prigimties imperaty
vas, šaukiąs ją atsiimti kū
dikį ir atlikinėti motinišką 
savo funkciją — auginti ir 
auklėti vaiką. Vadinasi, 
blogis šiuo atveju buvo psi
chikos dėsnių pažeidimas, o 
skausmas instinktyvi prie
monė, siekianti ištaisyti tą 
pažeidimą. Kaip matome, ir 
psichinėje sferoje nėra jo
kio realiatyvumo tarp gėrio 
ir blogio.

— Bet ar fizinis ir dvasi
nis skausmas pasireiškia 
vienodomis formomis? — 
kažkas metė klausimą.
Skausmo formos skirtingos

— Žinoma, kad nevieno
domis, — sekė atsakymas. 
— Kada ligą sukelia pašali
niai reiškiniai, nepriklausą 
nuo pačio žmogaus, tas 
skausmas praranda gelbsti- 
mąją galią. Jis tik kankina

žmpgų ir silpniną jį. Šiuo 
atveju telieka tą skausmą 
mažinti dirbtinomis prie
monėmis, nes medicina kar
tais bejėgė įveikti ligos 
priežastį. O dvasinis skau
smas paprastai esti tik iš
ganingas, nes čia beveik vi
sada galima pašalinti dva
sinės “ligos” sukėlėją, tai 
yra imti elgtis pagal psichi
nės prigimties dėsnius. To
kį skausmą šalinti dirbtino
mis priemonėmis varto
jant narkotikus ir svaiga
lus, reiškia dar labiau 
komplikuoti dvasinę “ligą”.

Šioje diskusijoje po to bu
vo paliesti komplikuočiausi 
dvasinio gyvenimo atvejai, 
bet daugumos pareikštos 
nuomonės sukosi apie tai, 
kad gėrio ar blogio sąvo
kos nėra reliatyvios.

Parazitiškas gyvenimas
Paskui apibendrinant bu

vo prieita prie atvejų, kai 
žmogus nepaiso visuomeni
nės savo prigimties impera
tyvo. Dalis žmonių, užuot 
gyvenę visuomeniškai, tai 
yra darbo pasiskirstymu 
daug našiau kūrę medžia
gines vertybes ir lengvinę 
savo gyvenimo sąlygas, ima 
gyventi parazitiškai, apiplė- 
šinėti kitus, tukti iš kitų 
prakaito. Pasąmonėje pro
testuoją procesai prieš šio 
imperatyvo pažeidimą pasi
reiškia žmogaus sužiaurėji- 
mu, jie padaro jį tironišką. 
Toks individas blaškosi, ne
žinodamas, dėl ko jis ken
čia. Iš čia jau žiloje senat
vėje kildavo jo noras per
maldauti neva supykusius 
dievus, aukojant ant auku
ro gyvus žmones.

— Parazitizmo
yra privačioji gamybos 
priemonių nuosavybė, — 
buvo apibendrinta, prieš 
skirstan tis į namus. — 
Nors ji gali būti panaudo
ta ir ne parazitiniam gyve
nimui, o visuomeninei nau
dai, tačiau savo esme ta 
privačioji nuosavybė skati
na parazitavimą, tai yra 
žmogaus visuomeninės pri
gimties pažeidimą. Žmogus 
šimtmečiais blaškosi, ken
čia visokius pasąmonės 
kompleksus, nežinodamas 
to skausmo priežasties, ne
žinodamas savo “ligos” dia
gnozės. Dėl to, — tvirtino 
mokslingasis psichologas,— 
milijonai žmonių varomi į 
žudynes, pažeidžiant ir ki
tą- žmogaus prigimties im
peratyvą “neužmušk!”.

Prie vieno prigimties dės
nio pažeidimo prisideda ki
tas, “liga” komplikuojasi, 
kalbant mediciniškai, ir 
žmogus iki kelių įbrenda į 
kraują, nerasdamas atsako, 
šaukdamasis dievų ir daž
nai pats sau galą pasidary
damas. Iš čia kyla beviltiš
ka, pesimistinė šių dienų 
egzistencializmo filosofija. 
Ir tuščia šį “pasaulio skau
smą” stelbti narkotikais, 
visokiu .smaguriavimu,

šaltinis

stengiantis užmiršti, šitos 
priemonės tik komplikuoja 
tą “pasaulio skausmą”. No
rint jo atsikratyti, reikia 
šalinti jį sukeliančias prie
žastis.

