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tojas dr. Buff mano,

apimta generalinio vo

Washingtonas. — Nepai- 
isydami unijos viršininkų 
,pasargos nestreikuoti, de
šimtys tūkstančių mainie-

nu-

landas.
mai-

nijose.

ar

KRISLAI Mainieriai streikai
Kaip pradedame 1970 metus?] 
Kaip po audros

Galėjo ir taip būti ’ 
Geras bilius 
Jis drąsus vyras

K a ' 11 A. Bimba

Didelė mūsų skailv tojų dau-i 
guma priklauso Lietuvių Liti*-’ 
(atūro> Draugijai
I )<;i bininkų Susivienijimui.
Taip ir tun būt1. čioje Pittsburgho apylinkė-

Ar įau uz'imokėiote šių me- je. Bituminous Coal Opera- 
"u duokle'? tors Association skelbia,

GemeralSnss streikas
Saigono mieste
nas. — 'Pietų \’ie’.- reikšdami simpatiją 600 ali

namo sostinė pirmu kartu tobusų vairuotojų, kurie bu- 
) paleisti iš darbo, kai 

va- miesto valdoma autobusu i v

L

ku protestuoja prieš nužu
dymą jų vado Yablonskio, 

ir Lietuviu J° duonos ir dukros.
nierm

turinti suėmus du asmenis, 
kurie nužiūrimi, kaip Ya
blonskių užmušėjai.

Jungtine Mainierių Unijai
rgamzacinę kuoja daugiau kaip 20,000 paskyrė $50,000 atlyginimą] 
.dzioje me- mainierių. West Virginijoje tiems, kurie prisidės prie! 
:kia ' upm- streikuoja 7,000. suradimo Yablonskių užmu-i

i;-. Be to. duoklių užsimokėji-• 
ni.ts pradžioje metų labai nau
dingas organizaci iai.

Ypač Literatūros Draugijos 
biudžetas yra ribotas. Duoklės 
beveik vienintelis pajamų šal
tini'.

[><i r<-iga

Streikavo autobusų, dirbtu- 000 vairuotojų turi būt pri- 
viu. kuro ir raštiniu darbi-'imti i darbus kitose kompa-

maziausia oo,
kų. Valdžia skelbia, kad ir, NATO sąjungą, kuri remia 
karo reikmenų pervežimas rasistines v a 1 d ž i a s Pietą 

Afrikoje, Rodezijoje ir Por-

Ispanijos mainieriai streiku 
kovoja Franko diktatūrą

Prieš ai) metų Klaipėdos pradėjo veikti kultūrinė
lietuvių draugija “Eglaitė”, kurios organizatore buvo tuomet

■ dar jauna mergina iš Vanagų kaimo Ieva Simonaityte. Di
delė grupė senų klaipėdiečių neseniai susirinko i Priekulę pa
žymėti I. Simonaitytės visuomeninės veiklos 50-meti. Ta pro
ga Žemaitijos liaudies meistrai suruošė savo darbų parodą 
liaudies rašytojos L Simonaitytės kūrinių tematika. Savo 

Puškorius, E. Jonušas, J. Lukauskas,

išvengti, kovos didėja
Kiruna. — Šis Švedijos! 

miestas apimtas streikais.]
Pirmiausia sustreikavo mai

nieriai, paskui 4,700 kitu: 
darbininkų išėjo streikam] 
Sustreikavo Goteburgo uos-! 
to 1,000 darbininku.

Darbininkai reika 1 a u j a JA V pervedė tą bazę Pakis-, 
didesnių algų ii* darbo saly- tanui.
gu pagerinimo. Kituose -------------

iš vėliausio Riestuose taipgi darbinin-j Maskva._Sausio 7 d. pva. 
pranešimo, kai stato savo reikalavimus,|h „ - n vA; AQ„ llllv„ 

pasitempti. Koloni jų .ruošiasi streikams.
<arštai raginami susi-

eita. Kuri kuopa pirmutinė 
atsiųs į ('tuitrą vi>ų narių duo
kles už šiuos metus?

žieminiu švenčiu jaučiasi

g‘!S. Atrodo, jog turime ato- 
ir mūsų “Laisvės” vaju- 

() laikas bėga. Vajus baig
si! vasario 15 diena.

dar tolokai nuo pasibrėžto tik- 
<!<>. Tai matosi 
Administracijos 
T arime

* rūpinti.
įteikia, kad vi 

būtų atsinaujinę

nau i u

tu.

Rawalpindis. — Pakista- į 

]no valdžia atmetė JAV pra-: 
jšymą atnaujinti militarinės iir

Tuomet'

švenčiamos Kalėdos. 92 mc- 
Nuo 1928 metų Švedijoje tų amžiaus p a t r i a r c h a s 

buvo ramu. Darbininkai be Aleksius kvietė maldininkus 
skaitytojai kovos susitardavo su firmti melstis už taiką.

prenumera-į
Keikia, kad gautumėme* 
skaitytojų. įteikia, kad] 

•tinis fondas prisipildy- ] Olandijos bažnyčių taryba už 
vedybas ir moterų kunigus

Noordwijkerhout, 01 a n- kuri griežtai priešinga po- 
•Romos katalikų baž-]piežiaus enciklikai.

Rezoliucijoje reikalai! ja- 
rezoliuciją, ma, kad popiežius suteiktų 
---■.... i visiems kunigams teise su

'w Yorke!(hngą sveturgimiams amerikie-l S1^uoktl ir sukulti seimyni- 
metodistu 1 čiams bilių. Tai bilius S.3202. Į gyvenimą, kaip tai daro 
je įsteigė! O bilių labai karštai remiaį daugelio kitų religinių sek-

Dideli, gražūs pastatai, va-' 7 ’ 
rlinami bažnyčiomis, tušti be-!f]jja.__ ]

nyčios taryba savo asamb-] 
lėjoje priėmė i

tėję. Kam iš to nuada ? 
kam.

Taip pagalvojo jaunų puer-į 
tori k iečių grupė 
ir užėmė Pirmąją 
bažnyčią. Tuoj 
teikimą šiltų pusryčių bierinio-’Nacionalinis Sveturgimiams jtų kunigai, 
kų vaikams ir pradėjo ap.vlin-J’inti Komitetas, 
kės gyvento jams duoti pamo-į Jeigu Kongresas bilių S.3202 ^las, kad moterys būtų pri- 
kas įvairiais d ienos k Jausimais. į priimtų ir padarytų įstatymu, I imamos į

Jų tikslai labai gražūs. Kam tai valdžia nebegalėtų riepor- ną” lygiomis teisėmis SU vy- 
tuščia bažnyčia, kai ją galima tuoti nė vieno ateivio, kuris’pajs. 
panaudoti

Kitas smarkus reikalavi-

“kunigystes sto-

nė vieno ateivio, kuris
apylinkės žmonių

poreikiams.
bažnyčios vadovybė nupilietinti sveturgimio pilie
policiją ir juos iš- įčio po dešimties metų jo ipi 

Bet reikia tikėtis, kad ketinimo.
Dabai* tik reikia, kad šj se-l1 1

naudin-. natorių sumanymą paremtų į

gyvenęs 20 metu. Ji negalėtų

pasišaukė 
metė.
ių pradėtas judėjimas tuščias,
bažnyčias panaudoti
giem.s socialiniams žmonių rei-1 plačioji Amerikos visuomenė, 
kalams nesustos. Ypač sveturgimiai jiems ture 

tų padėti.

