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KRISLAI
Branduoliniai ginklai 
Unijistai prieš karą 
Čilės prezidentas Allende 
Šiurpulingi duomenys 
Indėnų “kokusas”

— J. Gasiūnas —

Hąns Morgen th a u žurnale 
“New Republic” antai rašė* 

“Iš tikrųjų tai faktas, kad 
Nixonas kaip viceprezidentas 
rekomendavo 1954 metais 
naudoti branduolinius ginklus 
Vietname, ir dabar yra įro
dymu. kad ir ši no metu nau- 
doti tokius ginklus buvo rim
tai svarstomą. Svarbiau, lo
giška administracijos pozicija 
neišvengiamai rodo i tą pu-

galimybių 
ginklais, 

Nixo-

Kai jau nebėra 
laimėti paprastais 
desperacijon įpuolęs, 
nas gali panaudoti ir bran
duolinius ginklus. Tai tikrai 
būtų užkūrimas trečiojo pa
saulinio karo.

tilpo Louis 
surinkti 
rodo, kad

” f

“N. Y. Post” 
Harris tyrinėjimų 
duomenys, kurie 
64 proc. unijų narių prieš 27 
proc. remia Jungtinių Valstijų 
militarinių jėgų ištraukimą iš 
Tndokinijos nevėliau siu me
tų pabaigos. 53 proc. žmo
nių smerkia smurto naudoji
mą prieš kovojančius stu- 
dcntus. 58 proc. pasisako už 
pilną desegregaciją mokyklų 
pietinėse valstijose.

Pasirodo, kad AFDCIO va
dovybė, užgirdama Nixono 
vedamą karą Indokinijoje, 
kalba tik už 27 procentus 
unijos narių. Didelė daugu
ma unijistų yra priešingi ka
rui.

Ispanų kalba einantis New 
Yorkę dienraštis “HI Tiempo” 
neseniai rašė vedamajame:

“Patinka tai ar ne, Dr. 
Salvador Allende, paskilbęs 
marksistas, buvo Čilės žmo
nių išrinktas tos šalies pre
zidentu.

“Dr. Allende nebandė ap
gauti žmonių nei pasaulio ir 
jo laikomas mandatas gau
tas legaliuose, konstituciniuo
se rinkimuose su aiškiai nu
žymėta platforma.”

sis konservatyvus dienraštis 
įspėjo tuos, kurie suokalbiau- 
ja kaip nors nuversti Allendės 
valdžią.

■ 50.

Bolivijoje išeinąs liakraštis 
“Oi” paduoda šiurpulingų 
duomenų apie tos šalies eko
nominę ipadėtį.

Tik pagalvokite, kai vyrų 
amžiaus vidurkis tesiekia 45 
metus, moterų 
000 naujagimių į metus laiko 
miršta 250. Ligoninėse 1,000 
pacientų viena lova. 6,000 
žmonių tėra tik vienas dak
taras.

Jungtinių Valstijų mono
polistai baisiai nualino Lotynų 
Ameriką. Jie bando ir to
liau išlaikyti kontrolę ir da
ryti dar didesnius pelnus.

Pas pažangiuosius lietuvius 
seniau buvo prigijęs žodis 
“ k ok ūsas” — tai narių grupės 
pasitarimas. Bet mažai kas 
nusivokė, iŠ kur us žodis pa
eina.

Tai Algonquin indėnų gen- 
tės žodis “caucaussu,* reiškia 
“vyriausi” arba “patarėją” 
genties reikaluose.

Taksų našta daug smarkiau 
spaudžia neturtinguosius, 

kaip turtinguosius
Washingtonas. — Ce n z o 

Biuras informuoja, kad fe- 
deraliniai, valstijų ir miestų 
taksai smarkiai apsunkina 
neturtinguosius, proporcio- 
naliai pagal pajamas jiems 
tenka daugiau taksų sumo
kėti, negu turtingiesiems.

Biuras nurodo, kad dau
giau kaip trečdalis taksų 
mokėtojų teturi metinių pa
jamų nuo $2,000 iki $4,000. 
Tie, kurių pajamos siekia 
nuo $4,000 iki $6,000, moka 
31 proc., nuo $(>,000 iki $8,- 
000 — 30 proc., nuo $8,000

Pirma Izraelio jaunuolių 
demonstracija prieš karą

Jeruzalė. — Keletas šim-® 
tų jaunuolių, daugiausia 
studentų demonstravo prieš 
karą Vidurio Rytuose. Jie 
reikalavo pasitraukti iš oku
puotų arabų žemių.

Demonstrantai reikalavo 
užgirti Jungtinių Tautų tar
pininko Jarringo siūlymus 
taikos deryboms. Tuos siū
lymus Izraelio valdžia at
metė.

Produktą kainos kyla 
4 kartus greičiau

New Yorkas. —Šioje apy
linkėje ir New Jersey valsti
joje į va i riti prekių kainos 
kyla 4 kartus greičiau, ne
gu kitose valstijose.

Vasario mėn. nacionali
nės kainos pakilo 0.2 proc. 
Tuo pačiu metu šioje apy
linkėje kainos pakilo 0.8 
procentais.

Darbo statistikų biuras 
pripažįsta, kad nuo 1969 
metų pabaigos šioje apylin
kėje prekių kainos kilo daug 
smarkiau, negu visašališkos 
kainos.

100,000 demonstravo 
prieš fašistus

Bologna, Italija. — Dau
giau kaip 100,000 vietos gy
ventojų dalyvavo demonst
racijoje prieš fašistinį ju
dėjimą.

Demonstraciją su r u o š ė 
Nacionalinė Partizanų Są
junga. Demonstrantai rei
kalavo suvaldyti fašistinį 
judėjimą.

Tel Avivas. —Izraelio Ko
munistų partija pasmerkė 
premjerės Meir atsisakymą 
skaitytis su Jungtinių Tau
tų ir Jungtinių Valstijų ra
ginimu pasitraukti iš oku
puotų arabų žemių.

Washingtonas. — Penta
gonas skelbia, kad įvairių 
ginklų užsakymai pakilo 40 
proc. daugiau kaip Penta
gonas buvo apskaičiavęs.

iki $10,000 — 29 proc. Su 
didesnėmis metinėmis paja
momis mažesnį procentą 
moka.

Tie, kurie uždirba dau
giau $50,000, temoka tik 6.7 
proc. 301 turčius, turįs pa
jamų po $200,000 ar dau
giau, nieko nemoka, nes jie 
suranda, skyles išlysti be 
taksų mokėjimo.

Balandžio 15 d. labai sun
ki diena neturtingiesiems 
taksų mokėtojams. Jiems iš
sisukti nuo taksų mokėjimo 
ar net sumažinimo jokių 
progų nėra.

Kahaniečiai mušeikos bu
vo užpuolę demonstrantus, 
bet jie gavo smarkiai ap
mušti ir buvo priversti pa
sitraukti.

Japonijos Kom-Tokijas. —. _
partija siunčia savo delega- 
c i j ą į Tarybų Sąjungos 
Kompartijos kongresą kovo 
30 d. Maskvoje.

Žydą skerdikui mirties 
bausmė

Berlynas. — Rytų Vokie
tijos teismas nuteisė buvu
sį gestapo viršininką Hans 
Baumgartnerį nužudyti. Jis 
prisipažino prie kaltės daly
vavęs nužudyme 6,330 žydų

Ilgą laiką jis slaptai gy
veno, bet pastaraisiais lai
kais buvo atpažintas, išaiš
kintas ir pripažintas kaltu.

TSRS nori lygybės
Viena, Austrija. — Pasi

tarimuose su Jungtinių Val
stijų delegacija Tarybų Są
jungos delegacija nurodė, 
kad Tarybų Sąjunga priva
lo turėti lygybę su Jungti
nėmis Valstijomis įvairių 
ginklų laukuose.

Strateginių ginklų limita- 
cija taipgi turėtų būt pa
remta lygybės principu, o ne 
lenktynėmis, kuri valstybė 
gali turėti daugiau vienokių 
ar kitokių ginklų.

Ragina pripažint Kiniją
Washingtonas. — Senato

rius McGovern siūlo Sena
tui rezoliuciją už pripažini
mą Kinijos Liaudies Res
publikos.

McGovern sako, kad Pe
kino valdžia yra vienatinė 
visos Kinijos valdžia.

Bogota, Kolumbija. —200 
bežemių žemės ūkio darbi
ninkų užėmė 5 plantacijų 
žemę 250 akrų. Jie nepasi
tenkinę lėta žemės reforma.

*w*0 hm nri mmbJungtines tautos pasmerkė 
Izraelio brutalumą

Geneva, Šveicarija.—Jung
tinių Tautų Žmoniškumo 
teisių komisija kovo 15 d. 
pasmerkė Izraelio valdžios 
brutalumą, naudojamą prieš 
arabus okupuotose teritori
jose.

Prieš Izraelį smerkiančią 
rezoliuciją balsavo tik Jung
tinės Valstijos ir Guatema
la. Rezoliucija nurodo, kad 
Izraelio valdžia laužo žmo
niškumo teises okupuotose

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Komjaunimo plenumas

Vilnius. — Įvyko Lietuvos 
Komjaunimo centro komite
to penktasis plenumas, ku
riame apsvarstytas klausi
mas apie pirminių Komjau
nimo organizacijų ir komi
tetų atsakomybės didinimą 
už jaunimo idėjinio, politi
nio ir klasinio užsigrūdini
mo stiprinimą.

Pranešimą padarė Lietu
vos Komjaunimo CK pirma
sis sekretorius Morkūnas. 
Plenume kalbėjo Komparti
jos centro komiteto sekreto
rius A. Barkauskas.

Konf eren ci j a filosofių i a is 
k 1 a u s i m a i si

Vilnius. — Valstybiniame 
universitete ■ i įvyko konfe
rencija filosofijos istorijos 
Lietuvoje temomis. Konfe
renciją organizavo Lietuvos 
aukštojo ir specialiojo vidu
rinio mokslo ministerija, 
universiteto filosofijos isto-

Farmerią protesto 
demonstracija

Viena. — Tūkstančiai su
pykusių Austrijos farmerių 
su savo traktoriais atvyko 
į protesto demonstraciją 
prieš kanslerio Kreisky far- 
mų programą. Jie demons
travo 8 valandas. Miestas 

t

tuomet buvo suparalyžiuo
tas*.
Farmeriai protestavo prieš 

žemas pieno ir kitų farmų 
produktų kainas ir prieš 
aukštas ūkio mašinerijos, 
įrankių ir aliejaus kainas.

Su vienybe j socializmą
New Delhis. — Indijos 

premjerė Gandhi, laimėjusi 
pergalę rinkimuose, pasakė: 
dabar ji ves Indiją “su vie
nybe ir jėga pirmyn keliu į 
socializmą”.

Gandhi pasižadėjo Kon
greso partijai kuri išrinko 
ją vadove, darbuotis, kad 
Indija pakiltų ekonominiai, 
pramoniniai, kultūriniai ir 
politiniai.