Štai, Albinai, pagrindinės 
pažiūros apie gėrio ir blo
gio sąvokas, pareikštas per 
tą diskusiją. Bent tiek Įs
trigo man į atmintį.
Kai nesilaikome sveikatos 

dėsnių
. Sveikiausia mintis šiose 

nuomonėse, man atrodo, 
yra ta, kad gero ar blogo 
poelgio prasmė nepriklau
so nuo; žmogaus intencijos, 
kad tai yra objektyvi, o ne 
subjektyvi kategorija. Kaip 
gerdamas švariausią van
denį, žmogus gali susirgti, 
jeigu nepaiso sveikatos dė
snių, taip ir, su geriausia 
intencija aukodamas savo 
pastangas ir save patį, jis 
gali pažeisti prigimties dės
nius ir užsitraukti tų dės
nių “prakeiksmą”, štai ko
dėl, tur būt, yra labai svar
bu pažinti psichinės sveika
tos dėsnius, kad žmogus 
nebūtų stumiamas klaidin
gai save aukoti.

Todėl tie Vietnamo karo 
šalininkai, kurie gina kapi
talistinę santvarką, patei
sindami privačią gamybos 
priemonių nuosavybę, ska
tinančią parazitinį gyveni
mo būdą, priklauso atgyve
nusiai praeičiai, klaikiajai 
žudynių praeičiai. Pasauly
je egzistuoja nauja visuo
meninė santvarka be priva
čios nuosavybės ir tai san
tvarkai priklauso ateitis. 

. Šis gilus įsitikinimas 
plaukė ir iš tų paprastų į- 
vairių profesijų žmonių pa
sisakymų, kuriuos aš čia 
trumpai atpasakojau. Ir 
psichinėje sferoje viskas 
priklauso nuo objektyvių 
dėsnių, kuriuos žmogus pa
žįsta per sunkią kovą bei 
nesuskaičiuojamas aukas. 
Bet, juos pažinęs, jis gali iš
vengti “ligos” pasekmių, 
tapti sveikas ne tik kūnu, 
bet ir dvasia ir šimtamy- 
liais pasakų milžino žings
niais žirgsnoti į priekį, į 
aukštesnę pakopą.

Iki sekančio laiško.
V. Ičius
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HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAN FOR 

mixing plant, 
no experience 
excellent pay, 
day work. Call
view. CRC CHEMICAL, 
Pike, Dresher, Pa.

PRODUCTION and 
immediate opening, 
necessary, we offer 
fringe benefits, all 
MI 6-3800 for inter

Limekiln 
(31-37)

MASSEUR

Immediate opening for permanent position with local branch of 
nation’s 

recreation 
Floaters.

fastest growing and most progressive chain of health and 
centers. Good starting wages. Experienced only. No

PRINTER-COMPOSITOR with 
Ludlow. Exp. start $155 per week. 
Progress to $175 pex’ week. Paid 
vacations, hospitalization and holi
days. Call 201-471-2881, (31-35)

BAKER. Experience not necessary. 
Will train. Apply in person. PARK- 
WOOD PASTRY SHOP, 12317 Aca
demy Road, Philadelphia, Pa.

215-NE 7-3663. (31-33)

WOMEN WANTED for hand
pressing and packing, will teach. 
Very pleasant surroundings and be
nefits. Apply in person. CARNIVAL 
CREATIONS, INC., 1050 Edward 
St., Linden, N. J. (31-40)

SECRETARY - Irvington Center.

Opportunity in New Air conditioned 
office to handle light steno, typing. 
Work with Sales Managers. Requires 
good telephone personality. Position 
available March 31st or sooner. Just 
married Secretary leaving, will 
break in. Call Mr. Scheiner.

399-0446. (31-33)

Operators - Operators - Operators! 
Night Shift from 5 PM to 9 PM. 
Single needle operators on various 
operations. Full or part time. Also 
from 8 AM to 9 PM. See Mr. Zim
merman. 5th floor. ' JAY KNIT
WEAR, INC. 26th and Reed Sts. 
(26th St. entrance)- or call DE 6- 
5410. (31-33)

HOUSEKEEPER. Over 18. Driv
er’s license, live in, help with our 
2 small children. Some cooking, lite 
household duties. Other cleaning 
help employed. Private room and 
bath, TV. Gladwynne, Pa. Good 
wages. MI 9-3980. (31-33)

Kanada protestuoja 
prieš JAV nervy gazus

Ottawa. — Kanados val
džia pasiuntė formalų 
protestą Jungtinių Valstijų 
valdžiai prieš iš Okinavos 
vežimą nervų gazų Kana
dos parubežiu.

Proteste nurodoma, kad 
tie gazai yra labai pavojin
gi gyvybei. Todėl jų perve
žimas turėtų būt kitais nuo 
Kanados tolesniais keliais.