Boksininkas Pasius ('lay sa-

vadovybė su Tony Boyle prie*- Jau turįs padaręs sutari 
eko neturėjo su są- Bandom House leidykla, 
prieš Yablonskių šei- nė 

Jų nužudymas gali būti jos
moksl u 
mą.
darbas kapitalistinių anglies 
interesų. Galimas daiktas, jie 
išsigando Yablonskio ir jo va
dovaujamo pažangaus judėji
mo įtakos unijoje ir nuspren
dė su juo susidoroti. Jiems pa
tinka dabartinė konservatyviš- 
ka vadovybė, su kuria jie gra
žiai sugyvena.

Tokios galimybės negalima 
atmesti.

Dvidešimt trys senatoriai su 
Edward Kennedy priešakyje 
pasiūlė Kongresui labai nau-

su 
Dar 

eilutės neparašė, o jau iš 
gavo $60,000 honoraro.

O kai ją parašys, tai iš viso 
gaus $200,000!

Tai, žinoma, didelė sensaci
ja.

įteikia pri,pažinti, kad šis 
jaunas sportininkas yra ne tik 
pirmos klasės boksininkas, bet 
ir šiaip labai drąsus vyras. 
Antai už atsisakymą stoti mi- 
litarinėn tarnybon jis jau nu
baustas penkerių metų kalėji
mu. Bet jis nepaiso ir toliau 
darbuojasi prieš karą ir už 
juodųjų žmonių civilines tei
ses.

bus eksponavo A. 
Norbutas ir kiti.

B. Aleknavičiaus nuotr-aukoje matome levą Simonaitytę 
keletą senųjų klaipėdiečių, jų vaikus ir anūkus.

v i . / v . c? e j

ilios taryboje, susilaikė nuo 
I balsavimo. Tokiu būdu tari
amai buvo priimti vienbal- 
Isiai.

1902 m. mainierių strei
kas sudavė nemažą Franko 
diktatūrai smūgį. Tuo metu 
Franko negalėjo sudaužyti 

riaus Franko režimą. Strei-i mainierių kovos. Dabai* jie

panijoje 
joje ai 
e 11 •/-> i 1.' i i n

ir vėl
diktato-

25,000 mainierių. Beliko 
darbe tik 5,000 mainierių.

Mainieriai reikalauja di
desnių algų, darbo sąlygų 
pagerinimo, taipgi laisvai]
veikti savo profsąjungoje. 
Valdžia paskelbė, kad visi

Saiffono asamblėja kaitina 
, amerikiečius skerdynėse

Saigonas.— Pietų Vietna-®
mo asamblėja (parlamen- Maskva. — Maršalas Žu-!c]angj streikai 
tas) pareiškė, kad ameri-, kovas kritikuoja vakarų is-j draudžiami, 
kiečiai kariai tikrai suruošė.torikus, kurie aiškina tary-] 
civilinių skerdynes Songmyjbinius laimėjimus priesHit- 
kaime ii* jie turi imti už taijerį ne TSRS karių sugabu- 
pilną atsakomybę. Imais

Prezidentas Thieu bandė'Žukovas 
pateisinti Amerikos agreso
rius, bet parlamente jam taijsudavė 
visai nepavyko. Agresorių1 
politika buvo pasmerkta.) 
Amerikiečiu brutalumas bu
vo numaskuotas.

, bet kareiviu skaičiais. I 
7 v

militarinis mokslas taipgi] 
smiuri hitleriniu-!«. c

Eilinė politinė 
žmogžudystė

Colo. — Romos 
įcezijos kancle-

Cotter pasi-

enduoti ir! Washingtonas. — Jungti- 
rt’įžti, ka-'rpų Valstijų ir Kinijos am- 
Ispanijoje basadoriai Varšuvoje tarsis 

sausio 20 d.

Policija areštavo 105 lordus, 
bažnyčią grąžino klebonui

New Yorkas. — Ispaniš-,sinę diskriminaciją, pi

į ja areštavo 105 Jaunųjų cija ištyrė ir surado, kad 
Lordų organizacijos narius.) 1944 metais čia buvęs iš Vo-

Subversyvių taryba | 
nutraukė tyrinėjimus
Washingtonas. — Subver- skio ir jo šeimos nužūdymas] 

šyvių Veiklos Kontrolės ta- yi'a tik eiline politinė žmog-'

paliko bažnyčios valdovas.
Su areštais kartu panai- kaimo gyventojų.

kymą nužudyti 17 FilletoMaskva. 
! organas iz.vvmi i<a i * ........ -------

kad mainierių vado Yablon-!^irita nemokama skuidzių ________
|vaikams valgykla, mokyklai
i ir pasilinksminimo vieta.] Maskva. — Sen. McCar- 
iAreštuotieji pasižadėjo pri-ithy turėjo susitikimą su 
būti teisman, tai paleisti be!Aukščiausiosios Tarybos 
užstato. Jie bus teisiami pirmininku Spiridonovu ir 
sausio 26 d. I Tautybių Tarybos pirminin-

Jaunųjų Lordų organiza-.ku Justu Paleckiu, taipgi 
jciją sudaro puertorikiečiai susitiko su 190 amerikiečių 
i kovotojai prieš skurdą, ra-'turistų.

rašo,

Panašiose žmogžudystėsesi tyrinėjimus, gruodžio 31 į

d. nutraukė bet kokį tyri- žuvo prez. Kennedis, sen. R 
nė j imą ir dabar laukia teis-į Kennedis, civilinių teisių 
mų nuosprendžio. kovotojas dr. Martin L11-

12 asmenų buvo nuskirta, ther King ir Malcolm X. 
tyrimui, ar jie nebus atlikę, Amerika, “persigėrusi ag-į 
subversyvės ~ akcijos resyvėmis ambicijomis iri

. ... ... I komunistai Bet dabar ir jų rasjne neapykanta”, tole-Į N1X0U0 Baltieji rūmaiItalu UnilOS kaltina jt.yllne-'imas ^t'detas. reis-j,.U0ja tokias žmogžudystei.,
T J muose ragangaudžiams ne- raš0 “Izvestija ”

policijos brutalumą
Roma. — Trys didžiosios 

darbo u n i j ų federacijos 
skelbia, kad policija žiau
riai puola streikuojančius 
darbininkus, nors jiems ša
lies konstitucija suteikia 
teisę streikuoti.