Vientiane, Laosas. —Lao
so patriotinės jėgos jau pri
siartino prie Laoso karališ
kas sostines Luatig Ptfa; 
bang, nugalėdamos valdžios 
jėgas. Karaliaus sostas tik
rai pavojuje.

arabų žemėse. Izraelis at
sisako atgal priimti pabėgu
sius arabus, konfiskuoja jų 
namus ir kitą nuosavybę, 
areštuotus kankina kalėji
muose ir.tt.

infor- 
spauda

Maskva. — TSRS 
muoja, kad Kinijos 
pradėjo talpinti provokato- 
riškus raštus prieš Tarybų 
Sąjungą. Tokie šmeižtai tar
nauja socializmo priešams.

rijos ir ateizmo katedra, fi
losofijos, teisės ir sociologi
jos skyriaus prie Lietuvos 
Mokslų akademijos istorijos 
instituto.

Konferencijoje perskaity
ti 36 pranešimai. 20 praneši
mų perskaitė respublikos fi
losofai. 16 pranešimų —Bal
tarusijos ir Ukrainos Moks
lų akademijų, TSRS Moks
lų akademijos filosofijos in
stituto filosofai. Praneši
mus skaitė profesorius Pleč
kaitis, akademikas Serben
tą, akademijos narys kores
pondentas Macevičius, do
centai Brazdaitis, Gaidys ir 
kiti.

A. Vaivutsk'as

Washingtonas. — Senato
rius Mike Gravel iš Alaskos 
sukūrė organizaciją vardu 
“War No More” ir paskyrė 
$10,000 televizijos progra
mai prieš karą Indokinijoje. 
Programa bus transliuoja
ma kita mėnesi.

Areštavo 875 žydus 
teroristus

Washingtonas. — Rabino 
Kahane vadovaujami žydai 
teroristai čia suruošė kovo 
21 d. piketą arti TSRS am
basados. Jie ten biauriai šū
kavo, triukšmavo.

Buvo iš plačios apylinkės 
suvažiavę apie 2,000 triukš
madarių. Jie veržėsi prie 
ambasados. Policijai teko 
juos malšinti. Areštavo 875 
teroristus.

Darbą gavimas mažėja
New Yorkas. —Šioje apy

linkėje ir New Jersey vals
tijoje darbų gavimas 1970 
metais sumažėjo net dviem 
trečdaliais.

Darbo Statistikų biuras 
skelbia, kad gruodžio mėn. 
buvo užrekorduota 7,000 
darbininkų paieškojimų, o 
prieš metus laiko — 22,000.

Sao Paulo, Brazilija.—Po
licija areštavo ir kaltina 
italą Romos katalikų kuni
gą subversyviu veikimu. 
Kalėjime jis kankinamas. 
Romos kataliku bažnyčia 
protestuoja.

Washingtonas. — Penta
gonas raportavo, kad iki 
kovo 13 d. Indokinijos kare 
užmušta 44,676 amerikiečiai.

Sumuštos Saigono armijos 
panikoje traukiasi iš 

Laoso teritorijos
Saigonas. — Pietų Viet- 30 helikopterių ties Ban 

namo armijų likučiai sku- Dongu, paėmė 250 belaisvių, 
biai ir netvarkingai bėga iš į Kai kur Saigono būriai 
Laoso. Juos smarkiai span-;rodo sukilimo ženklus, atsi- 
džia Pathet Lao patriotinės sako eiti į mūšius, panikoje 
iėgos ir šiaurvietnamiečių traukiasi iš Laoso.
jėgos. Į keletą dienų buvo! ____  -
numušta 90 amerikiečių lėk-!
tuvų ir helikopterių. j Londonas.—Daugiau kaip 

Saigono jėgų įsitvirtini-į 6,000 afrikiečių ir azijiečių 
mas Peak 660 neatsilaikė, maršavo Londono gatvėmis, 
1,500 kareivių jėga buvo iš-: protestuodami prieš valdžios 
daužyta, iš rikiuotės išmuš- siūlomą bilių apriboti įsilei- 
ta. Kas liko, pabėgo. Liau- dinią žmonių iš Afrikos ir 
dies Išsilaisvinimo armija Azijos šalių. Bilius esąs ra- 
kovo 19 d. sunaikino dvi; sistinis 
Saigono brigadas, numušė i jama.

1,072 juoduosius mokytojus 
paleido iš darbo

— Mili jo-®Washingtonas.
ninė mokytojų organizacija 
kaltina šešias pietines vals
tijas, kurios neva desegre- 
guodamos mokyklas palei
do iš darbo 1,072 negrus 
mokytojus ir priėmė darban 
5,575 baltus mokytojus nuo 
1968 metų iki 1970. metų.

Mok y t o j ų organizacija 
reikalau ja fe d e r alinio 
teismo apsaugoti nėg
ių mokytojų darbus deseg-

Italijos fašistai 
ruošiasi sukilimui

Roma. — Policija padarė 
neofašistų namuose kratas 
daugelyje miestų. Visur ra
do po nemažą ginklų kiekį. 
Taipgi rado inkriminuoja
mos literatūros.

Iš to daroma išvada, kad 
Italijos fašistai planuoja 
nuversti valdžią ir įsteigti 
savo diktatūra, kokia buvo 
Mussolinio laikais.

Detroitas. —Taikos kovo
toja Jane Kennedy be teis
mo laikoma kalėjime. Ji 
skundžiasi, kad kalėjimo 
sargai brutaliai su ja apsi
eina. Reikalauja paleisti iš 
kalėjimo.

Oslo. — Norvegijos par
lamente naujasis premje
ras Bratellis pareiškė, kad 
Norvegija netrukus užmegs 
diplomatinius ryšius su Viet
namo Demokratine Respub
lika (Šiaurės Vietnamu). 
Švedija buvo pirmoji skan
dinavų šalis, užmezgusi di
plomatinius ryšius su Viet
namo Demokratine Respub
lika 1969 metais.

Buenos Aires. — Argen
tinos militaristų pasodintas 
prezidento vieton Roberto 
M. Levinston susikirto su 
militaristų vadovybe, kuri 
jam pasakė, kad jis turi 
klausyti militaristų. Kitai]), 
jis bus pašalintas. Prez. Le- 
vingstonas militaristams nu
sileido, tai buvo pašalintas 
iš prezidento vietos.

todėl ir protestuo-

reguotose mokyklose, kad 
ten tikrai būtų panaikinta 
rasinė diskriminacija, kokią 
palaiko baltieji rasistai pie
tinėse valstijose.

Maskva. — TSRS nusita
rė pasistatyti į keletą metų 
dar šešetą atominių jėgai
nių, kurios galės suteikti 
iki 8 milijonų kilovatų jė
gos.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Washingtonas. — Senatas 

51 balsu prieš 46 atmete 
prezidento Nixono siūlymą 
tęsti “SST” (lėktuvo, kuris 
skristų greičiau už garsą) 
statymą, atsisakydamas tam 
projektui skirti pinigų.

Saiponas. — Jau visa Pie
tų Vietnamo armija išmuš
ta iš Laoso. Jos likučiai pa
bėgo didžiausiame sumišime. 
Neapsakomi kiekiai ameri
kinės karinės technikos pra
rasta besitraukiant.

W ashin gtonas. — Demo
kratų partijos Policy Coun
cil vienbalsiai pasisakė už 
neheskyrimą lesu Indokini- 
jo<s karui po šių metų gruo
džio 31 dienos. Jeigu šiam 
nutarimui pritartų visi de
mokratai Kongrese, tai Ni
xono politikai karą tęsti ir 
jam šerti naujus bilijonus 
dolerių būtų suduotas di
džiausias smūgis.

Paryžius. — Munici p a 1 i- 
niuose rinkimuose daugiau
sia laimėjo degolistai ir ko
munistai, skelbia vidaus rei
kalų ministras Marcellinas. 
Kitos partijos daug mažiau 
laimėjo, o kai kurios dar ir

Washingtonas. — Izraelio 
užsienio reikalų ministras 
Ebanas bandė įtikinti vals
tybės sekretorių Rogers, 
kad jis nereikalautų pasi
traukti iš okupuotų arabų 
žemių iki 1967 metų rūbe- 
zių.
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Eiliniai unijistai prieš u n i ji/ 
biurokratus

ŽURNALISTAS “Daily World” kolumnistas George 
Morris specializuojasi Amerikos darbo unijų judėjimo 
reikalais ir dažnai apie tai parašo. Prieš kelias dienas 
jis atkreipė dėmesį į pasidalijimą ir skirtumus tarp mū
sų darbo unijų biurokratinių vadų ir eilinių unijistų. 
O tie skirtumai yra milžiniški.

Antai, neseniai šiltoje 'Floridos valstijoje Amerikos 
Darbo Federacijos — Industrinių Organizacijų Kongre
so (AFL-CIO) Pildomoji Taryba laike susirinkimą. Šia
me susirinkime tie biurokratai pabrėžiamai pakartojo 
savo “vanagišką” nusistatymą Vietnamo karo klausimu. 
Jie užgyrė prez. Nixono politiką ir sveikino įsiveržimą į 
Kambodiją ir Laosą. Jie dar kartą pasmerkė Tarybų 
Sąjungą ir arabų šalis. Jie pasmerkė Vakarų Vokietijos 
ir Tarybų Sąjungos sutartį, nes jos pagalba Tarybų Są
junga laimėjusi didžiausią pergalę. Šitie biurokratai 
taip pat griežtai pasmerkė Amerikos valdžią už žadė
jimą sumažinti Amerikos militarines jėga^ Vakarų Vo
kietijoje.

Vadinasi, didžiųjų darbo unijų vadų nusistatymas 
visais šiais klausimais yra perdėm reakcinis.

Bet George Morris parodo, kad šitie biurokratai su 
George Meany priešakyje neatstovauja daugumai eili
nių unijistų. Jis kreipia dėmesį į neseniai labai plačiai 
pravestą Louis Harris firmos unijistų apklausinėjimą 
kaip tik tais pačiais Vietnamo karo klausimais. Ir ką jie 
parodo? Jie parodo, kad milžiniška unijistų dauguma yra 
prieš šį “vanagišką” jų vadų nusistatymą. 64 proc. eilinių 
unijistų pasisakė už ištraukimą visų militarinių Ameri
kos jėgų iš Indo kini jos su pabaiga 1971 metų. Tiktai 
27 procentai užgyrė Nixono politiką.

Tik gaila, kad šitie eilinių narių sentimentai dar nė
ra susikristalizavę i aktyvų priešinimąsi Nixono politi
kai ir Vietnamo karui. Dar niekur nesimato, kad uni
jistai savo nusistatymą pareikštų milžiniškomis masi
nėmis prieškarinėmis demonstracijomis mūsų miestuose. 
Iki šiol dar nebuvo niekur kilęs organizuotų darbininkų 
streikas išreiškimui savo nusistatymo prieš karą.

Kas ką rašo ir sako
BET IR JOS EINA 
VĖJAIS...