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

(27-36)

COOKS
SHORT ORDER

$150 WEEK
FREE BENEFIT INCLUDING:

• UNIFORMS • PAID VACATIONS
• PAID LIFE INSURANCE • HOSPITALIZATION

Call (201) 538-9718
An Equal Opportunity Employer

(31-35)

PRINTING

TRAINEES

LOOKING FOR A TRADE WITH A FUTURE?

EARN WHILE YOU LEARN

Starting Weekly Earnings average $100 per week. Over $125 in 
1 year 37 V2 hour work week. Overtime work available.

Company paid benefits include hospitalization. Major Medical Life 
insurance. Steady Employment.

UNIT PRINTING CORP.

Midland Ave., and Marginal Rd.
Paramus, N. J. — 201-265-1200

An Equal Opportunity Employer
(31-34)

DRAFTSMAN

Minimum of High School education, including 2 years of High 
School training in drafting, and six months drafting experience, or 
the equivalent thereof, to work in leading utility office in Wood
bridge, N. J. area.

Good starting salary. Excellent fringe benefits. Call Mr.' Harvin. 
201-289-5000 for appointment. An Equal Opportunity Employer.

(31-34)

Londonas.— Europos val
stybių taryba pasmerkė 
Graikijos fašistų režimų 
už kankinimą politinių ka
linių, kurių dabar yra apie 
2,000 kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklose.

Milwaukee, Wis. — Dau
giau kaip tūkstantis balan
džio 15 d. demonstravo 
prieš karą ir taksų mokė
jimą. _________

Bangkok, Tailandas. — 
Vidaus Ministerija pranešė, 
kad Tailandas mano iš
traukti savo jėgas iš Pietų 
Vietnamo.

Paryžius.— Šiaurės Viet
namo delegacijos pirminin
kė Xuan Thuy sako, kad ji 
apleis pasitarimus su ame
rikiečiais dėl karo baigimo 
Vietname, jeigu Amerika 
į derybas neatsiųs atsakin
go diplomato. Kaip žinia, 
Amerikos valdžia savo dele
gacijos pirmininką Habib 
seniai atšaukusi iš konfe
rencijos.

New Yorkas. — Mirė Al
bert Baker, medikalinės pa
galbos Kubai komiteto va
dovas 81 metų amžiaus,

SCHOOL GUIDE

Sacred Heart School.
Resident School for boys.

Grade 4 through 8
Brothers of the Sacred Heart 

Andover, Mass.
(31-39)

MACHINISTS. For Prototype Shop. 
Investigate your future with us. 

Call Personnel Dept.
201-351-4442. Or apply in person to:

PRECO
1246 Central Ave., Hillside, N- J- 

(29-38)

MAIDS—MOTEL. Five days, 
top wages, benefits. 
E. Brunswick, N. J. 

201-846-1400. Mrs. Jennings. 
(28-32)

CHEMISTS AND 
LAB TECHNICIANS

Call

Toliau, prisimenu, buvo 
pateiktas toks pavyzdys. 
Sakysim, senų senovėje ke
liaudamas primityvus žmo
gus pavargsta, sušyla ir iš
troškęs pripuola prie ty
riausio šaltinio. Gaivinda
masis jis godžiai iš jo geria. 
Ir suserga. Žmogus negali 
suprasti, kodėl jis susirgo, 
natūraliausiu būdu paten
kinęs kūno troškulį. Fanta
zija šiai ligai aiškinti patei- 

( kia piktąsias dvasias, ku- 
irios neva nubaudusios jį už 
’kažkokį prasižengimą, 

j Daug laiko turėjo praeitį, 
iki žmogus suprato tokios 
pneumonijos priežastį.

— Bet lyginant. ligą su

' - ..... .
SO. BOSTON, MASS.

Mirė

Juozas Butkus
.Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Katrinai,

jo povaikiams, seseriai Onai ir giminėms Lietu-
voje, ir taipgi giminėms Amerikoje.

Eleanora Belekevich H. Zekonienė
Elz. Freimontienė Julįa ZuĮienė
J. Valančiauskas L. Plutienė
A. Mathus Eva Vaitensky
K. Kazlauskienė J. Stružas
S. J. Rainardai B, čuberkienė
P, Žukauskienė Elz, Repšienė
N. Grigaliūnienė G. V. Kvetkui

BEDFORD, MASS.
Mirus

Jonui Gittzui
Reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai 

Julijai, sūnams Raymond, Leo ir John, dukroms 
Emma Chulada, Ruth Wenzlow, žentams, mar
čioms ir anūkams; seserei Nellie Jaruševičienei 
Lietuvoje, artimiems giminėms ir draugams.