Vien tik Milane yra už
registruota 82 policijos bru
talumo naudojimai. Federa
cijų skundas pasiųstas 
zidentui Saragatui.

vakaruose
Panaikinta lojalumo 

priesaika

pre-

Londonas — Anglijos 
kytojų streikas nuolat 

dalyvauja 
kaip 300,

čiasi. Šiuo metu 
streike daugiau 
000 mokytojų.

mo- 
ple-

Luganską pavadino 
Vorošilovgradu

Maskva.—Ukrainos mies
tas Luganskas, kuriame gi
mė buvęs TSRS prezidentas 
maršalas Vorošilovas, da
bar pavadintas Vorošilov
gradu.

Šio miesto vardas pakeis
tas tikslu pagerbti mirusį 
maršalą Klementį. Vorošilo- 
vą.

6

Gary, Ind. — Sustreikavo 
unijistai mokytojai. Jie pa^ 
laiko piketą šaipiausiame 
ore.

Chicago, III.
MIRĖ VINCAS RUDAITIS 

| “Laisvei” einant į spaudą 
įgavome iš Chicagos telefo
nu pranešimą, kad mirė 
mūsų senas veikėjas drau
gas Vincas Rudaitis, 
laidojamas trečiadienį, 
šio 14 dieną. Ilgokai ir 
kiai Vincas sirgo.

Reiškiame giliausią
uojautą jo artimiesiems ir 
draugams.

Bus 
sau
su n-

uz-

Albany, Ga. — Trailways 
busas apsivertė, 19 žmonių 
sužeidė.

San Clemente, Califor. —; Washingtonas. — Civili- 
Prez. Nixonas įsisteigė Bal-: nes Tarybos Komisija pik
tuosius rūmus, kuriuose jis neša, kad panaikinta loja- 
dažnai praleidžia savaitga- lumo priesaika visiems fe
bus. Jų pertvarkymai taksų deralinės valdžios tarnauto- 
mokėtojams kainuoja $250, jams-darbininkams.
000. Jų užlaikymas j metus Prieš kiek laiko aukščiau- 
taipgi kainuoja po $54,000. siasis teismas pripažino, 

Nixonas aiškina, kad Bal- ><ad lojalumo priesaika yra 
tieji rūmai būtinai reikalin-‘Prlesln?aJT1,es..konstltuc!- 
gi vakarams. Juose tiek pat g1' Tal dabar ■" Pana’’ 
vedami valdžios reikalai,
kaip ir Baltuosiuose rūmuo
se Washingtohe. Washingtonas. - - Dar du

amerikiečiai kariai, Char
lies Hutto ir Gerald Smith,

Washingtonas. — A FL-1 bus karo teismo teisiami 
CI. paskyrė milijoną dolerių |dėl papildytų skerdynių 
General Electric darbininkų Songmy kaime, P. Vietna- 
streikui paremti. name.
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amžius
TARYBl/ Sąjungos Komunistų partijos Centro Ko-

i.enim) g; 
’.cementas, 
iai'> vietą 
naują ryt

Kas ką rašo ir sako
PONIA IR LOGIKA

Clevelando “Dirvoje
; (gruodžio 31) ponia E. Če- pramatyti, kad čia da-i 
; kienė labai rūsčiai bara. bai
tuos “liberalus”, kurie kai- bazė, 
ba apie bendradarbiavimą 
su Lietuva ir nebepKista

mų kraštų bendruomenei. Da-< 
bar ji nugravitavo į Sovietų 
pusę, tapdama Afrikos Kuba.;

Algirdas Ferensas

MELO TRUMPOS KOJOS

ko, “kad Naujieji Metai at-

dėlių džiaugsmu paskelbia, 
kad “tokių tiktai yra kele
tas ir neturi reikšmės lietu-

Tėviškės duona lėtos centnerių derlių nu- gamina naujas s t a k 1 e s is 
TZ , v , .... imdavo pjautuvais, kadaKarta as lydėjau į tolimą m . ,. .. •. . •v i r daugeliui valstiečiu prie pie-įuzsiemo kelionę savo seną « trūkdavo duonos. .. 

(draugą. Ruosdamasis Jisru-.^. Amerįkos Hetuvjai ge. 
:|>es ingai į ėjo agaminan, . ^jno kokje nelengvi bu-

villės Kongo respublika ne-:|a ..N - ten maža ^.ivo pirmieji Lietuvos zem-
turi ne milijono gyventojų. ^,,, _?nustebęs klau?<hrbių žingsniai jų pačių pa- 
Mūsų kunigams skaudu, • - Mono drmmos švn-slrlnktu socializmo keliu. ■
kad ši mažyte šalelė susiku- ■ , , - i Neaprėpiamos Tarybų Są-
re pažangią valdžią. Jie ja1 , R t • šalvie ir na-!jungos sociallstlnes /espub- skaičiavimo masinas,.telex i- 
otrmL-1^4.1 4m’Uofn ” Jc jJ 1 likne nripmnsins Lipfnva i zorinsy Žvejybos laiVUS...

Mes — internacionalistai. Ir

bus Sovietų kolonializmo
, revoliucinių teroristinių; 

veiksmų židinys juodajame 
k ontinente.

Uralo arba Sibiro metalu 
audžia audinius iš Uzbekis
tano medvilnės; respublikos 
laukuose dirba Volgogrado, 
Charkovo, Minsko trakto
riai ir kombainai... O jis 
pats, lietuvis, siunčia bro
liškomis tautomis stakles, 
baldus, chemines trąšas,

. . . , -------- - ----------  ----- sveikintų, jeigu joje butų ganĮ<a> }-)eį ne Įaį svarbu.
' algoje pa> \€ jc ^ezes a( imno vjtl išeivijos tikrajai paskir-. vairą į savo rankas paėmę jLlg Į<artaiS) būdamas užsie- 

' ėiai ir veiklai”. ifašistimai militaristai.]<'ii_( :Uom> metinėms.” Tai istorinis do- 
u Ldrstantis ir nušviečiantis šio geni- 

■ o<>liri> darbo liaudies kovu už laisve ir

likos, priėmusios Lietuvą į zorius, 
savo gretas, ištiesė jai visa
pusiškos pagalbos ranką... didžiuojamės tuo, kad, pa-

Rekordinis derlius

UK. Klejos ir uaroai, didysis jo g>-!logika Su tokia ]ogika 
turt\ biniam> žmonėm>, \ jso pašau- smetoninė “švietėja” pati 
»tnkamas įkvėpimo ir optimizmo saVęs juokus krečia.

inyje dvi tris savaites, taip
pasiilgsti savo duonos kva-;
po... Užtat nutariau pa-Į

; siunti, is namų. pateikta skaičių, apie ku-’ pasiekimai naudojami Lie-
Tėviškės duona! Tai išti-Iriuos lietuvių emigrantailtuvoje. O elektronines skai-

mas nagrinėjančių Mask- 
Šiame suvažiavime buvo vos, Leningrado institutų 
- r\ i Ir 4- o o i \ 1 L- 11 , J l < T •»

šaltinis
š\-lesus Lenino genijus nušviečia revoliucinės kovos AMERIKOS LIETUVIO 

ir kuriamojo

hunianiškiausiam ir teisingiau- 
— kovai už visišką darbo žmonių iš

vadavimu i> prie.-pami<>s ir išnaudojimo, už komunistinių 
idealu pergalę, už geresnę žmonijos ateitį.