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis savo kol u urnoje 
“Kasdien” sako:

“Senas Lietuvos režimas, 
sena santvarka jau y ra tris
dešimties metų atšalę pe
lenai. Kai kam to gaila. 
Troškimas jį sugrąžinti ak
stiną viltis. B (‘t tos viltys 
vėjais eina ir eis.

Apie pusė pasaulio žy
giuoja pirmyn. Kitoj pusėj 
eina didelės kovos.

Lietuva žygiuoja pirmyn.”

SĄMONINGAS 
ŠMEIŽIKAS? 1

Smetonininkų “Dirvoje” 
(kovo 17 d.) koks ten Ste
pas Vykintas sapalioja apie 
įžymųjį lie t u v i ų tautos 
skulptorių J u ozą Mikėną. 
Žinoma, nieko prieš tai, kad 
jis nori prisiminti tą taurų 
mūsų tautos sūnų. Bėda ta
me, kad jis, kaip ir kiti ‘‘va
duotojų” veislės pusgalviai, 
stengiasi didįjį skulptorių 
savo piktiems tikslams iš
prievartauti. Girdi, jo nelai
mė buvo, kad jis “likimo bu
vo priverstas gyventi ir 
kurti apie 20 m. bolševikinė
je yaldynąo sistemoje”, ar
ba, kad buvo “priverstas* 
Kurti paminklus Marytei 
Melninkaitei, Petrui Cvir
kai, Juliui Janoniui ir ki
tiems. Vadinasi, pats Juo
zas Mikėnas neturėjo nei 
savo proto, nei savo valios, 
nei įsitikinimu, nei idėjų. 
Tik todėl, kad jis neišdavė 
tautos, nebėgo iš Lietuvos, 
kai spruko Vykintas ir jo 
bičiuliai, tai jis “likimo bu- 
yo priverstas gyventi ir
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Kurti” Lietuvoje. Ne jis 
pats pasirinko pasilikti su 
tauta ir jai kurti, ale prieš 
jo norą “likimas” jį priver
tė taip padaryti!

Tai .kiaurus įžeidimas to 
vieno pačių žymiausių Lie
tuvos dailininku.

Ir ko tie lietuvių tautos 
atplaišos “Dirvoje” ir kituo
se “vaduotojų” organuose 
nebeišgalvos niekinimui ir 
įžeidimui Lietuvos veikėjų.

VIENYBĖS SĄVOKA IR 
KAIP JĄ PASIEKTI

Urugvajiečių 1 i et u vi ų 
“Darbas” (kovo 17 d.) skun
džiasi, kad stoka geros, 
efektingos tarp vietos lietu
vių vienybės labai skaudžiai 
atsiliepia į visą veiklą. Laik
raštis visus ragina rimtai 
apie tai p'agalvoti ir siekti 
s u s i t a r i m (). “ Darbas’’ sako:

“Taip, turime pirmiausiai 
ieškoti kelio, į tikrąją mums 
visiems reikalingą vienybę. 
O kelias yra gerai žinomas: 
— ištikimybė, sąžiningumas 
ir teisingumas organizacijo
je vadovaujančių asmenų. 
Jų kultūringas ir di:a.ugiš* 
kai nuoširdus atsineš imas 
prie organizacijos narių ir 
kitų tautiečių. Vengti įvai
rių organizacijos ir asmens 
reikalais nesusipratimų ir 
ginčų. A t si tikt i na i jiems iš
kilus stengtis asmeniškai ir 
viešai, organizaci jine tvar
ka, išaiškinti ir juos praša
linti. Didelę reikšmę prie 
vienybės yra pagarba veikė
jo veikėjui, draugo draugui. 
Praktiškai įgyvendinus šiuos 
organizacinės pasekmingos 
veiklos būtinus principus ir 
užtikrintai tada bus suras

Draugas kovotojas revolin

Apie sinetonin 
Lietuvos Ii:

I. GAŠKA
(Pabaiga iš pereito num.)

Revoliucijos atgarsiai
Iš vienos pusės žiauri vo

kiečių okupacijos priespau
da, o iš kitos žavintieji Di
džiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos atgarsiai — vi
sa tai smarkiai kėlė Lietu
vos darbo žmonių revoliu
cingumą, ir visi nekantriai 
laukė kažkokių didelių paki
timų. Taigi dirva mūsų dar
bui buvo palanki, ir naujos 
komunistinės kuopelės kū
rėsi gana sparčiai.

K. Požėlai grįžus iš Vil
niaus, per trumpą laiką bu
vo sukurtos dvi naujos ko
munistų kuopelės — Joniš
kėlyje ir Pasvalyje. Joniš
kėlyje komunistų kuopelę 
suorganizavo Kazys Balta- 
ragis, o Pasvalyje — stu
dentas Povilas Lukoševi
čius ir Kazys Gumbilevi- 
čius.

Spalio pirmomis dienomis 
Vilniuje buvo nelegaliai 
šaukiamas Lietuvos Komu
nistų partijos pirmasis su
važiavimas. Joniškėlio ap
skrities delegatu į suvažia
vimą buvo pasiųstas K. Po
žėla. Jis atstovavo jau pen
kioms kuopelėms, kurios tu
rėjo dvidešimt penkis na
rius.

Grįždamas iš Vilniaus, Ka
rolis parsivežė Lojo suva
žiavimo rezoliucijas, daug 
naujos literatūros ir parti
jos atsišaukimų į Lietuvos 
darbo žmones. Tie atsišau
kimai per visą naktį buvo 
išplatinti visoje apskrityje.

Po Lietuvos Komunistų 
partijos Lojo suvažiavimo 
komunistinių kuopelių skai
čius Joniškėlio apskrityje 
dar pagausėjo. Buvo įkur
tos kuopelės Lauksodyje ir 
Žeimelyje. Augo ir partijos 
narių skaičius kuopelėse. 
Daugiausia jas papildydavo 
grįžusieji iš Rusijos darbi
ninkai ir valstiečiai.

Joniškėlio apskrities ko
munistinės organ i z a c i j o s 
buvo įjungtos į LKP Šiaulių 
rajoną ir sudarė vieną iš jo 
parajonių, kuriam betarpiš
kai vadovavo Šiaulių raiko
mas per savo narį K. Po
žėlą.

Už Tarybų valdžią
Kai Joniškėlio apskritį 

pasiekė žinios apie Vokieti
joje įvykusią revoli u c i j ą, 
mes išvystėme aktyvią ko
vą už Tarybų valdžios orga
nų sudarymą. Tą pačią die
ną, kai Žeimelyje suvažia
vę iš kaimų ir dvarų vokie
čių kareiviai rinko Karei
vių tarybą, įvyko Diržių- 
Bardiškių partinės kuopelės 
susirinkimas. Jame dalyva
vo Karolis Požėla. Nutarė
me tuojau organizuoti dva
ruose darbininkų komitetus,: 
kurie turėjo paimti savo ži
nion visą dvaro turtą ir ne
leisti okupantams bei savi
ninkams jo išgrobstyti; or
ganizuoti kaimuose ir mies
teliuose varguomenės komi
tetus, kurie turėjo ginti sa
vo reikalus nup išnaudoto jų, 
neleistię reakč i o n i e r i a m s 
kurti parapijų komitetų, bet 
organizuoti valsčių tarybų 
rinkimus demokratišku bū
du.

Kitą dieną, sekmadienį, 
įvyko visų kitų Joniškėlio 
apskrities ko m u n i s t i n i ų 
--- ----- ", ------------ - ■ 
koma viena stipriausių pa
saulyj e. Y Į) a e daug vilnie
čiai nuveikė a t o m i n e j e 
spektroskopijoje.

tas kelias, kuriuomi einant 
tik tada įsigyvendin$ tikro
ji, efektyvi vienybė. Laik
raščio “Darbas” Redkomisi- 
jos ir Administracijos ko
lektyvai linki kuo geriausios 
sėkmės šiuo svarbiu klausi
mu”.

sektinas pavyzdys
Skelbiama, kad daug Ame

rikos lenkų tėvų savo vai
kus siunčia į Lenkijos aukš
tąsias mokyklas. Jiems ten 
esančios sudarytos labai ge
ros sąlygos siektis moksle. 
Lenkijoje jau esama apie 70 
studentų iš Amerikos. Jų 
bus daug daugiau.

Tie lenkai tėvai elgiasi la
bai protingai. Ne vienas tų 
studentų sugrįžęs iš Lenki
jos čionai įsitrauks į veiklą 
palaikyti ir puoselėti lenkiš
ką kultūrą. Jų veikla ir įta
ka padės jaunąją lenkų kar
tą sulaikyti nuo ištautėji- 
mo.

O kaip su lietuviais, ku
rie turi mokyklinio amžiaus 
vaikus? Lenkai jiems duo
da gerą, garbingą pavyzdį.

DĖMESYS JAUNIESIEMS. 
MOKSLININKAMS

Iš laikraščio “Komjauni
mo Tiesa” (kovo 14 d.) su
žinome, kad Lietuvoje yra 
ruošiamas jaunųjų moksli
ninku konkursas. Taip esą 
nutarę: “Lietuvos LKJS CK 
biuras. Lietuvos TSR Aukš
tojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerijos kolegi
ja bei Lietuvos TSR Mokslų 
akademijos prezidiumas”.

Pranešime sakoma:
“Nutar i m e pabrėžiama, 

kad mokslinių institutų va
dovai, aukštųjų mokyklų 
rektoriai, visuomeninių ka
tedrų vadovai ir komjauni
mo komitetai turi pasiekti, 
kad konkurse dalyvautų vi
si jauni mokslininkai, dės
tytojai ir aspirantai. Jiems 
būtina suteikti dalykišką 
paramą. Konkursas turi pa
skatinti tobulinti dėstymo 
lygį, geriau organizuoti idė
jinį studentijos auklėjimą”.

Tai bus didelis paskatini
mas jauniesiems Lietuvos 
mokslininkams. Neabejoja
me, jog daug jų konkurse 
dalyvaus. Mūsų karščiausi 
linkėjimai jiems, geriausios 
sėkmės.

LIETUVOS ŽINIOS
Motiejaus Valančiaus 

atminimui
Kauno literatūros mylėto

jai pažymėjo lietuvių bele
tristikos pradininko Motie
jaus Valančiaus gimimo 
170-ąsias metines Mokyto
jų namuose įvyko literatū
rinis-muzikinis vakaras.

Apie populiariojo Palan
gos Juzės kūrėjo gyvenimą, 
jo veikalų kalbines stilisti
nes ypatybes vakaro daly
viams kulbėj o Vilniaus V. 
Kapsuko universiteto Kau
no vakarinio fakulteto do
centas Juozas aJsaitis. Li
teratūros muzie j aus moks
linis bendradarbis K. Vai- 
nikonis papas akojo įspū
džius ,‘iš ekspediciojs Palan
gos Juzės keliais.
Su paskaitomis į Suomiją

Į .Suomiją skaityti teori
nės fizikos kurso Helsinkio, 
universiteto studentams iš
vyko vilnietis fizikas Anta
nas Bandžai tis.