S. Rainard
Julia Raįnąrd
K. Kazlauskienė
P, Žukauskienė
Mr. ir Mrs, W, Bond
G, V, Kvetkai
N, Grigaliūnienė
Elz. Repšienę

•KEYPUNCH OPERATOR. National 
concern has immediate opening for 
experienced or IBM school graduate; 
35 hr. week. Convenient location 
and generous benefit program. For 
interview, contact P- W. Price, At
las Supply Co., Diamond Road, 
Springfield, N. J. 201-379-6550.

(28-34)

Lab experience necessary for work 
in analytical laboratory on analysis 
of food products. Salary commensur
ate with experience. Apply in person 
or call Mr. Handelong — 797-6800, 
ext. 342. NABISCO Research Cen
ter, 2111 Rt. 208, Fair Lawn, N. J.
An Equal Opportunity Employer 
(M/F). 1 (31-33)

L, Plutienė
J, Valančausky 
Elz. Freimontienė
J. Petrus
B. Čiuberkienė
A_. K. Jankus
S. Šukienė
F. ir Olga Graham

SERVICE REPRESENTATIVE. 
Looking for a career in the Business 
Equipment Field? Anderson Jacob
son is looking for a man to service 
data communication equipment in 
the Hackensack area. We offer ex
cellent salary ąpd fringe benefits In
cluding free hospitalization and life 
insurance. To qualify you should 
have high mechanical aptitude, some 
electronics training or experience 
and a desire to advance to field 
service. If you qualify call Bob Do- 
linski at 201-488-2525. (28-34)

DIAGNOSTIC SALES. Rapidly ex
panding diagnostic Company seek
ing man with medical technology or 
chemistry-biology background. Some 
College preferred. Excellent oppor
tunity for advancement. Salary plus 
commission. Car and 
benefits-

Call 201-687-2452.
9 AM to 5 PM.

expenses. All

Mr. Warren.
(31-32)

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 4-3Q66.

(27-32)
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Laiškas iš Sibiro
Laišką rašė S. Ivanaus

kienei, Setauket, L. L, jos 
brolio dukra Salomėja Če- 
ponytė-Remeikienė, kuri su 
savo dviem sesutėm karui 
pasibaigus išvyko į Sibirą, 
kur pramonės statymui trū
ko darbo rankų. Po sutarto 
laiko merginos, iš Panevė
žio apylinkės, galėjo sugrįž
ti atgal į Lietuvą, bet jos 
pasilieka šiaurėje. Viena 
mirė, kita susituokė su lie
tuviu Alfonsu Remeika, 
trečioji ištekėjo už ukraino.

1967 m. S. Ivanauskienė 
lankėsi su ekskursija Lietu
voje. Pasimatyti su teta iš 
Amerikos Remeikienė buvo 
atvykusi iš Sibiro. Praeit
ais metais abu Remeikiai 
dviejų mėnesių atostogas 
praleido Lietuvoje. Nusi
pirko namą Panevėžio apy
linkėje.

Laiškas rašytas 1970 m. 
kovo 23 d. Praleidus as
meninius reikalus, laiško 
autorė kalba apie pavasario 

orą. Ji rašo:
“Pas mus irgi pavasaris, 

saulutė linksmiau šviečia ir 
sniegas po truputį pradeda 
tirpti, dienos daug ilgesnės, 
bet juk čia šiaurė ir viskas 
daug vėliau. Čia gegužės 
mėnesį krinta sniegas, daž
nai ir biržely iškrinta, bet 
tuoj vėl nutirpsta.

Letuvoj jau gražu — par
skrido vyturiukai, pempės 
ir gandrai tuoj parlėks.

Mes kasdien klausomės 
radijo, koks oras Lietuvoje, 
ir laikraščių, žurnalų lietu
viškų daug užsirašėme, tai 
naujienas žinome.

Nusibodo šiaurėje gyven
ti! Galvojame grįžti į tė- 

i. « » •

vynę. Dabar jau turime 
kur gyventi. Senatvė ne
baisi.

Mano vyrui dar dveji me
tai iki pensijos. Bus 50 me
tų. Galės pailsėti, bet mes 
galvojame grįžti anksčiau.

Tetelė rašėte, kad pas jus 
viskas labai brangu ir sun
ku gyventi. Pas mus irgi 
kai kurie produktai pa
brango, bet žmonės gyvena 
neblogai. Pas ką didelės šei
mos, daug vaikų, valdžia 
moka pensijas motinoms, 
vaikams duoda rūbus, mo
kykloj knygas, ir valgyti 
mokykloj duoda nemoka
mai. O kas nori toliau mo
kytis, tai valdžia duoda ben
drabutį gyventi, moka pi
nigais arba maitina. Čia 
kiekvienas gali pasirinkti 
mokslą, kokį tik nori, kad 
tik gerai mokytųsi, kad vi
sas jaunimas būtų mokytas.