Tę>dama Lenino darbus, tarybinė liaudis atkakliu 
darbu gausina vismiomeninius turtus, vysto socialistinę 
demokratija, mok>L i) kultūrą, nenuilstamai rūpinasi so
cialistinė." Tėvvnės gynybinės galios stiprinimu, kuria

žinias,

gyvenimą, vertą žmogaus.

snį ponia pašventė tiems ke-;NUSISKUNDŽIA IR
iliems bereikšmiams niekin-1 KRITIKUOJA
ti. Tokia ponios Čekienės* Savaitraštis “Literatūra! 

ši;ir menas” i ' ' į
ls atspausdino Aloyzo šušins-venimu, susijusių su gimtą- vos žemdirbiai 1969 metais čio mūsų susivienijimo ko trumputį sH’yinąnph 1 ■ - n ----  x---  . . ....................

“Kartelio nuosėdos”. < 
skaitome:

Metai iš metu ilgėja turisti
niai Keliai. įiutiKsmie nemaža1 išėjusio ‘Lietuvos inžinie 
žmonių, kurie sKersai išilgai is-'pįy ' 
važinėjo ne tm Lietuvą, bet 
ir visą Tarybų sali, 
pat Kasmet Keliauju. ŠierneG 
issiruosiau į Kelionę Nemunu.! 
l ai, Ka patyriau, tur but, ver- . . . .„ T .‘ jams laisvinti Lietuvą,

I nusidanginusiems už okea- ii g.>- .
Juoz-is 110 lr gyvenantiems is sa-

GYDYTOJO
PASIŽYMĖJIMAS

“Gimtasis kraštas” prane-

Jung’tinių Amerikos Valstijų 
spaudos aprašyti vėžio ligų 
specialisto dr. Jono Valaičio 
eksperimentai, sukėlę gana di- 

Idelį susidomėjimą.
Bandymų serija J. Valai- 

• - • • 1 R 1 J..

tu partijos sutelkia

m Lenin.) darbi 
alini Mvidaitima i socialistinių šalių tauto-

Kaudondvaryje gimė ir gy- 
jčiui 112 kartus pavyko liūsta-,vcno kompozitorius 
jtyti pažeistas plaučių ląsteles, i Naujalis, Kurio gimtadienį ne
prieis pasireiškiant aiškiems ve-,seniai paminėjome. O Ką sian- 
žio simptomams (trimis J. Va- cticn žinome apie J 
iaičio nustatytais atvejais ši gimtinę, ką apie jį žino rau- 
baisi liga net nebuvo įtaria- ■ uondvariečiai ? Kabo tik at

iminimo lenta. Panašiai atsiti-

garna jausmų ir pergy- negali . -pagalvoti. Lietu- čiavimo mašinas gaminan- 
p,veninių, susijusių su gimtą- vos žemdirbiai 1969 metais čio mūsų susivienijimo 

stiaųisnelį ja žeme, su meile savo tary- surinko rekordinį derlių — “Cigma” patyrimą studijuo
jame !|anei Tėvynei. Aš supratau vidutiniškai po 24 centne-ija maskviečiai, leningradie- 

!savo draugą. rius grūdinių iš hektaro: ly- čiai ir kijeviečiai. Šie kas-
turisti- O štai pernai New Yorke giai dukart daugiau negu!met stiprėjantieji respubli- 

- surinkdavo lietuvių valstie-'kos ekonominiai ryšiai by
rių ir architektų metraščio” čiai iki karo. Suvažiavime;loja apie lenininių internaci-
sudarytojams ir leidėjams buvo pateikta nemaža ryš-'onalizmo idėjų triumfą.

as taip (jakartinės Lietuvos duona ;kių faktų ir skaičių, bylo- Mes niekada nepamirštame
šlenieL,'atrodo be galo sprangi. Ji jančių, kaip turtingai ir,Lenino žodžių: “Galvoti ne
..... "i labai nepatinka tiems mėgė- kultūringai dabar gyvena įtik apie savo naciją, o aukš- 

lietuvių valstietis, 
i

Stasys Jokubka ruošiasi 
parašyti knygą apie savo 

[kelionę po Lietuvos TSR. 
i Užsienio skaitytojams pa-l

vo amerikoni š k ų j ų šeimi
ninku išmaldos. Visais “bal- 

Naujalio sais” jie šmeižia Tarybų

■ čiau statyti visų intere-
; sus...”

Didžiuojamės mūsų 
mokslininkais

Mes internacionalistai ir
■ dU.im Ha„di‘.žistama ankstyvesnė jokny- didžiuojamės tuo, kad žy- jos (laibo liaudį, fra -— nirmnsinQ kolinnpQ no ...... . t .■„4-...,^,. ,v,«i,nl„

ma).
demokratiją, ir nacionalinį išsivadavimą, už tvirtą taiką, 
demokratiją ii socializmą, už marksizmo-leninizmo idėjų

Vladimiro Lenino idejo> įkūnijamos komunistų veik
loje, darbininkų klasės ir visų darbo žmonių kovoje, nuo
latiniame socializmo ir komunizmo vystymesi, neįvei
kiamoje .socialinėje žmonijos pažangoje.

Lenino vardas ir darbai bus gyvi per amžius!”

nes anatomijos skyriaus namas-muziejus ir

nėje Park Ridge, eksperimen-. | j pasigėrėti turistas,
tus vėžio tyrimų srityj’e prade-Į
jo 1965 m., pasitelkęs maž-j
daug 1000 savanorių. rl arp JU|palit<ti privačių žmonių globai, 

ibuvo 3123 “rizikingų rūkorių” kLirje juos naudoja.
(dešimt metų kasd; n išrukan-

atvy Kęs 
į Ant. Vienažindžio gimtinę? 
Daiktai, priklausantys poetui,

Nemalonų įspūdį

Nauja taktika ir forma
- ....VIETNAMO Karo Moratoriumo Komitetas praneša 

apū naują taktiką siekimui karo pabaigos. Nenumatoma; 
greitoje ateityje didelių manifestacijų arba žygių Į ša
lies sostine. Daugiausia dėmesio bus kreipiama i vieti-

gyventojų mases su propaganda prieš karą. Tam bus 
išnaudojamos įvairiausios formos. Bus stengiamasi į tai
kos sąjūdi įtraukti vietines žmonių organizacijas. Ypa
tingo dėmesio, aišku, bus kreipiama į pasiekimą jaunimo. 
Kaip ir praeityje, svarbus vaidmuo skiriamas mokyklin
iam jaunimui.