A. Bandzaitis yra Vil
niaus universiteto profeso
riaus Adolfo Jucio mokinys.

Profesoriaus J u c i o ato- 
mistų mokykla, kurios pa
grindą sudaro Vi 1 n i a u s 
universiteto auklėtiniai,-'ialJ

cionierius

inky sušaudytą 
tudies sūny
kuopelių susirinkimai, kur 
buvo priimti panašūs nuta
rimai. Prasidėjo Joniškėlio 
apskrities komunistų platus 
legalus partinis - masinis 
darbas, kuriant darbininkų 
komitetus dvaruose, var
guomenės komitetus kai
muose ir miesteliuose, dar
bininkų ir valstiečių tary
bas ir jų vykdomuosius ko
mitetus valsčiuose.

Šio darbo aktyviausiu or
ganizatoriumi ir vadovu bu
vo Karolis. Tomis dieno
mis įvyko Diržių-Bardiškių 
komunistų sušauktas aplin
kinių kaimų darbininkų ir 
varguomenės susirinkimas. 
Prisirinko Diržių mokykla 
pilna vyrų ir moterų. Ka
rolis pasakė karštą revo
liucinę kalbą, nukreiptą 
prieš vokiečius okupantus ir 
vietinius išnaudotojus. Susi
rinkusieji tai kalbai pritarė 
su dideliu entuziazmu. Su
sirinkime buvo nutarta, kad 
grytelninkai nemokės buo
žėms nuomos už gryčias ir 
sklypus, kad buožės mokės 
samdiniams už darbą natū
ra atitinkamai ikikariniams 
atlyginimams, kad speku
liantai nesupirkinės ir neiš
veš maisto produktų. Susi
rinkime buvo išrinktas Dir
žių ir Bardiškių kaimų var
guomenės komitetas.

Atstovų rinkimai į Žei- 
mėlio valsčiaus Tarybą bu
vo įvykdyti per tris dienas. 
Darbininkai ir darbo vals
tiečiai rinkimuose dalyvavo 
aktyviai, balsavo tik už pa
žangius kandidatus, pirmo
je eilėje už komunistus. Ka
rolis buvo išrinktas atstovu 
nuo Bardiškių kaimo. Ko
munistai ir jų salininkai 
valsčiaus taryboje turėjo 
daugumą.

Pirmajame Žeimelio vals
čiaus Tarybos posėdyje Ka
rolis Požėla padarė prane
šimą apie einamąjį momen
tą, apie iškilusius uždavi
nius. Komunistų frakcijos 
pasiūlyta rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai.

Šiauliuose
Aktyviai kovodamas už 

Tarybų valdžios organų su
darymą, 1918 m. gruodžio 
mėnesį Karolis persikėlė 
dirbti į Šiaulius. Čia jis da
lyvavo ginkluotoje darbi
ninkų kovoje prieš vokie
čius okupantus ir vietinę 
kontr revoliuciją.

1919 m. kovo mėnesį Šiau
lius užėmė interventų ka
riuomenė. Po to LKP Cen
tro Komitetas paskyrė K. 
Požėlą Biržų apskrities re
voliucinio komiteto pirmi
ninkų.

Pavasarį ir vasarą gauses
nei priešo kariuomenei pa
vyko užimti Panevėžį, Bir
žus, Rokiškį ir kitas vieto
ves. Biržų revoliucinis ko
mitetas evakavosi į Daug
pilį. Partijos nutarimu, K. 
Požėla iš Daugpilio grįžo 
pogrindiniam darbui į Lie
tuvą.

Jo būdas
Karolis Požėla, kovotojas- 

revoliucionierius, gyvenime 
ir darbe buvo visąda pa
prastas, kuklus, jautrus ir 
nuoširdus draugas. Jis vi
sada padėdavo draugams, ii' 
kovos draugų jis buvo ger
biamas ir mylimas.

Karolį stropiai sekė žval
gyba. Todėl dažnai jam 
tekdavo keisti pavardę, bu
tą, slapyvardę išvaizdą.

Atsimenu taip pat susiti-1

Kas nusako J
Kiekvienos valstybės apa

ratas — valdžios centrinė 
mąstymo jėga — yra tam 
tikros grupės išrinktų, pa
rinktų žmonių žinioje. Kiek 
tie žmonės sugabūs, kokia 
jų pažiūra į aplinką, kokiai 
politinei pakraipai, kokiai 
idėjai, principams jie tar
nauja, tokia bus jųjų stra
tegija.

O kas yra stra t e g i j a ? 
Strategija gali būti vado
vaujama mintis, pakrypi
mas, aktas, bet kokiu klau
simu, reikalu, o labiausiai 
tarptautinių sferų — rei
kalų rišime, gvildenime, 
pravedime.

Kas vadęvūuja, nusako ir 
turi sprendžiamą žodį Ame
rikos politinėse sferose, nu
statyti strategiją? Trum
pai ir aiškiai, žvalgybos 
Centrinė Agentūra (Cent
ral Intelligence Agency — 
CIA).

Jau daug kartų Jungti
nių Amerikos Valstijų Kon
gresas turėjo aštrių išsto
jimų prieš ČIA ir niekados 
nieko nelaimėjo — padarė 
nuolaidas. Daug kartų Kon
gresas norėjo pakirpti ČIA 
sparnus, sumažinti jos fon
dus, kad padarytų ją maža- 
jėge, bet kiekvieną kartą 
jo pastangos nuėjo niekais. 
Todėl, kad ČIA turi nevar
žomas įplaukas, savo fon
dus, ir niekas tų fondų ne
gali nuo jos atimti, kol 
Amerika valdysis tokia 
tvarka, kokia valdosi iki 
šiol.

Apie ČIA fondus ir iš kur 
jią gaunami, pakalbėsime 
kitą kartą, o šį kartą kal
bėsime tik apie josios vei
klą.

tPaviršutiniai žvelgiant į 
valdžios aparatą, nesinorėtų 
tikėti, kad yra kokia nors 
kita jėga, kuri ją valdo, jai 
diktuoja, bet taip yra. JAV 
Kopgresas yra ta įstaiga, 
kuri leidžia įstatymus, bet 
jis turi imti ČIA patarimus. 
JAV prezidentas yra bal
suotojų išrenkamas. Jis 
yra šalies ir kariuomenės 
vadas, bet jis turi tartis ir 
gauti ČIA užtvirtinimą.

ČIA turi savo atstovus 
kitose šalyse, g rupu o j a 
slaptus savo šalininkus, ren
ka žinias ir planuoja, kaip 
sėkmingiau patraukti kitos 
šalies politiką į savo pusę.

kimą su Karoliu Kauno ka
lėjime. . Jis atrodė nuo ilgo 
įtempto darbo pogrindyje 
labai nuvargęs, liguistas. 
Jam gydytojų buvo leista 
nustatytomis vai a n d o m i s 
pasivaikščioti v e r a n d o j e, 
įrengtoje ant kalėjimo sto
go. Pasivaikščiojimo metu 
kalėjimo skersgatviu praei
davo jo žmona. Tokiu būdu 
įvykdavo ne tik pasimaty
mai, bet Karoliui pavykda
vo numesti duonos gniūž
tėje laiškus draugams, dir
bantiems pogrindyje. Ka
rolis ir kalėjime daug dirbo. 
Kameroje ir pasivaikščioji
mų metu jis kalbėjosi su 
d raugais apie partinį darbą, 
rašė straipsnius, patardavo 
pogrindininkams.

Apie nepalaužiamą Karo - 
Ii o Požėlos tikėjimą komu
nizmo pergale rodo jo ke
lias valandas prieš mirtį pa
rašytas “Viešas žodis drau
gams,” raginantis į kovą iki 
galutinės pergalės.

šviesus Karolio Požėlos— 
nenuilstamo kovotojo, did
vyriško revoliucionieriaus, 
brangaus draugo — vardas 
niekuomet neišdils iš drau
gų, iš visos lietuvių tautos 
atminties^ T

A V strategiją?
O jei yra reikalas, jei kuri 
šalis kokiu nors būdu pa
sireiškia nedraugiška, ne
pritarianti JAV politikai, 
tai ČIA planuoja, kaip nu
versti jos valdžią. Kaip jau 
yra žinoma, ČIA nuvertė 
Indonezijos valdžią. S u - 
triuškino revoliucinį ju
dėjimą Malaizijoje, Graiki
joje. Vadovauja Izraelyje 
ir įtekmingai veikia Jorda
nijoje.

ČIA turi daug agentų 
Lotynų Amerikos valsty
bėse, ir kol kas turi ge
ras pasekmes. Tiesa, ten 
jau trys žymios valstybės 
nusavino Amerikos koloni
zatorius, o tokiu šalių bus 
ir daugiau.

Visiems yra gerai žinoma, 
kad ČIA visur ir visada vei
kia prieš pažangųjį judėji
mą.

Ar ČIA padaro klaidų? 
Jau užtenka prisiminti Ku
bos klausimą 1961 metais, 
kur ČIA suorganizavo ir fi
nansavo Bay of Pigs užpuo
limą, kuris visiškai neiš
degė.

Prieš 10 metų ČIA pra
dėjo virti košę Pietų Viet
name. Iš karto ten buvo 
siunčiami patarėjai, in
struktoriai, o vėliau jau rei
kėjo siųsti ir 548,000 ka
riuomenę. Kiek tankų, sunk
vežimių, helikopterių, bom
bonešių, bombų, visokių du- 
jų!

Dabar jau “reikėjo” už- 
pulti Kambodiją, todėl, kad 
“ten pasilaiko Pietų Viet
namo liaudies gynėjai ir 
Šiaurės Vietnamo spėkas.” 
Ar surądo tas spėkas ir jas 
sunaikino ? Ne.

Nusprendė pulti Laosą, 
kad ten nukirsti kelius, ku
riais būk vežami ginklai 
karui į Kambodiją ir į 
Pietų Vietnamą. Vėliau, 
“reikės” pulti Šiaurės Viet
namą ir Kinijos Liaudies 
Respubliką todėl, kad “ten 
gaminami ginklai, kuriuos 
gauna kovotojai.”

Prezidentas Richardas 
Nixonas savo kalboje rami
nasi, kad “viskas bus gerai, 
nes viskas eina pagal pla
ną.” Jis jau daugiau “tai
ką d^rys negu kariaus.”

Taip kalbėjo ir Hitleris, 
kada jis numatydavo, kad 
jam gali būti pavojus. Bet 
kada įsidrąsino, pastebėjo, 
kad jam ant kelio niekas 
nestovi, tai ir švaistosi į vi
sas puses.

Tačiau viskas turi pasi
baigti, kada jau pereina ri
bas. Ar Amerika pereina 
ribas savo politika Indoki
nijoje? Ar buvo ČIA klai
da organizuoti kubiečius ir 
vežti juos į Kubą nuversti 
Fidel Castro valdžią? Bu
vo.