Dabar Lietuvoje tiek daug 
mokytų žmonių, visur Lie
tuvos vardas minimas. Vi
sose mokslo šakose lietu
viai minimi už tai, kad lie
tuviai myli mokslą. Žinoma, 
po karo buvo labai sunku, 
kol viskas persitvarkė, o 
dabar galima visiems gy
venti. Kad tik nebūtų ka
ro, tai visko užteks.

Tetelė rašėt, kad pas jus 
daug vagių. Tai mums 
keista, nes pas mus maža 
jų, valdžia baudžia už 
vagystes, o mūsų mieste 
Kemn, tai negirdėta, kad 
ką apvogtų ar užmuštų. Pa
sitaiko koks negeras žmo
gus, tai tuoj tokį pagauna 
ir teisia. Pas mus ramu, 
gali vaikščioti vidury nak
ties kur tik nori.”

Yucaipa, Calif.
Apie velionę J. Šimkienę
Kovo 10 d. amžinai iš 

gyvųjų eilių atsiskyrė Juo- 
zapina Šimkienė. Mirė su
laukusi 83 metų. Palaidota 
Inglewood kapinėse. Kilusi 
iš Kelmės miestelio.

Velionė jaunystėje susi
tuokė su duonkepiu Šimkų. 
Pramonė gerai sekėsi, jie 
gražiai gyveno Los Angeles 
mieste. Prieš daugelį metų 
įvyko kokia ten nelaimė, 
mirė jos mylimas vyras. 
Nors Juozapinai liko nema
žas turtas, bet vienišas gyve

nimas jai neteikė džiaugs
mo. Vėliau ji įgijo kokią ne
pagydomą ligą, per veik 20 
metų ėjo nuo vienų gydyto
jų ir gydymo įstaigų pas ki
tus, bet pagalbos nerado.

Mirdama paliko dar gyvą 
brolį Silvestrą (Jimį) Vasi
liauską, gyvenantį San Die
go, ir dukrą, Van Nuys, Ca
lif. Lietuvoje turėjo seserį, 
bet apie ją mažai žinojo.

Šimkienė buvo nare LLD 
78 kuopos Yucaipoje ir LDS 
35 kp. < Los Angeles. Nuo 
abiejų kuopų buvo gėlių 
vainikai ir daug vainikų 
nuo artimųjų giminių ir 
draugų. Šermeninėje prie 
karsto jausmingai kalbėjo 
Adolfas Gasparas lietuviš
kai ir angliškai. Velionės 
kūnas buvo sukremuotas 
Redlands Hillside kapinėse. 
Čia yra paprotys karstą pa
likti koplyčioje, laidotuvių 
tvarkytojas karstą nuveža į 
krematoriją po visų apeigų.

Laidotuvėmis rūpinosi jos 
duktė, kuri arti motinos gy
veno. Užbaigus atžymėjimą, 
visi dalyviai buvo pakviesti 
pietų į puikų viešbutį.

Jeigu kas norėtų daugiau

Iš Laisvės Jubiliejinės 
Komisijos posėdžio
“Laisvėje” buvo trumpas 

pranešimas iš pirmojo Jubi
liejinės Komisijos posėdžio. 
Balandžio 20 dieną įvyko 
antras posėdis. Džiugu pra
nešti, kad mūsų Komisija 
padidėjo dviem nariais. Ta
po pakviesti ir į Komisiją 
sutiko įeiti Dr. A. Petriką 
ir Helena Jeskevičiūtė.

šiame posėdyje buvo pla
čiai aptartas Laisvės Jubi
liejinio leidinio formatas ir 
turinys. Kalbėta ir apie pa
vadinimą, bet nutarimas 
dar nepadarytas.

Taipgi aptartos kainos, 
kurie norės save arba savo 
artimiausius šiame istori
niame leidinyje įamžinti. 
Bus atsikreipta į organiza
cijas ir pavienius asmenis 
ta proga pasinaudoti. Pra
šysime visus prie šio svar
baus darbo prisidėti, kad 
šešiasdešimtmetinis L a i s- 
vės Jubiliejus būtų atžymė
tas kuo plačiausiai ir reikš
mingiausiai.

Prašome tėmyti “Laisvė
je” tolimesnius Komisijos 
pranešimus.