Bet bene naujausias

ga — pirmosios kelionės po‘mūs Lietuvos mokslo veikė- 
Tarybų Lietuvos miestus ir jaį jU0Zas Matulis, Zigmas 
kaimus įspūdžiai. Tai buvo j januškevičius, Juras Požėla, 
objektyvaus mūsų tikrovės. Algirdas Žukauskas ne kar- 
stebėtojo knyga., savo laiku jta atstovavo Tarybų valsty- 
susilaukusi užjūrio buržua- p^s mokslui pačiuose atsa- 
zinių nacionalistų išpuolių. kingiausiuose tarptauti- 
Tai nenuostąbu: musų lai- niuose forumuose; lietuvių 
mėjimai —ekonomikos, kul- aktorius Donatas Banionis 
tūros pasiekimai — visada puikiai pasirodė tarptauti- 
siutindavo juos. miuose kino festivaliuose

; kaip viso daugianacionali- 
!nio tarybinio kino meno at- 

.V J ;stovas; saviveiklinis choro
Mūsų žmonės linksmai pa-;yo parašyta, jog Lietuvos g0]ektyVas “Varpas” 1969 t i 

Įsijuoks, sužinoję, jog kažkas lipdustrializ a v i m a s kenkia metais užėmė pirmą vietą* 
i rimtai tvirtina, neva Lietu-i lietuvių tautai. Laikraštpa-jįarp|.au į j n j a m e Konkurse 
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Komunistų partiją.
New Yorke gyvenantieji 

Tarybų Lietuvos “specialis
tai” rašo, jog dabar lietu
viška duona nebeskani, jog 
“kai kurių respublikos mies- 

| tų parduotuvėse duonos ne- 
ibūna po kelias dienas,” jog

muota ir t. t. Visa tai, ži
noma, begėdiškiausias, me-j 
las, iš'kurio galima tik pa-; 
sijuokti. j

jčių mažiausiai po .pakelį eiga- niūsų kraštovaizdžio papuoša- 
rečių), trisdešimties metų ir;las — piliakalniai. Seredžiaus 
vyresnio amžiaus. Palyginimui | piliakalnis diena iš dienos ny- 
buvo tiriama beveik tūkstantis; ksta. Dar blogiau su Veliuo- 
nerūkančių asmenų. nos piliakalniu. Liūdno likimo

Dr. J. Valaičio ir dviejų ki-;susj]ailųę jr garsus Velykuškių 
tų ekspertų darbo rezultatas; pj|ia|<alnis 
anaiptol nedžiugina rūkorių 
tarp jų žmonių su pažeistomis:(jvbkos i 
plaučių ląstelėmis žymiai dau-' i<iangiU() 
giau. Pasak (' 
rūkoriai susirgti vėžiu turi ke ...v, „.v...,,™.......... . ................. ......... ....................
lis kartus daugiau galimybių šeimininkas. Jis įdomiai paša- žiniai atskalūnai, kai jie vai-

prie Sartų ežero.
Noriu paminėti ir Petro 

me m or i a 1 i n į m u z i e j ų 
•s e. <

dr. J. Valaičio,! jus niai()niai pasitinka Kazi-jkai Nemuno krašte šeimi- 
mieras Staniulis, šio muiejausĮninkavo dabartiniai buržua-

vos gyventojams trūksta... 
jLl duonos. Taip nėra ir negali 

Cvirkų sodyboje būti, nes nebegrįš tie laikai,

už nerūkančius. Ikoja apie rašytojo kūrybą, ku-
Anot JAV laikraščių, dr. J. į

Valaičio metodais pažeistoms ____ ____ „ .... . apie 
pilančių ląstelėms nustatyti > t a jo gyvenimą, mokslą, apie ra- 
’ perspektyvus: juk dažniausiaitčvu; K Staniulis la-

. Kongresą nuo (įauginusia v iciiiaiiyo nai o v-ži() Hga konstatuojama, kai 
- - - - ’ jau per vėlu būna ją elektin-

Reikia, kad tie kongresmanai arba sena- gai gydyti.
priešų. Keikia žinoti, kad šiemet rudenį įvyks kongresi-Į 
niai rinkimai. Keikia, kad tie kongresmanai arba sena- gai gydyti, 
toriai, kurie priešingi karui, būtų sugrąžinti i Kongresą.
Keikia, kad karo šalininkai būtų išmesti iš Kongreso. Rei- BIJO KOMUNIZMO 
kia padėti tiems kandidatams, kurie aiškiai pasisako už;
karo nutraukimą. Tokių kandidatų bus visose partijose.

Savo pranešime Moratoriumo Komitetas reiškia pa
sitikėjimą, kad šitie ir visi kiti nauji kovos būdai pri
vers vyriausybę skaitytis su žmonių troškimu Vietnamo

Žmogžudžiai turės išryškėti!
mas is

na P. Cvirkos atminimą, rūpi

de žemes, fabrikus, miškus, 
ežerus, o Lietuvos gyvento
jų tarpe būdavo ir badau
jančių, ir bedarbių.

Ne iš gero jie bėgo
“Metraščio išleidėjams ir

nasi sodybviete, kluonu aplin- pj-įtieiias šmeižikams pravar-
I, .. n-v riivud iii x

oiinv i ic-v į /u** >i

kunigų “Drau-ldarb&tumo iChicagos
gas” (sausio 6 d.) įmato di
delį mums visiems pavojų iš 
įvykių mažytėje Kongo res
publikoje .su jos sostine 
Brazaville. Mat, ten šiomis 
dienomis pateko šalies vai
ras į kairesnių žmonių ran
kas.

Kunigų organo redakto
riai dejuoja:

Paskutinę 1969 metu dieną 
kairiųjų kariškių junta, vado
vaujama krašto prcz. Ngoua- 
bi, paskelbė Kongo valstybę

a., kad ten per Naujus metus buvo 
Vabhmskis, jo žmona ir duktė. Va- 

tyi- iiK-;inia>. k>korna žmogžudžių.
>i bai>i tragedija siejama su vėliausiais įvy-!

AiigliakaCui 'Unijoje (United Mine j Ap'.iP 
ica). Tai labai natūralu. Mat, unijoje 
likimai. Yablonskis kandidatavo į uni- 
Rinkiniinė kampanija buvo labai aštri.' 
; prezidentas T. Boyle desperatiškai 
iną prezidento poste. Tiesa, jis laimėo,!

liet Yablonskis rinkimus kontestavo. <T‘

“liaudies res- 
i publika". Vietoj tautos himno 
| dabar pasirinko internaciona
lą ir vieton žalios, raudonos, 
geltonos trispalvės pasirinko 
raudonąją vėliavą su sukry
žiuotu kūju ir kauptuku, pa- 

Jis įrodė visokias; puoštais palmių lapais. Tai bu- 
suktybes is Boyle ir jo šalininkų pusės. Jis kreipėsi įįvo pranešta, baigiant tris die- 

balsavimus panaikinti ir laikyti Inas užsitęsusi valdančios par- 
tai jis nužudytas! Spėjama, kadjtijos kongresą. Pati partija, 

iki šiol vadinta Revoliuciniu 
tautiniu sąjūdžiu, dabar pava
dinta Kongo darbo partija.