Visiems žinoma, kad ČIA 
įtraukė Ameriką į karą 
Vietname, ir šiuo laiku tas 
karas plečiamas jau į dau
gelį šalių. Ar yra klaida 
Amerikai kariauti už 10,000 
mylių -nuo savo žemės? O 
kad išmuštum ir visus ten 
esamus gyv e n t o j u s, kad 
ten žemė liktų tuščia? Ko
kia nauda iš to būtų Ame
rikai?

Šią klaidą jau visi pripa
žįsta. Amerika neteko gar
bingo vardo, neteko daug 
bilijonų dolerių, daug gyvy
bių ir turi suirutę namie.

Dzūkelis

Paryžius. —Municipaliuo- 
se rinkimuose komunistų 
balsai pakilo. Visoje Pran
cūzijoje 1,005 miestų ir 
miestelių majorai komunis-
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GRYNA FANTAZIJA VIRTO TIKROVE

Keliaujant skrajojančiu 
kilimu

Ne taip seniai teko skristi I jokių realių duomenų nebu- 
reaktyviniu lėktuvu iš Kry- vo, kad jos kada nors įsikū- 
mo į Vilnių. Apačioje lijo, nys.
o mes sliuogėme saulės nu- Jr štai šiandien žmogus.

tos, birbynės, būgnai, kurie po dievų ir jos atidavimas 
priverčia kitus šokti, kai jie naudotis žmonių giminei, 
ima groti. Tokio muzikos Platesne prasme Prometėjo 
instrumento turėtojas įgau-1 mitas simbolizuoja ir bet 
na nepaprastą galią. Jis ne 
tik žiurkes įvilioja į jūrą ir 
jas prigirdo, bet ir nualsina 
savo priešus, privertęs juos 
šokti.

- ---- - ------------ x.xxxvfevxo, Artai neprimena šiandien
tvieksta banguojančių baltų skraidydamas reaktyviniais Vakaruose plačiai naudoja- 
debesų jūra. Lėktuvas lygiai | “kilimais,” kartais su pašai- mų propagandinių garsin

tuvų, kurie kapitalistų ran
kose tampa galingu įrankiu 
masėms mulkinti, priversti 
jas šokti taip, kaip jiems 
naudinga ?

Žinoma, ne visos tokios 
stebuklinės pasakos išsipil
do kon k r e č i a i s, akivaiz
džiais technikos laimėji
mais.

Staltiesės, staleliai, 
kepuraites

Paimkime stebuklingosios 
staltiesės arba stebuklingo
jo stalelio bei malūnėlio pa
sakas, kuriose i š r e i k š t a. 
žmogaus svajonė turėti so
tų pusryčių stalą kaip natū
ralų fizinių savo reikmių

HELP WANTED-MALE-FEKALE HELP WANTED--MALE-FEMALt HELP WANTED-M&LE-PEM&LR

plaukė plokščiais sparnais Į pa žiūri į kitas senąsias pa- 
dešimties kilometrų aukšty- i: ‘
j e lyg tas kilimas, kurį teko įžiūrėti jokio panašumo su 
matyti filme apie senį Cho- mokslinės fantastikos kūri- 
tabyčių.

Nejučia mintys ėmė suk- sakojimas apie Ikarą, 
tis apie įvairias fantastines j dirbtiniais sparnais paky- 
pasakas, kurias kurdą m adantį į saulę, irgi yra moks- 
įavirių tautų liaudis siekė line fantastika. Taip pat ir 
anaiptol ne p r am o g i n i ų1 tie visokie ugniniai paukš- 
tikslų, ne linksminti kiaušy-Į čiai, skraidą aitvarai.

sakas, kuriose negalima

niais. O juk tragiškasis pa
su

VXXX^X^, XXXXXXW...........................v. --------------------J (

tojus, o išreikšti bendra- 
žmogiškus troškimus, sva
jonės, lūkesčius. Ir sklido iš 
lūpų į lūpas tik tos nera
šytos pasakos, kurios ras
davo atsiliepimų žmonių 
širdyse, kurios juos žavėjo, 
jiems imponavo.

žmogaus pavydas 
paukščiams

Kiek daug yra pasakų, ku
riose įpinta žmogaus svajo
nė skraidyti. Kurdamas pa
sakas apie skrajojančius ki
limus, žmogus nesąmonin
gai išreiškė savo pavydą 
sparnuoti e m s paukščiams. 
Tais laikais tokios pasa
kos atrodė gryna fantazija,

Apie stebuklingus 
veidrodžius

Kita pasakų tema — ste
buklingi veidrodžiai, ku
riuose matyti, kas dedasi už 
didelių nuotolių. Dar visai 
neseniai šios pasakos irgi 
buvo nereali fantazija. O _ ____  ___ __ ____
dabar tie stebuklingi veid- patenkinimą, netapus kieno
rodžiai — žydrieji televizo
rių ekranai—parodo mums, 
kas dedasi ne tik įvairiuo-

nors vergu, neprievartau
jant savęs, kad būtų įsigy
tos priemones alkiui numal-

kokį atskiro individo pasi- 
I aukojimą visuomenės nau
dai. Kada fronte per ata
ką turi kristi tam tikras 
skaičius karių, kad divizija 
galėtų žengti' į priekį, tie 
kritusieji tampa auka, ku
ri iš nenumaldomo “karo 
dėsnių Olimpo” išplėšia savo 
mirtimi galimybę tūkstan
čiams savo draugų likti gy
viems ir tęsti išvadavimo 
misiją.

Įvairūs pasakojimai bei 
mitai apie visokius dievus ir 
deives, elfus ir fėjas, kipšus 
ir laumes parodo žmogaus 
troškimą būti galingu, turė
ti spėkų valdyti aplinką, su- 
tramdyti priešiškų jėgų 
veikimą, įgyvendinti savo 
aplinkoje teisingumo princi
pus. Idealaus tėvo ir teisin
go karaliaus atvaizdas pai 
sakose — tai karščiausios ir 
aktualiausios žmogaus sva
jonės išraiška.

Liaudies lobiai pasakose
Panašių pasakų, kuriose 

matyti aiškiai įausta kokia 
nors liaudies svajonė, yra 
daugybė įvairiose tautose.

MECHANIC. Aluminum siding, 
some experience required m roofing 
gutters and installing aluminum 
windows and doors, 
transportation.
Mon. thru Fri. 9 AM—4 PM.

(24-27)

Must have
Call 201-256-7751.

MACHINIST. 1st or 2nd
Tool room of modern plastic 
ing plant. Good opportunity, 
to Mr. Stem.

TECHNIPLAST, INC.
231 Main St., Little Falls, N. J.

(24-25)

class, 
mold- 
Apply

BUSINESS OPPORTUNITY

EARN BIG MONEY 
operating an impressive 

TRACTOR TRAILER RIG 

7E DRIVERS 
NEEDED

TO TRAIN AND BECOME CAR TRANSPORTERS 
with two major truckers in 

local regions alone.
to qualify

MOTEL

(Marina Optional). 6 units, Din. 
room and 
1/3

Call

deck service.
down, with 40 boat 

total, cost $58,000.
914-477-8027. Or write
Greenwood Lake. N .Y

(22-26)

$48,000.
Marina,

Box 648

REAL ESTATE
448 ACRE FARM 

w/lg house. 80 cow barn, pond. 
$200,000.

607-829-5794 or 829-5790.
(22-25)

• All you have to do is meet I.C.C. physical 
requirements . . . have the desire to earn up 
to twice your present income in a secure 
prestige job . . . plus Interstate Training!

Approved for veterans training!
TRAIN WEEKENDS OR FULL TIME

INTERVIEWS NOW TAKING PLACE
AT OUR OFFICE ... OR IN YOUR OWN HOME! ■

Monday thru Saturday 12 Noon to 9 at Night
Call for Appointment or Further Information 

743-681 1 or 725-2077
Bloomfield Aves Blmfld., N. J.

INTERSTATE TRACTOR 
TRAILER TRAINING, INC.

on equal opportunity employer
. n/iere the profession s best rig operators meet 

the largest truck fleets in the tvorld.

622

Interstate . .

(24-25)

FOR SALE
se žemynuose, bet, kaip ne- šmti. Argi nesvajojama tai ži ias palima aiškinti 
seniai regėjome, kas vyko pasiekti komunistinėje vi- a’ Jas gallma aiškinti 
Mėnulyje, kai ant jo pirmą suomenėje, kada kiekvienas 
kartą atsistojo žmogaus ko- turės galimybę patenkinti

MAINTENANCE MAN AUTO MECHANIC

vi- HORSE FARM

ja.
Dar viena įdomi tema — 

visokios stebuklingos flei

MAŽI ŠALTINIAI
Nors pasitaiko vasara karšta
Ir alpsta troškuliu suvytę lapai,
Srovė upelio, žvilganti, šalta,
Vagoj po gluosniais vėsą gaivią slepia, — 

Pulsuoja tyliai 
Drėgmė šaltinio, 
Iš žemės gylių 
Krantus gaivina.

Bet sios srovelės vandenys seklieji
Upelį kitą trykštantį sutinka;
Draugėn nerimstančias vilnis sulieję,
Jie j au e i u r 1 e n t per akmenis įninka:

Upokšnis teka 
Per klonį, gojų, 
Garsiau vis šneka, 
Skambiau putoja.

Ir taip kaskart per žemę — sausą, troškią —
Upokšniui prie upokšnio prisijungus,
Ties užtvankomis nemunai sušniokščia
Ir ima sukt sunkius turbinų jungus, — 

Laidai skambieji 
Takus jiems tiesia, 
Jie šaliai lieja 
Gyvybės šviesą.

Ir nors sausra prislėgtų visą kraštą, 
Motorai drėgmę nesiliaus jam nešti! 
Jėgainės nemunų plačių negęsta, 
Kaitroj tvankioj jos gaudžia, dūzgia, plasta: 

Taip tūkstantiniai 
Maži šaltiniai 
Srove gaivina 
Laukus tėvynėj.. v

įvairiai. Septynmyliai pasa
kų batai gali simbolizuoti 
ir dviratį, ir motociklą, ir 

i lengvąją — ką tik norite.
Pasakos apie stebuklingą- Kartais tas svajonės išreiš- 

įsias kepuraites, kurios pa- kimas gali būti ne toks aiš- 
daro žmogų nematomą, iš- kus, pasaka gali daugiau 
reiškia jo norą pasislėpti konstatuoti kokią nors tie- 
nuo priešų. Juk gyviai gam-Įsą, darydama nujaučiamą

visas savo reikmes?

Riverhead, L. I., N. Y.
Prime area. Two farms in imme
diate vicinity of each other.
1) 42 acres including house, barns, 

beach rights.
2) 115 Rolling acres on L. I, Ex

pressway exit.
Available individually or jointly 

for immediate lease. Ideal for farm, 
sod farm, unlimited potential. Ow
ner will consider co-venture.

Experienced only.
Live in.