Jubiliejaus Komisija

Susitikimas su įžymiuoju solistu
Kaip žinia, jau senokai Jungtinėse Valstijose vieši 

įžymusis Lietuvos operos solistas Vaclovas Daunoras. 
Atrodo, kad jo viešnagė eina prie pabaigos. 1 Nors kai 
kur čia jam buvo ruošti koncertai, bet tiktai maža šios 
apylinkės lietuvių dalelė gavo progą jį išgirsti. Dabar 
tokią progą turėsime.

Sekmadienį, gegužės 10 dieną, niujorkiečiai ruo
šia su mieluoju svečiu gražų susitikimą formoje ska
niai paruoštų pietų. Neabejojame, kad solistas sutiks 
mums padainuoti. Tik nepraleiskime progos.

Susitikimo parengimas - pietūs įvyks Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone Parke. Pradžia 1 vai. Visi 
ir visos kviečiami dalyvauti.

Parengimų Kalendorius
_ v- *
Gegužes 3 dreną

Aido choras vaidins ope
retę “Ramunė.” j
New National Hali • / 
261-267 Driggs Ave.
Brooklyn, N. Y.

Aido Choras suvaidins
operetę “Ramune”

Gegužes 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.

A. Bimbas Botfk 
“The Molly Maguires” 

is out
In 1932 Anthony Bimba 

reconstructed a “forgotten 
chapter” in the history of 
American labor. This orL 
ginai study, based on re
search in the Pennsylvania 
anthracite region, revealed 
the true nature of the so- 
called Molly Maguires as 
pioneers and martyrs in a 
determined struggle of the 
miners to improve their 
miserable working condi
tions during the 1870s.

Books appearing since 
Bimba’s Molly Maguires was 
first published and using 
new source materials con
firm his basic findings. 
However, none established 
so clearly the role of the 
railroad company which 
owned the mines in organ
izing the terror in the coal
fields and managing the 
frame-up trial which sent 
the Mollies to the gallows.

Bimba shows how care
fully the mine operators 
prepared for the strike of 
1875, with the criminal com
plicity of the railroad com
pany whose president hired 
the Pinkerton spies and 
provocateurs and acted as 
state prosecutor in the sub
sequent trials. (This aspect 
is obscured completely in 
the current film.) The fo
cus then widens to s h o w 
the Catholic Church hier
archy, the press and the 
power of money were 
placed in the service of the 
merciless mine operators.

In these days of “conspi
racy”, it is essential to un-

derstand the nature of this 
early major class battle in 
American labor history. By 
clearly delineating the caus
es of the confrontation and 
the “class justice” of the 
courts, Anthony Bimba pro
vided an invaluable insight 
into the origins of the 
frame-up system.

(THE MOLLY MAGUIRES 
by Anthony Bimba, 144 pages. 
Cloth, $4.95; New World pa
perback, $1.65. Publication: 
May.)

The book has 140 pages, 
price per copy — clothing 
$4.95, paperback $1.65.

International Publishers 
381 Park Avenue South 
New York, N. Y. 10016

Rally to Fight 
Reaction in the USA
Join us to celebrate the 

25th anniversary of the de
feat of fascism in Germany, 
to fight ultra-right, racism 
and anti-semitism in the 
United States.

The meeting will be held 
Saturday, May 2, at 2 PM, 
at Hotel Diplomat, 108 W. 
43rd St., near 6th Avenue, 
Manhattan.

There will be a very in
teresting program. You 
will hear speeches by Prof 
Arthur Kinoy, Dr. Milton 
A. Galamison, Rabi A. 
Bruce Goldman, Rose 
Baynes, Rev. Christoph 
Schmauch and others. The 
Yula Russian Folk Dance 
Goup will entertain.

Admission—$1.00. All are 
welcome.

Join Us on May First
May Day, the international 

workers’ holiday, will be 
celebrated this year in a 
huge parade and rally on 
Friday, May 1st.

With major slogans, End. 
US imperialist aggression!, 
End racism and repression!, 
Take inflation off the 
workers’ back, May Day 
will be a demonstration of 
united militancy.

The parade will assemble 
at 4:45 PM at 38 St. and 8

Šį sekmadienį Aido cho
ras suvaidins muzikinę ko
mediją “Ramunė”, apie ku
rią jau keletą kartų buvo 
rašyta, ir tikiu, kad skaity
tojai jau susidarė nuomonę 
apie operetės turinį ir kas 
Įjoję atliks pagrindines roles.

Daug darbo atlikta ne tik 
mokytojos, bet ir pačių ai- 
diečių. Kiekvienas choro 
narys turi savo pareigas 
atlikti. Vienų didesnės parei
gos—kitų mažesnės. Sklan
dus bendradarbiavimas ei
na pirmyn, ir štai šį sekma
dienį geg. 3 d., “Ramunė” 
bus suvaidinta, bus kuo pa
sigėrėti.