Iki šiol ši Kongo valstybė 
priklausė Prancūzijos globoja-

Dabartinis

naujus rinkimus, 
žmogžudžiai nudėjo jo žmoną ir dukterį, nes bijojo, kad 
jos jų neatpažintų.

Tikėkime, kad žmogžudžiai bus sugauti ir tinkamai 
nubausti. Taip pat tikėkime, kad jie tą baisų darbą at
liko be žinios nei prezidento Boyle, nei kitų unijos par
eigūnų, kad jie vadovavosi kitokiais sumetimais. Jeigu 
išsiaiškintų, kad Yablonskių nužudymas tiesioginiai ar 
netiesioginiai susietas su angliakasių unijoje kova už 
vadovybę ir kad dabartiniai unijos vadai yra pridėję

ka. Tai kiekvienam turistui 
sukelia pasigėrėjimą, rodo 

ir rūpestingumo
pavyzdį.

O štai Raudonės pilis. čia 
restauruojamas pagrindinis 
bokštas. Pašlaitėje — Gedimi
no ąžuolas. Jo drevė išpuvusi, 
išdeginta, primesta .šiukšlių, 
kamienas neaptvertas. Tai pa
lieka aplaidumo ir praeities 
negerbimo įspūdį. Vytėnų pi
lis — puikus renesanso epo
chos statinys su gotikos sti
liaus liekanomis. Girdėjau, 
kad ateinančiais metais ją 
pradės restauruoti. Kad pilis! Užsienyje gyvenančių lie- 
išliktu ateities kartoms, reikės tuvių emigrantų tarpe yra 
daug ir meilės. nemaža dorų, sąžiningų

Netenka abejoti, kad i žmonių, linkinčių Tarybų 
Lietuyai laimėjimų ir kles
tėjimo. Kai kurie jų kas
met apsilanko savo tėvynė
je ir širdingai džiaugiasi so
cialistinės statybos laimėji
mais respublikoje. Keletą 
mėnesių Lietuvoje viešėjo 
pažangus lietuvių emigran
tų veikėjas iš JAV Stasys 
Jokubka. Neseniai vykusia
me II respublikos kolūkie
čių suvažiavime jis paprašė 
žodžio ir pareiškė:

— Doras lietuvis Ameri-

šias kritiškas šušinsko pa
stabas atkreips .savo dėmesį 
atitinkamos organizacijos 
bei įstaigos. Jo nurodyti 
trūkumai turėtų būti paša
linti.

St. Louis, Mo. — Miss Ju

liko savo 13 metų šuniui 
$210,000, kad jis būtų ge
riausia visą gyvenimą už
laikomas.

Jie prieš praųionę
Naujienose” neseniai bu-' v . • T • j

laikis “Draugas” “kūrybiš- Italijoje, Kur beatsidurtu 
kai” vysto tą pat temą : lietuvių tautos sūnus 
“Augant pramonei, labai kajp TSRS pasiuntinys, 
greit nyksta musų žemes ;visui. jis didžiuodamasis sa- 
turtai. Rusams naudingiau. ko: “Aš—Tarybų Sąjungos 
eksploatuoti savo reikalams!piiietis!”

I Lietuvis nuoširdžiai visa 
■!siela myli savo tėvų žemę.

i Tačiau lietuvių, kaip ir visų 
j tarybinių žmonių, patriotiz- 

mas netelpa siauruose naci-
. Nese- 

j niai respublikos komjauni
mo CK ir Švietimo ministe-

Lietuvos žaliavas ir pa tau-į 
pyti savąsias.” 1

Ne, Lietuvos žemės turtai; 
nenyksta, bet kaskart vis’ 
didėja. Tarybų valdžios me
tais Lietuva, nesavanaudiš-Į .. . 
kai padedant visoms broliš-|°P^lmiuose lemuose, 
koms tautoms ir pirmiausia; 
didžiajai rusų tautai, tapotu priminti: ne dėl duonos 

pertekliaus savo troboj ir 
ne iš gero gyvenimo buo
žių, dvarininkų, fabrikam kos pramonė per 13 dienų!

VA X k A Zj A CA ICAl 1 LIO LA lUtlVVWj VCAI7V • . — * * 1 1

(labai išvystytos industrijos *JJa suienge vylesniųjų k a- 
respublika. ‘Dabar respubli-iSUJ moksleivių konkursą ge- 

x^..™..- kos pramonė per 13 dienųSla“ rašiniui apie Teyy- 
tų,prekybininkų viešpatavi- išleidžia tiek produkcijos,!n.V al g? ,es

viškio S. Nėries vidurinės 
mokyklos mokinio Algio 
Siaurusaičio rašinio:

“Mano Tėvynė — tai Ni- 
laimės ir svetur. Bet ir ne- tautas, supiudyti vieną ta- dos kopas plakančių Balti- 
galėjo surasti jos ten, kur rybinę tautą su kita, šmeiži- jos bangų ošimas, ir Švei

kai iš Čikagos neatsilieka nios Ukrainos kaimo mer- 
nuo Amerikos ž v a 1 g y b o siginų dainos, ir snieguotos 
balso. Vienas pas mus at-iPamiro viršukalnės, ir nu
siųstas jos agentas Klemen-i siškas peizažas Levi tano 
sas Širvys, šiuo metu atlie-,drobėse... Kviečių masy- 
kantis bausmę už savo nusi-|vai Plėšinių krašte ir mol- 
kaltimuose Tėvynei, savo pa-.daviškų vynuogių kekė.” 
rodymuose rašė: “Fašistu 
niai emigracijos vadeivos! 
davė mums ir specialią už
duotį kurstyti nacionali
nę nesantaiką, siundyti lie
tuvius prieš kitas tautas.”

Už tautų draugystę
Tuščios pastangos! Kiek

vienas Tarybų Lietuvos gy
ventojas kasdieninėje bui
tyje jaučia didelės tūtų 
draugystės teikiamą gėrį: 
namie jis naudojasi iš 
Ukrainos ateinančiomis du
jomis, elektra, kuri daugiau
sia perdirbama iš Baškiri
jos naftos; gamykloje jis

mo laikais apie šimtą tūks- kiek jos buvo išleista pas- 
tančių lietuvių išvažiavo į kutiniaisiais bur ž u a z i j o s 

viešpatavimo metais. Ban
dymai supykinti broliškas!