Center City High Rise Apt.
LO 4-4750

(22 -28)

Foreign cars,, Derien, Conn 
Good pay.

Partnership opportunity.
203-655-1454

(19-24)

J. Jauniškis

L I Ū D NA S PR I SI MINIMAS

Juozas Banaitis
Buvęs Kultūros Ministras, mirė kovo 27 d., 1967m., 
Vilniuje, Jau ketvirti metai kai paliko žmoną 
Kazimierą ir dukrą Aušrelę, seserį Petrikę (Erž
vilke) ir mane, taipgi giminių Lietuvoje ir Ameri
koje. Jis gimė kovo 1 d., ir mirį kovo mėnesyje. 
Negalėdama lankyti jo kapą, gėlėmis puošti, tai 
nors per mūsų mylimą laikraštį “Laisvę” minėsiu 
jo mirties sukaktį kas me tą, ko l spėkos leis.

Sesuo Marijona Stanienė ir šeima 
Pocasset, Mass. \

BOILER. $160 per wk. to start. 
Operating Engineer with Phila. class 
“A” license to operate boilers, com
pressors and refrigeration equipment. 

Must be ready to do other plant 
mech. work as needed. Night shift, 
min.
shift diff.
FOOD PROD. CORP. 8400 Execu
tive Ave., Phila., Par (22-24)

toje, prisitaikydami prie 
aplinkos, turi lyg savotiškų 
stebuklingąją kepuraitę, ku
ri daro juos nematomus. 
Čia prisimena pasakėčia, 
kaip vėžys ir varlė ginčijosi,

išvadą.
Tokios būtent mintys kilo, 

keliaujant reaktyviniu skra
jojančiu kilimu. Nejučia 
pagalvojau, kokia nuostabia 

_ ^nuovoka pasižymi liaudis, 
kokios spalvos yra plekšnė.; taip meniškai ir išradingai

Teddy M. Cohen 
.1165 Harbor Rd., Hewlett Harbor, 
N. Y. 212—YUkon 6-0886.

5—6 yrs. exp. Merit raises, 
SA 4-8700 JU-GRADE

94

CHEMICAL OPERATORS
Experienced. Rotating shifts. 

Many Company benefits.
Apply in person

NORDA ESSENTIAL OIL 
. & CHEMICAL CO.

Fanny Road, Parsippany, N. J.
(20-26)

Miami, Fla
Vėžys, žvelgęs iš apačios, 
ją laikė esant dangaus spal
vos, o varlė, žiūrėjusi iš vir
šaus, tūždama tvirtino, kad 
plekšnė —tamsi kaip jūros 
dugnas.

Ši pasakų tema gali iš
reikšti ir tą mintį, kad žmo
gų nuo priešo slepia jo ge
rosios ypatybės arba dory
bės, darančios jį “pilką” ir 
pavyduoliams “nematomą.”

Troškimas gyventi 
ir po mirties

Įvairios tautos turi pa
sakojimų apie pomirtines 
žmonių buveines. Jose yra 
išreikštas žmogaus troški
mas gyventi ir po mirties, 
likti nemirtingam. Mums 
geriausiai žinomi didžiųjų 
literatūros klasikų — Ho
mero, Virgilijaus ir Dan
tės — nupiešti pomirtinio 
gyvenimo paveikslai. Pra
garo bei dangaus vaizdais 
išreiškiama mintis, kad tei
giamoji žmogaus veikla ir 
.toliau, po jo mirties, duoda 
naudą visuomenei, jai pasi- 

1 tarnauja, o neigiamoji veik
la, žalos padarymas aplinki
niams, ir toliau lieka “pra
keiksmu.”

Pasakojimai apie sfinksus, 
patyrus, undines ir pana
šias būtybes atskleidžia min
tį, kad žmogus yra dvilypės 
prigimties, kad jį pančioja 
liūto, ožio, arklio ar žuvies 
kūnas, iš kurio išsivaduoti 
jis gali per sunkias savo pa
stangas, jį apvaldydamas, 
padarydamas paklusnų savo 
proto balsui.

Legenda apie Promleteją
Visiems mums yra žino

mas garsusis senovės grai
kų pasakojimas apie titaną 
Prometėją, šia legenda ža
vėjosi ir pats Karolis Mark
sas. Ja išreiškiama didelė 
revoliucinė idėja — ugnies 

i pavogimas iš tironiškųUlim-

išsakiusi .tai, ko nejučia 
trokšta jos širdis.

Na, o kiek yra tokių pa
sakų, kurios dar šiandien 
atrodo grynai fantastinės, o 
po kiek laiko išsipildys kon
krečiais technikos pasieki

amais. “Akmeninės širdies” 
įdėjimas dalinai pildosi šir
dies persodinimais. Ir neju
čia apima didi pagarba 
tiems liaudies lobiams, kurie 
sukrauti pasakose, legendo
se bei mituose ir iš kurių 
šaipytis nuo reaktyvinio “ki
limo” būtų gal neapdairu.

V. Ičius

Bayonne, N. J.
Kovo 23 d., mirė Antanas 

Lukaitis. Laidotuvės įvyko 
penktadienį, kovo 26 d., 
Bayview kapinėse, Jersey

Velionis nuliūdime paliko 
žmoną Mortą, sūnų Leon, 
dukrą Birutę, tris anūkes, 
Vieną anūką, du proanūkus, 
ir dvi seseris Amerikoje. 
Šią liūdną žinią telefonu 
pranešė giminaitė Sylvia 
Bukas. Antanas Lukaitis 
buvo ilgametis Bayonnės ir 
apylinkės pažangus veikė
jas ir laikr. “L.” vajininkas. 
Sylvia sakė, kad kas nors 
parašys plačiau apie jos dė
dę. “Laisvės” kolektyvas 
reiškia velionio žmonai ir 
šeimai užuojautą jų liūdesio 
valandoje. — LK

Pranešimas
Baltimore Md.

LLD 25 kuopos ir LDS 48 
kuopos susirinkimai įvyks 
balandžio 3 dieną, 2 vai. po
piet, 2538 McHenry St. Vi
si nariai prašomi ateiti į 
susirinkimą, 
mo turėsime

Po susirinki* 
vaišių.

Valdyba

Mirtis

COOK. Female — Hours J AM 
to 4 PM. Excellent opportunity 
available in our modern caeteria. 
Advancement based on your own 
ability. Good starting salary plus 
many generous benefits plus free 
meals. Apply to Manager or phone: 
288-4100. Ext. 260. SCHRAFFT’S 
CAFETERIA, 275 North St., Teter
boro, N. J. In Agfa-Gavaert Inc. 
Bldg. (22-24)

Vasario 19 d. mirė Vytau
tas Navašinskas, apie 80 
metų amžiaus. Palaidotas 
kovo 2 d.

Navašinskas buvo progre- 
syvis žmogus, per daugelį 
metų skaitė “Laisvę” ir 
kartais paaukodavo dėlei 
spaudos.

Buvo lėto būdo žmogus, 
tad ir draugų mažai turėjo, 
gyveno viešbutyje vienas 
sau tarpe svetimtaučiu.

Kai kada užeidavo į So- sewing machine operators 
cialio Klubo parengimus. Experienced on High Speed Safety

Stitch Machine.
DRESSCRAFTERS

3915 Powelton Ave., 2nd fl.
Phila., Pa.

BAKER. Finishing work re
quired. Full or part time. Town and 
Country Bakery, 732 Atlantic City 
Blvd., Beechwood, N. J. 201-349- 
9602 1 (20-24)

SEWING 
MACHINE OPERATORS

And zipper setters 
and Hand Finishers.

Apply 8-4 PM.
DRESSCRAFTERS

3915 Powelton Ave., 2nd fl.
Phila. ,Pa.

WAITERS OR WAITRESSES
Full or part time.

Call for appointment. 
GREEN ACRES 
COUNTRY CLUB 

609-896-0259
, (22-28)

(22-28)

Draugai, kurie jį arčiau pa-i 
žinojo, pastebėjo, kad jo 
sveikata nėra kaip reikiant, 
kartais jį užklausdavo: “Jei 
kartais kas atsitiktų, kas 
tavim rūpintųsi?” Bet jis 
apie tai nenorėjo kalbėti. 
Tai draugai davė jam ra
mybę. Kada mirė, buvo pra
nešta “Miami Herald”. Kai 
niekas neatsišaukė, jį palai
dojo miestas, be draugų be 
artimųjų.

Kartą išsireiškė, kad esąs 
ne biednas, ir kad turi bro
lį kur tai Worcester, Mass.

Labai gaila kad taip liūd
nai turėjo atsitikti, bet kas 
kaltas? Kaltas pats, kad kol 
buvo gyvas, nepadarė doku
mentų, kas su juo rūpintų
si, kai jis numirs.

Jei kas iš giminių atsi
šauks, lai kreipiasi į Ralph 
Ferguson, 2001 N.W. 7 St. 
Miami, Florida. Jis yra ad
vokatas ir administratorius.

1 M. Valilioniene

Redakcijos atsakymas:
V. J. Stankui, Miami, Fla. 

— Apie drg. V. Navašinsko 
mirtį buvome gavę anks
čiau draugės Valilionienės 
korespondenciją, tai ją ir 
atspausdiname. Vis tiek la
bai ačiū ir jutus už parašy
mą, nors jūsų koresponden
teij a nepa sin au dosimm

Call

BODY SHOP MANAGER
Competely experienced.

Independed Shop.
Good pay and benefits.

after 5 PM, ask for Mr. Peroną.
201-381-5790

(22-26)

(22-28) PHARMACIST

EXPERIENCED OPERATORS.
Single needle overlock and merro 
hemmer. Section piece work. Ex
cellent ^working conditions and be
nefits. Local 169. FRANBE IN
DUSTRIES INC. 205 Brooks Blvd., 
Manville, N. J. 201-725-5100.

(24-28)

BOILER. $160 week to Ištart. 
Operating engineer with Phila. 
Class “A" license to operate boilers, 
compressors and refrigeratioon e- 
quipment. Must be ready to do other 
plant mechanical work as needed. 
Night shift. Minimum 5-6 years ex- 

iperience. Merit raises, shift differ
ential. Call John Frey. SA 4-8700. 
HYGRADE FOOD PRODUCTS 
CORP, 8400 Executive Ave., Phila
delphia, Pa. An equal opportunity 
employer. (24-27)

MASTER MECHANIC

JMetal fabricating, heavy presses, 
ovens, conveyors, motors, welding, 
equipment installation, basic elect
ric. Read prints. Top pay, benefits 
and future growth for a pro who 
wants 
field.

o.

to join No. 1 company in 
Send resume to:
RUSSELL-STANLEY
Box 458, Woodbridge, N. J.
Or call Stanley Bey
201-634-6000 (24-27)

CHAUFFEUR-Companion for wid
ower. Willing to travel, unmarried 
man, sleep 
and meals,

in. Private room, bath 
Center City apt.