Austin, Tex. — Balandžio 
22 dieną lėktuvo nelaimėje 
žuvo šeši žmonės.

žinių apie velionę gali kreip
tis prie Anna Kucera, 6209
Hazeltine Ave., Van Nuys, Ave., and will march down
Calif. 4 Broadway to join the rally at
Kalifornijos laiko pakaita
Kalifornijoje kas metai 

yra keičiamas laikas. Vasa
ros laiku vadinamas “die
nos šviesos taupymu” nuo 
bal. 26 dienos. Rudens pas
tovus laikas (Standard ti
me) prasideda nuo spalio 
(Oct.) 25 d.

Alvinas.

Sveikina “Vilniečius”
Newyorkieciai sveikina 

“Vilnies” suvažiavimą su 
dovanomis:

V. V. Bunkai .... $10.00
V. O. Čepuliai .... 10.00 
M. Klimas (NJ .... 5.00 
K. L Levanai ....... 5.00
Vilniečių suvažiavimas į- 

vyks gegužės 3 d., Chicago- 
je. Tikimės, kad dar atsiras 
ir daugiau sveikintojų. 
Viršminėtiems prieteliams 
ačiū už jų dovanas.

L. Kavaliauskaitė
Maskva.— Tarybų Sąjun

gos mokslininkai paleido į 
erdvę 334-tą satelitą.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

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

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti; 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.
* (32-39)

Union Square. The rally it
self will begin at 5 PM at 
the north end of the Square.

Speaking at the rally will
be: Jesse Gray,. Harlem 
tenant leader and candidate 
for Congress; Beulah Sand
ers of the Citywide Coordi
nation Committee of Wel
fare Rights; Yashua Ben 
Levi, garment rank-and-fi- 
ler; Rasheed Storey, Chair
man of the Communist 
Party of New York State; 
Mike Z a g a r e 11 of the 
Young Workers’ Liberation 
Leauge; Pauline Rosen, 
leader in Women Strike for 
Peace; Ramon Arbona, of 
the Movement Pro-Independ- 
ence of Puerto Rico; Don 
Reeves, Chairman of the 
High School Students 
Rights Coalition; and Na
than Solomon of the Free
dom & Peace Party. Rev. 
F. D. Kirkpatrick, well- 
known folksinger, will per
form.

The New York Committee 
for May Day 1970 calls 
upon all progressive forces 
in the New York area to 
participate and make MAY 
DAY 1970 a milestone in 
the tradition of militant 
struggle out of which this 
holiday was born.

For further information, 
contact the Committee at 11 
West 17 Street, Room 1002, 
NYC 10011—tel.: 924-0552.

Viena. —. Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos delegacijos 
išdėstė savo pozicijas dėl 
apribojimo strateginių gin
klų plėtimo ir gaminimo. 
Jau įvyko trys sesijos, bet 
dar nieko konkretaus nepa
daryta.

Mildred Stensler
Jau 20 metų, kąi Mildred 

Stensler moko Aido chorą 
ir po jos vadovybe jau daug 
darbų atlikta. Regis, suvai-

Salisbury lankėsi 
JT Bibliotekoj

Praėjusį antradieni, balan
džio 21, Harrison E. Salis
bury, “The New York 
Times” vyr. redaktoriaus 
pavaduotojas, pagarsėjusių 
kontroversinių knygų 
apie Leningrado apsupimą 
“900 Dienų” ir “Karas Tarp 
Rusijos su Kinija” autorius, 
lydimas žurnalisto Almaus 
Šalčiaus, lankėsi pas Jung
tinių Tautų Bibliotekos 
direktorių prof. dr. Levą 
Vladimirova. Apži ū r ė j u s 
biblioteką direktorius 
Vladimirovas svečius 
pakvietė pietums. Įvai
riomis temomis pasikalbėji
mo metu buvo paliesta Pa
baltijo bei bendrai mažes
nių TSRS respublikų rapor- 
tavimo jo dienraštyje reika
las. Mr. Salisbury nustebo 
kai kurių nuomone, kad jo 
dienraštyje jas ignoruoja: 
tai greičiau yra susidariu
sių sąlygų išdava.

Redaktorius nuošird ž i a i 
domėjosi šiandieniniu Lie
tuvos kultūriniu gyvenimu. 
Maloniai nustebo Vilniaus 
Universiteto Bibliotekos 
400 metų senumu, sakė esąs 
susipažinęs su poeto-laurea- 
to Eduardo Mieželaičio kū
ryba.