JAV, Braziliją, Urugvajų, 
Kanadą. Tiesa, nerado jie

darbo žmogus paklysta ne
gailestingose kapitalistinio 
išnaudojimo džiunglėse.

vienoje ar kitoje formoje savo rankas, būtų skaudus koje džiaugiasi, jog praėjo 
smūgis visam unijiniam Amerikos judėjimui, o ne vien tie laikai, kadą Lietuvos 
tiktai angliakasių unijai. di rvas ardavo arklais, o ke-

Už visą šalį
Lietuviai, kaip ir visa ta

rybinė liaudis, gyvybiškai 
suinteresuota tarybų vals
tybės ir autoriteto stiprėji
mu. Šios valstybės veikloje 
harmoniškai derinasi visos 
visuomenės interesai su 
kiekvienos tautos ir tauty
bės interesais. Ekonominiai 
ryšiai su broliškomis res
publikomis, tikrai lenininis a 
internaci o n a 1 i z m a s leido^ 
sukurti Lietuvoje galingą 
industriją — gyventojų ge- » 
rovės pagrindą. O štai Či-

(Tąsa 4-tam pusi.)
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cį • v* j • -g-. , T i 1(>S baivse. i uo mes galėjo-susipažinkime su dabartine liuli ia me įsitikinti ir pasikalbėji-l 
1 ’ imuose su daugybe eilinių!

i is priimtuvių pa- kuris gamina geležinkeliams Tarptautinėje parlamenta- piliečių, kuriuose Indira 
konferencijoje apie Gandhi yra labai populio-1 
ėjo Indijos premje-uT Ne kartą teko susitikti;

gerbimui Tarpparlamenta- vagonus 
trinūs 57-osios konferencijos bet irek
Delyje įvyko valstybiniu- jų tarpe ir į Lenkiją, 
me palociuje, vadinamame 
“Haidarabad House.” Man 
prisiminė kitados girdėtas k *

re Indira Gandhi. Ji nuro- su
Bėgyje trijų penkmečių i priešingumus tarpeųr

(1951-19GG m) Indijos vals-icentro 
tybinio sektoriaus garny- Uncijų 
ba žymiai išaugo. Ji yra'V1”1 ne 
priešakyje gamybos: sun- 

■kiųjų m a š i n ų , energinių tautiniai.
. . . . įrengimų, gaminime trans- gč siekia

mui). Jie teko jam nuo .IV p()rt() reikmenų, plieno, ma-! bingumus 
ainių, kitados \ lespatavusui; - nafĮOS gavime ir enei 
nepi įklausomai, o vėliau pa-1 j()S aprūpinime. Valsty

uis turtus, priklau- 
buvusiam Haidara-

batu. Buvo sukuopti dideli 
turtai, niekas net nežinojo

nigaikščių palikuonis

ir tam

< tarką par e i k a 1 a v o kelių 
šimtų tūkstančių rupių, tai 
šykšmsis palikuonis nu
sprendė: “Mano ainiai gy-r 
veno nežinodami turtų ver
tės, pragyvensiu ir aš.”

Didžiausiu kontrastu šalis c c.
Desėtkams ir dešimtims 

milijonu indusu nėra turtu 
apskaičiavimo prob 1 e m o s . 
Jie neturi ko skaičiuoti. 
Jie gyvena negalimame ap-

na kovoja su alkiu ir badu.
Indija yra didžiausių kon

trastų šalis. Milžiniškus tur-, 
tus, įkainuojmus milijonais 
ir milijardais, valdo ne tikį 
buvę kunigaikščiai ir didž-į

3 puslapis

vien 
d

Iš keliones po gimtąją 
su Jonu Gužu

prakalbas, i jungia

(Tąsa)

mę namai, tai}) ir

Važiuodami į Palangą mes 
istoiome Paišinančiu o > e.

lų dvieju kurortinių vieto- 
m gana didelis.
Mmm ziaujant i a- 

palarnauto-

aini j

laimėjo i>' ! Kretingą,probuvu- ■ ■ ' '

vanduo Palan
kia l().()O()-čių 

kaizerinės '.a.-arotojų iš pietinių Tary- 
im“< Rn-i- bu Sailing-, s kurortu, išsi

paminklas ko ii

liet religiniai ir sunKią Kovą, Kuri yra uziSio vyskupo v aiaiicmus ie- 
Indijos vyriausy-i tolimesnį Indijos progresą. ’ vii sodybą. Pakelėje Valan- 
išrišti tuos prie-1 už liaudies ateitį. . ! čių sodybą aplankėme. Ji
ir stoja už visų Tik užsibaigusiame |>oye-| i š s i s k i r i a iš kitų sodybų

Naciona-i aukštomis liepomis ir me- 
korniteto! morialiniu akmeniu. Ji ran’-' 
užduotas, Ha.si pakelėje nuo Kalnelio > {p(]£iall<j

i IMasarėnus. . . , bolševist:
Ši vietove, kai]) ir Žemai-: tarpe ir 
s muziejus, lankoma kiek- Ovpjp-irii

Mahandas Gandhi ir J.įlinio

pakilimas>didelis smūgis. Jie buvo pa- Į 
■'š;dinti iš Darbo komiteto.

kaizerinei 
įves teri-

."O. Tačiau Pa- 
;t. rūpėsi ingai 
iki i tiek vasa- 
juos priglausti,

Lietuvos miestus ir

sisiekimo jiriemones — ge- žmonių dvasinis ] 
ležinkeliai, uostai, aviacija,! priklauso nuo pilno ekono- 
ir draudos įstaigos. Dabar! minio ir politinio nepuikiau- _ . _ ... . . . _____

omumo. Per du pastaruo-išalintas iš partijos pirminiu-j vieno praeivio ir keleivio, 'dūrinė'
i prekybos banku, kuriųsius dešimtmečius Indija pa-'ko vietos. Pirmiau priimtiį Pakeliui į Kretingą susto-!^js ,)ar 

“sindi-'jome Kartenoje susipažinti komas 
Demo-isu tekstilės įmone ir darbi-'p.()S 

na-i' Vnn-o

nacionalizavo 14 stambiau-: 
siu

ję

rieji indėliai siekia 27 didino grūdų gamybą nuo; tarimai, spaudžiant 
artins rupiu. Pasekmė-!^0 milijonų tonų iki 95 mi- katui” — atšaukti, 
vykintos nacionalizaci-i liionų tonų. Dabar 75 000,-; kratiniu jėgų paniektas po-jninkų gyvenamaisiais 
įskaitant pirmiau naci- 000 vaiku, ji sakė, mokosi,; 'itmis laimėiimas. I. Gan-įmais. Iš tikrųjų malonu bu-'tjn(r()S 
izuotą Indijos banką, mūsų mokyklose. Bet tai dhi ir jos šalininkai griež-.vo įsitikinti, kad mažoje sto- 
:ybės kontrolėje yra 87,<lar negana. Mes stengia-; tai pareiškė, kad jie eis 

i mes išspręsti esamas prob-i sirinktuoju keliu.
;lemas, bet atsiranda naujų.: Malonūs susitikimaimų.

Bendrai per 
1 lenkmečius ga 
go 2.G karto, o žemdirbys-! randa, darbo, 
tė pakilo 45 procentais. Na
cionalinės šalies pajamos pa 
didėjo 70 procentų, o asme 
nu 20 proc.