203-2467.
(24-25)

Registered. Full or part time.
Cal Mr. Schulman 

Middletown Pharmacy 
201-671-2121

(22-24)

HOUSEKEEPER. Only with re
cent references need apply.

Top salary, sleep in. Other help 
kept.

MO 4-4727
) 24-26)

MECHANICS also MECHANICS 
HELPERS. For the Long Beach Is
land, N. J. area. Good salaries, hos
pitalization. 609-597-2501.

WEAVERS
Lable or Jacquard Trim. Good 

location and pay. Clean, easy work. 
We speak Hungarian. 201-891-0047.

(24-26)

. HOUSEKEEPER-COOK. 5 days, 
sleep in, 2 adults, top salary to 
right person. Other help. Ref.

201-836-6622. - (24-25)

MECHANIC—Industrial. Metal 
fabricating conveyors, ovens presses 
automatic welders installed and 
breakdown. Salaried benefits. Send 
resume to P. O. Box 458, Wood
bridge, N. J. 07095 or call 301*634- 
6000, Mr. Bey. (24-27)
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Manchester, Com
Mirė Charles August 

(Augustinaitis), 77 m., kovo 
20 Hartford Hospital, po 
sunkios ant plaučių operaci
jos. Paliko liūdinčius du sū
nus — George ir Howard 
Mane h (‘storyje, tris dukte
ris Mrs. G ay la nd Abraham
son, Vernbn, Mrs. Charles 
Vergnano, New Britain, 
Mrs. Howard Custer, East 
Hartford, ir seserį Anna 
Slopin, Easton, Pa., ir ketu- 
rius anūkus. Pastaruoju 
laiku buvo persikėlęs į East 
Hartford pas dukterį.

Velionis gimęs Lietuvoje. 
Ilgiausių laikų gyveno Man- 
c h ėst oryje. Dirbo pas Che
ney Bros, kaipo šilko audė
jas, po t am dirbo Pratt & 
Whitney United Aircraft 
Corp. Vienuolikti metai bu
vo pensininkas. Buvo “Lais
vės” skaitytojas ir rėmėjas, 
priklausė prie Literatūros 
Draugijos, Lietuvos sūnų ir 
Dukterų antro skyriaus ir 
Lietuvių Kooperatyviškos 
bendrovės Manchester, šiuo 
laiku kol galėjo, prižiūrėjo 
svetainę. Viskas buvo atsi
dėta ant jojo ranku, nes bu
vo vertas pasitikėjimo ir su 
visais gražiai sugyveno. Pa
laidotas kovo 23 d. St Brid
get kapinėse Manchesteryje.

Gili užuojauta likusiems 
giminėms ir draugams, o 
jam lai būna lengva ilsėt is 
Amerikos šaltoje žemelėje.

Martin Egelevičius

New Haven, Conn.
Juozas Aleksa tris savai

tes išbuvo ligoninėje dėl pa
taisymo sveikatos. Dabar 
jau randasi namuose, bet 
dar turi prisilaikyti gydyto
jo patarimų. Linkime jam 
greitai pilnai susveikti.

x G’i'U Kolonijos keletas 
Ivonfu rengiasi dalyvauti 

I DS 5-tos Ao^kr. konferen- 
ciioiė balandžio 25 d. Wa- 
terburvie. Jau bus prabėgę 
dveii metai, kai turėiome 
gražu ir turininga pasitari
me. Patartina, kad ir kitos 
kolonijos rengtųsi dalyvau
ti.

Daug piliečių klausia, kas 
bus toliau, jeigu mūsų val
donai nemokės arba neno
rės niekšus suvaldyti. Va
gystės. peiliai, šautuvai taip 
pradėm veikti, kad pilni 
laikraščiai. O valdžia mažai 
juos baudžia už tokius nu
sikaltimus.

J. Kunca

Thomas E. Dewey, buvęs 
tris kartus New Yorko val
stijos gubernatorius, mirė 
Bal Harbour, Fla., netrukus 
po golfo lošimo, išgyvenęs 
69 metus.

T. E. Dewey buvo repub- 
1 i ko nu vadas, linkęs prie li
beralizmo, gengsterių ir gem- 
blerių priešas. Jis 2 kartu bu
vo republikonų prezidenti
nis kandidatas, norėjo būti 
prezidentu, bet tos vietos
nelaimėjo.

Pastaruoju laiku New 
Yorke gerai vertėsi advoka
tūra. Vykdavo žiemos lai
ku į Florida golf in ti.

Santiago. — Čilės prezi
dento Allendės įsakymu val
džia nacionalizavo dar dvi 
amerikiečių valdomas vario 
kasyklas. Amerikiečių kom
panijos protestuoja.

---------------- the respect and affection
Pakalbinkite savo kaimynus of millions of people in all 

ir pažįstamu* užsirašyti “Lais- parts of the world, 
vę.” Jie jums bus dėkingi j Use

D. Gali-

užgintas 
Ieva Mi- 
iš kovo 
parengi-

i Iš Niujorko Lietu viii Moterų 
Klubo susirinkimo

Kovo 17 d. Niujorko Lie- karnos klubietės:
tuvių Moterų Klubo susirin- nauskienė. A. Vazniene, M. 
kimas, pagal nutarimų, įvy
ko 2 vai. po pietų.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė pradėjusi susirin
kimų pastebėjo, kad į šį su
sirinkimų daug daugiau su
ėjo narių.

Susirinkimo tvarkos ve
dėja išrinkta A. Rainienė.

B. Keršulienė, protokolų 
sekretorė, perskaitė proto
kolų, kuris buvo 
su aplodismentais, 
zarienė raportavo 
8 dienos minėjimo
mo, džiaugėsi, kad parengi
mas buvo visa-pusiai sėk
mingas, dėkojo šeiminin
kėms E. Siaurienei ir M. 
Stukienei, taipgi ir visoms 
kitoms narėms. Finansų se
kretorė Lilija Kavaliauskai
tė išdavė finansinį raportų 
iš praėjusio mitingo, taipgi 
ir iš parengimo. Valdybos 
raportai priimti.

Klubietes sveikino Moters 
Dienos proga iš Lietuvos 
L e o k a d i j a Diržinskaitė. 
Klubietės labai įvertina Lie
tuvos drauges, kurios mūs 
nepamiršta.

Knygų peržiūrėjimo ko
misija, B. Keršulienė ir E. 
Feiferienė, pranešė, kad 
darbų atliko ir rado viską 
tvarkoje.

Sergančių, narių turime 
Marg a r e t Kavaliauskaitę- 
Cowl, sesutę Lilijos Kava
liauskaitės ir Carol Ba- 
retela, sesutę mūsų iždinin
kės Anne Yakstis. Šios abi 
draugės pergyveno sunkias 
operacijas ir klubietės iš
reiškė gilių užuojautų joms 
ir jų šeimoms bei artimie
siems. Klubietės taipgi iš
reiškė užuojauta klubietei 
V. Pranaitienei, mirus jos 
vyrui T. Pranaičiui.

Smagu buvo matyti susi
rinkime Kaziunę Čeikaus
kienę ir Domicėlę Galinaus- 
kienę jau sus veikusias po 
rimtos ligos.

Šį sykį atnešė dovanų se- 

Rockwell Kent -- Great 
Artist, & Humanitarian

Rockwell Kent said: 
“When I was a young fel
low, I was very much dis
turbed by there being some 
people with lots of money 
and lots of people with no 
money.

“I thought a lot about it 
and I read a lot about it, 
so that when I voted for the 
first time, I voted Socialist.

“Fm still disturbed by the 
fact that there are some pe
ople with a lot of money 
and a lot of people with no 
money, and a few million 
with no jobs, and that the 
world is rich in resources 
and that people are star
ving to death, and that all 
the people in the world 
want to live and yet a good 
part of the time they’re bu-

Paryžius. Dviejų automo
bilių avarijoje žuvo 6 jau
nuoliai.

sy killing each other”.
The great artist Rockwell 

Kent is dead and millions 
in all lands mourn him. He 
used his art and writings 
to serve the cause for peace, 
internationalism and socia
lism. His life as a fighter 
against war and racism de
cisively enriched his art. 
Like the range of his brush 
and palette, the outreach of 
his heart was large. He won

Jakštiene. Pinigais aukas 
Įteikė: K. Čeikauskienė $6; 
po $5: D. Galinauskienė, M. 
Kreivėniene, V. Milinkevi- 
čienė: Margaret Petrikienė 
$3; po $2: G. Danilevičienė, 
A. Vazniene ir V. Lisajienė. 
Ačiū draugėms.

Klubas nutarė paremti An
gela Davis apsigynymo fon- 

aukomis B. Keršulienė $5 ir 
po $1: N. Ventienė ir M. 
Krunglienė.

Sekanči a m e susirinkime 
apsiėmė klubietes. pavaišin
ti N. Buknienė ir A. Rainie
nė.

Po susirinkimo buvome 
pakviestos prie užkandžių ir 
kavos, ’ kuriuos paruošė M. 
Stukienė. Ačiū jai ir toms 
draugėms, kurios jai padė
jo-

Draugės klubietės būkite 
tokios geros, susirinkite pa
skirtu laiku, kad galėtume 
laiku pradėti ir anksčiau 
užbaigti susirinkimus. Seka
mas susirinkimas įvyks ba
landžio 21 d., 2 vai. po pietų.

Atsiprašome
Klubo valdyba atsiprašo 

draugės Adelės Petraitie- 
nės. Ji atnešė į Moters Die
nos minėjimo parengimų 
skanų tortų ir du svaru ka
vos ir kaip nors per neap
sižiūrėjimų jos vardas ne
buvo įdėtas į sųrašų aukoju
sių tam parengimui.

Pirmininkė

•>

Jubiliejaus specialaus 
numerio reikalu

Sekantys prieteliai pri
siuntė sveikinimus, kurie 
tilps balandžio 23 d., “L.” 
specialiame numeryje:

Liet. Namo B-vė, Ozone 
Park, N. Y. su, $200; Alekas 
Deikus, Maspeth, 
$100; Alex Kandraška, So
merville, Mass., $45; Marce
lė Krasauskienė, Norwood, 
Mass., $30; Eva Kralikaus- 
kienė, Lawrence, Mass., $20; 
Povilas Lipsevičius, Law
rence, Mass., $12.

Po $10: Petras Bieliaus
kas, Richmond Hill, N. Y., 
Klementina Yenkeliūnienė, 
Waterbury, Conn., V. Kar- 
lan, Jensen Beach, Fla., V. 
Raila, Whittier, Calif., Pr. 
Jočionis, Dearborn, Mich.

Po $5: A. Philipse, Stam
ford, Conn., Ann Lenis, 
Lawrence, Mass.

Laukiame ir nuo kitų. Lai 
būna mūsų specialus nume
ris didelis ir pilnas gražių 
sveikinimų jo 60 m. Jubilie
jaus sukakties proga.

Administracija

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Uršule Bieliauskiene
Mirė kovo 29, 1965

Jau šešeri metai kai paliko mus mūsų myli
ma žmona ir motina.