Harrison E. Salisbury iš
reiškė norą dar šiais metais 
apsilankyti Lietuvoje.

' (ALF)

dinta apie 10 operečių, ne
kalbant apie įvairius kon
certus ne tik pas lietuvius, 
bet ir pas kitataučius.

Mildred pradėjo dainuoti 
Newarko “Sietyno” chore 
dar prie B. Šalinaitės ir W. 
Žuko. Jiems pasitraukus, 
Mildred sutiko mokinti sie- 
tyniečius, ir juos mokė apie 
4 metus. Tuo pačiu laiku 
Aidui reikėjo mokytojo, ir 
buvo atsikreipta prie Mil- 
dredos. Nors jinai gyvena 
tolokai nuo New Yorko, bet 
būdama menininkė ir my
lėdama lietuvišką dainą, su
prato, kad reikia išlaikyti 
Aido chorą. Ji sutiko atva
žiuoti kiekvieną penktadie
nį į pamokas.

Didelis darbas sumokin- 
ti dainas, režisuoti ir dar 
rūpintis scenos dekora
cijomis, bet Mildred pilna 
energijos, darbuojasi, rūpi
nasi, kad viskas eitų sklan
džiai.

Prašome ateiti pamatyti 
“Ramunę”, kuri bus suvai
dinta lenkų salėje 261 
Driggs Ave. Greenpoint — 
Brooklyne. Bilietai iš anks
to tik $1.75, o prie durų 
— $2.00. Įsigykite bilietus 
iš anksto “Laisvės” raštinė
je pas L. Kavaliauskaitę.

Pradžia 2 vai. p. p.
H. F.

Tyrinės korupciją 
Miesto policijoje

Tiek daug skundų ir kal
tinimų gaunama, kad New 
Yorko policijoje klesti ko
rupcija, jog majoras Lind
say nutarė ką nors tuo rei
kalu veikti. Jis sudarė spe
cialią komisiją iš penkių 
miesto pareigūnų pravesti 
platų tyrinėjimą. Tarpe jų 
yra ir policijos komisionie- 
rius Leary.

Skelbiama, kad sučiupti 
korupcijoje policininkai bū
sią smarkiai baudžiami. Bet 
vidutinis pilietis labai abe
joja. Juk tokie tyrinėjimai 
praeityje nieko neduodavo.

Birželio-June 7 d.
Grupė laisviečių ruošia 

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

LDS centro valdybos 
rinkimai 1 kuopoje A

Gegužės 5 d. bus LDS 1 < 
kuopos susirinkimas, “Lais
vės” salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park; pradžia 
6:30 vai. vakare.

Šis susirinkimas ne eili
nis. Šiame susirinkime lkp. 
balsuos už kandidatus į Cen
tro valdybą ateinantiems 
dvejiems metams. Ji rinks 
ir delegatų iš savo kuopos 
į LDS Seimą, kuris įvyks 
šią vasarą.

Pirmoji kuopa turėjo la
bai pasekmingą metinį ban
ketą aną dieną. Banketo ko
misija išduos visą raportą 
iš šio banketo.

Pirmoji kuopa neturės su
sirinkimų per birželio ir lie
pos mėnesius. Yra kuopos 
narių, kuriems jau dabar 
laikas pasimokėti duokles. 
Kad neužvilkti duoklių ne
mokėjimą, tie nariai tur$ t 
stengtis atvykti į šį susirin* 
kimą ir pasimokėti duokles.

Esant tokių svarbių daly
kų, visi LDS 1 kuopos na
riai privalo bandyti būti 
šiame susirinkime.

LDS 1 kp. sek. A. Gilman

Fort Benning, G a. — Tei
sėjas atidėjo iki rugpiūčio 
24 dienos bylą prieš kari- ( 
ninką Calley, kuris yra kai- \ 
tinamas nužudymu daugiau 
kaip 100 civilinių žmonių 
Pietų Vietnamo kaime Son- 
gmy.

IŠNUOMAVIMAS

Turiu išnuomavimui kam
barius — vyrui ar moteriškei, 
vieną ar du kambarius. Visi 
įtaisyti su rakandais ir paran- 
kumais. (

Galite kreiptis telefonu va,- 
karais. Vieta arti visų trans-, 
portacijų. Tel. 827-9148.

(29-32)

H

UŽSISAKYKITE

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUVOS

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

UŽEIKITE Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ, 
rasite didelį pasirinkimą įvairių žurnalų, knygų, 

laikraščių už prieinamą kainą.

Four Continent Book Store
156 5th Awenue NewYork, N. Y.

Telefonas: CH 2-4500

Prašykite mūsų katalogo.
Galite užsakymus siųsti per paštą.

i;