Jos palaikai ilsisi Cypress Hills kapinėse. Mes 
jos niekada nepamiršime!

Petras, vyras
Albina, duktė

Richmond Hill, N. Y.

Grįžo iš Waterburio 
gerai nusiteikusios

Praėjusį sekmadienį, kaip 
jau buvo rašyta, “Tiesos” 
angliško skyriaus redakto
rė Anne Yakstis ir LLD 
Centro sekretorė Ieva Mi
zarienė buvo nu vykusios į 
waterburieciu LLD 28 kuo
pos parengimų, kuris buvo 
šaukiamas tikslu atžymėti 
Moters" Dienos šventę, kovo 
aštuntųjų.

Waterburiečiai buvo labai 
gražiai nuteikti, kai pradė
jo rinktis publika — dau
giau susirinko negu buvo 
tikėtasi. Kas ypač pažymė
tina, tai, kad susirinko gra
žus būrys ir Amerikoje gi
musiųjų. Moterų buvo gal 
būt daugiau negu didesnė 
pusė publikos, bet taip ir 
turėjo būti, . nes tai buvo 
Moters Dienos minėjimas.

Programoje, gabiai pir
mininkaujant M. Ulozienei, 
dalyvavo Anne Yakstis su 
įžanga apie T. Lietuvos mo
teris poetes ir paskaitė Jo
no Jakščio eilėraštį “Ne- 
parduokit savo rankų”. 
Ieva Mizarienė kalbėjo mo
terų klausimu, mūsų bėga
mais reikalais ir Vietnamo 
karo klausimu. Kadangi at
vyko Walteris ir Amelia 
Yuškevičiai iš Stamfordo, 
tai buvo iššaukta ir Ame
lia pasakyti žodį-kita. Ji 
kalbėjo angliškai, paliesda
ma mūsų organizacinius 
reikalus bei Vietnamo ka
ro klausimų.

Buvo platinami “Vilnies” 
ir iš Lietuvos Kultūrinių 
Ryšių Komiteto už 1971 m. 
kalendoriai. Kiek ? išėjo 
“Vilnies” kalendorių, ^nete
ko sužinoti, bet iš Lietuvos 
kalendoriai visi išėjo, kiek 
tik niujorkietės buvo atsi- 
vežusios.

nienė pakalbėjo apie svei
katos reikalus, duodama 
gerų patarimų kų val
gy t i, k-a i p užsilaikyti, 
kad sveikesni būtume. Pie
tūs buvo puikūs.

Bravo waterburieciams' 
už prisiminimų tradicinės 
Moters Dienos šventės.

. Rep.

Detroitas. — Majoras 
Gribbs skelbia, kad 25 proc. 
negrų Detroite yra bedar
biai. Vienas iš keturių gy
ventojų yra skurdžius.

savoUžrašykite “Laisvę 
giminėms, gyvenantiems Lie
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.

Pranešimas
LDS 1 kuopos Susirinkimas 
Įvyks balandžio 6 d., 2 vai. 
popiet, “Laisvės” salėje,- 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. . .

Visi nariai kviečiami!
Sekr. A. Gilman

\(25-26)

Kviečiame i labai 
Smagią popietę

Jau ateinantį sekmadienį, 
kovo 28 d., įvyks Lietuvių 
Darb i n i n k ų Susivienijimo 
13 kuopos ruošiamų labai 
smagių ir linksmų popietę. 
Bus Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. 
Programa prasidės 2 vai. po 
pietų. Paskui turėsime vai
šių ir smagius pokalbius. 
Visų ir iš visur maloniai 
lauksime.

Įėjimo auka $2 asmeniui.
Rengėjai

Mieste pasidairius
Dvi studentės areštuotos 

prie Washington Irving 
High School pastato, kai 
jos ten bandė pardavinėti 
mokiniams narkotikus. Po
licija apskaičiuoja, kad jos 
parduodavo narkotikų nuo 
$200 iki $500 į dienų. Tai ge
ras biznis. Jos pardavinėjo 
po $5 mažytį narkotikų mai
šelį.

Kalėjimų tarybos pirmi
ninkas Wm. J. Heuvel ragi
na teisėjus aplankyti kalė
jimus, susipažinti su ten 
esančiomis sųlygomis ir ka
liniais. Tada bus geriau 
jiems spręsti kriminalines 
bylas.

Lindsay administracijos 
visuomenės reikalų apara
tas patrigubintas. Jo išlai
kymui tenka sumokėti į me
tus 3 milijonus 600,000 do
lerių.

Bronxo elementarinės mo
kyklos mokytoja išprievar
tauta ir apiplėšta tuoj, kai 
mokiniai išėjo namo ir pa
liko jų vienų mokyklos kam
baryje. Kita mokytoja taip
gi panašiai išprievartauta 
ir apiplėšta.

Altman departmentinėje 
krautuvėje buvo padėta 
bomba, kuri uždegė prekes 
ir padarė nuostolių.

♦
Vienas New Yorkp poli- 

cistas areštuotas su kitais 
25 žmonėmis, kuriuos kalti
na narkotikų pardavinėji
mu.

Rep.

Geneva, Šveicarija.-Jung- 
tinės Valstijos deda daug 
pastangų, kad tarptautinė 
sutartis neuždraustų chemi- 
kalinių ginklų, kuriuos ame
rikiečiai naudoja Indokini- 
jos kare. Amerika gali pa
gaminti 10,000 tonų nervų 
gazų.

DĖMESIO!
Nepaprasta proga gauti jūsų giminėms, gyvenantiems 

.USSR, ilgai laukiamos automašinos
I . 7

vėliausio modelio — 

“Moskvich ”-412-1E 
Kaina $2,995 1

# * #
Taipgi galima gauti automašinų 

i6Zaporozhets9;>--ZAZ‘-966 
Kaina $1,895

TURIME APRIBOTĄ SKAIČIŲ MAŠINŲ . . 

Pirmam Atėjus — Pirmas Patarnavimas
Skubinkitės. Užsakymą ir pinigus siųskite tiesiai į

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue SoutK W' 

New York, N. Y. 10003
Telefonas: CI S-7711

Aido Choro Veikla
Šį pa vasarį įvyks trys di

deli parengimai, kuriuose 
Aido choras pakviestas da
lyvauti.

Pirmiausia reikia mokin
tis dainas dėl “Laisvės” ju
biliejinio suvažiavimo - ban
keto, paskui reikia rengtis 
prie Aido pavasarinio kon
certo, o vėliau važiuosime į 
Hartfordu — į Laisvės Cho
ro banketų. Taip, kad prieš 
mūsų akis stovi labai dideli 
darbai ir turime sukaupti 
jėgas. Apie parengimus ir 
datas paskelbsime vėliau.

Jau sugrįžo iš Floridos ai- 
dietė J. Lazauskienė, džiau
giasi ten pailsėjusi — pasi
kaitinusi prieš saulutę. Na, 
o dabar, mieloji Julyte, lau
kiame atsilankant penkta
dienį į choro pamokas.

Aido choro garbės nariai: 
Al. Deikus — $10, D. Gali
nauskienė — $5, V. Urbo
nienė — $5. Choras širdin
gai dėkoja.

H. F.

Nauji Tar. Lietuvos 
Filmai

Pirmas — tai filmas iš 
klasiko Jono Mičiulio-Mai- 
ronio gyvenimo. Per visų 
filmų banguoja ža ve janti 
muzika — “Lietuva bran
gi.” ‘

Antras filmas — “Tary
bų Lietuva,” spalvotas, ne
paprastai gražus ir angliš
kai kalbantis.

Šis rodymas įvyks balan
džio 4 d., Prano Bručo 
White Horse Tavern sale
le. 86-16 Jamaica Avenue, 
Woodhavene. Pradžia. 3 v. 
do pietų. Įėjimas kaip au- 
ko—$1.

Filmus rodys J. Grybas.
• • •

Kelrodis: Iš New Yorko 
arba iš bile kurios Brooklyno 
dalies imkite traukini BMT 
Jamaica Line, išlipkite Forest 
Parkway stotyje ir eikite pir
myn tik vienų trumpų kvarta
lų (’blokų).

“Laisves” direktoriams
Direktorių Tarybos posė

dis turi įvykti šį pirmadienį, 
kovo 29 d.

Pradžia 4 vai. pp.
Tai paskutinis posėdis 

prieš Bendrovės metinį su
važiavimų. Sekr. S. V.

Atlantic City, N. J. —Čia 
susidaužė privatus mažas 
lėktuvas, kurio 4 keleiviai 
užmušti.

Parengimo Kalendorius ♦
Kovo 28 d.

LDS 13-os kuopos šu rum
bu ru m popietė, Laisvės sa
lėj. Pradžia 2 vai. popiet:

Balandžio 4-a
LLD 185 kp. Tarybų Lie

tuvos filmų rodymas Frank 
Bručo White Horse Tavern 
salėje, 86-16 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Pradžia 
3 valandų po pietų. Įėjimas 
kaip auka—$1. Naujus fil
mus rodys Jonas Grybas.

Balandžio 18-tą diena
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia- 
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi- « 
liečiu Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketų.
■4--------- ------- ------ ■ .................. -.į.-

“Vilnies!’ kalendorius
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug Įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus ir šalių valiutas; pa
tarimai kaip būti sveikiems, 
receptai šeimininkėms, matų 
ir saiku sistemos lentelės. . . 
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako žemklais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstyklės, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00. 
Persiuntimas 15c.

Kreipkitės į LAISVĘ 
102-02 Liberty Avė., 
Opne Park, N.Y. 11417^

dėmesio! dėmesio!
šiuomi pranešame, kad ga

lite iš anksto įsigyti bilietus 
į “Laisves” jubiliejinį ban
ketų, kuris įvyks balandžio 
24 d., Maspetho Piliečių 
Klube. Užeikite į “Laisves” 
raštinę arba skambinkite 
telefonu MI 1-6887. Bilieto 
kaina $6 asmeniui.

Administracija

Dėkojame
Kovo 12 d. mirė mano gy

venimo draugas ir vaikų tė
vas Iz i d o r i u s Pranaitis 
Whitestone ligoninėje. Pa
laidotas pirmadienį, kovo 15 
d., iš A. Gleason šermeninės 
Pine Lawn Memorial Parl^ 
kapinėse.

Mes dėkojame visiems gi
minėms ir draugams už at
silankymų į šermeninę ir ly- 
dėjusiems į kapus. Dėkoja
me už gėlių vainikus, kurių 
buvo daug. Taipgi dėkoja
me už prisiųstas užuojautas 
laiškais ir atvirutėmis. Ačiū 
už viskų. Suraminote mūsų 
širdis tokioje liūdnoje va-

Liūdinti likome:
žmona Veronika Pranai

tienė
Duktė Juliona ir žentas 

Jim Olavent
Sūnus Jurgis ir marti

Lora
Anūkė Betty Shuman su 

šeima
Anūkas Jimmie Olavent 

su šeima
Anūkas Grigorius Pra

naitis

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvės” paramai.
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