Užsienio pagalba 
įvertina ma

J1.1

Europos miestuose-.

aiminėti K ro

problemos

ii magnatai, pagimdyti mo- . 
nopolistinio kapitalizmo. Ir ,

rai žmonių, kurie nieko ne
turi, apart išvargusio kūno.

Tartum į pasakišką pra
eitį pažvelgėme mes, nors 
mažai, i įžymaus architek
to Le Korbiuze kūrinį —■ 
(’hindigar-i miestą, pastaty

vojome Kalkutoje, Madrase. 
Bombėjuje, kur pagrindi
niai namai geri, kai kur. 
ypatingai Bombėjuje, pilnai 
moderniškai įrengti. Kartu 
čia, gretimai, žmonės gyve
na vergiškose lindynėse, 
primityviškose sąlygose.

Kontrastas ir susisiekimo 
priemonėse. Greta pat nau
jausių reaktyvinių (džeti- 
nių) lėktuvų, naujausių au
tomobilių Kalkutoje galima

vidutiniškai pabuvojo 
eli šimtai tūkstančiu c

tabu, kad kai

filio. svečio manymu, Niu-

■ Įsikurti tekstilininkai.
Į

Kretingoje
Pasiekti Kretingą mums

kur gyvena moterų puo- 
i. Šiame,

-•) proporcingai savo 
\ra mažiau apkrau-

]) šių metu Palangos
mm

milijono bu, — motoru, vyru ir ben-

įbėtis su daugeliu parlamen-. priežasčių.
'to vadu ir vyriausvbės žmo-l jau ir valg
niu. Ivvko nuoširdūs pa- yra buvę skaityta apie Kre- 
sikalbėįimai per apsilankv-j tingą. Kaip Salantai, taip 
ma pas prezidentą V. V.1 ir Kretinga yra beveik nau- 
Giri, premiere I. Gndhi. vi-įjai pastatyti miestai, 

loenrezidenta Patchaką. nar-ižūs miestai, nieko b
su anų laikų 
su r eksfaltaR 
s visuomeninio 

provincini aubernato-| pobūdžio pastatai.
____  . miestu vadais, noria-. Valgėme naujame, stilia

us isigalėiiisiosi mento ir eamvbos vedėiais; game ir gražiai viduje de- 
kurios neleidžia; boi įmovincim demitatais iš; Rokuotame restorane. Vi- 
milžiniškus

Mes norėjome TrumiK'snis kaip Long Ai- 
land B\ė Tuo tarpu Palan
gos pliažo plotis, iškaitant

problemų stovi prieš Indija 
<u j’os 530,000,000 gyvento- 

įjų. Žemės ir industrijos 
■produktų gamyba žymiai. Limento kalbėtoja — G. S. neturinti 

įmonių įrengta, dėka užsie-į atsilieka nuo gyventojų dau-| Dchillona. Interesingi ir miestais, 
'nio valstybių suteiktos pa-įgėiimo. ' naudingi buvo susitikimai!nauji, erdvūs
galbos ir paskolų. Karštu: Reikmenų apr ū p i n i m oi ąu 1 
dėkingumu parlament a r a ii nroblema nugalėti 
ir vyriausybės nariai atsi-lnėr amž 
liepė, apie didelę ir nesie- tradicinis, 
kiančio pelnų socialistinių nanaudoti
šalių, o ypač Tarybų Sąjun-j snrsus. Sunku nugalėti per; n’Mi los 
gos suteiktą jiagalbą. Prie; šimtmečius i<igvven n s i a.sj vaštra.

žemės atidirbimo tradici jas.; Padešti.
o taipgi suderinti nrogre-|hu aš papasakojau anie pa- 

metodus ga-j siekimus Tarybų Sąjungo
je, apie išsprendimą tauti-

ketvirtuo ju! niu ir socialinių klausimu, 
Gandhi vv-Unie mūsų šalies valstvbinc

anie Tarvbu Sa- 
,į priemonių,! mngos užsienio nobtiką iri

i • • • -t *" • 1 1 • T 1 • •

auginama

K rot ingos 
oranžeri ia 
narna. Čia

gra- lės ir imk.
vės , kurios mi
kreipiantis Palangos v; 
rotojams, sanatorijoms 
apylinkės ligoninėms.

n
Susipažinome ir su nau

joms. daugiaaukštėmis Pa-

to, pagal juos, ypač svar
bu, kad tarybiniai specia- 
’istai, dirbanti Indijos ga
myboje, draugiškai sugyve
na su savo industriniais in- 
dusais, kas ne visada būna 
kapitalistinių šalių specia

Mes aplankome eilę moks- 
Hniu ir kultūriniu centru ir i t L

tndijos tarptautinio tyrimo 
biblioteką, Amritsare—uni
versitetą, Kalkutoje •— na
cionalinę biblioteką, Madra- 
<e — mokslini tyrimo insti
tutą, Bombėjuje — techno
loginį institutą, kuris įreng
tas su Tarybų Sąjungos pa-

gių rikšų, bėgančių savo ve- gaina-
žirnelių priešakyje, kuriuose! Visa tai liudija, kad In- 
sėdi po vieną arba du kelei-plijos vyriausybė ir visuo- 
vius. Į mene deda pastangas grei-

Kada vienos provincijos čiau likviduoti užsienio vieš-| 
gubernatorius išgirdo, kad patavimo palikimą ir pakel
mes buvome tik miestuose, ti Indijos liaudį iš amžino-

Indijoje yra 500,000 sodžių.”
Ir Indijos kaimus mums 

teko matyti tik dalinai, ke
lyje i Agnu, su paskilbusiu 
Tadž-Mahalu.
Yra ir didelių pasikeitimų

Lyginant 1955 metus, ka
da aš pirmąkart pamačiau 
Indiją, negalima nepažymėti 
didelių pasikeitimų. Dely
je (Indijos sostinėje) ir ki
tuose miestuose išaugo nau
jų gyvenimo namų kvarta

lų pastatų. Pastatyta daug 
naujų fabrikų ir dirbtuvių. 
Amritsare, kur mes dalyva
vome populiariškose liau
dies Divalio apeigose, matė
me ne tik Auksinę maldi- 
nyčią ir skaitlingą žmonių
susirinkimą, bet turėjome ir 
susitikimą su tekstilės pra
monės vadais, o kituose ra
jonuose mus informavo pro
vincijų vyriausybės nariai. 
Madrase mes lankėmės va
gonų

jo atsilikimo.
Kelias nelengvas

Daug naujo pasiekta 
dijoje po paskelbimo 
nepriklausomybės. Pasakiš
kai gražiame Jeipuro mies
te mes apsistojome viešbu
tyje, kuris pirmiau priklau
sė vietiniam kunigaikštu- 
kui, o dabar jau yra per
ėjęs į vyriausybės rankas. 
Puikūs jo palociai paversti 
į muziejų. Kunigaikštis pir
miau valdė ne tik Jeipuro 
miestą, o ir didelius žemių

jos

“nuskriaustas.” Jam dar 
palikta daugelis palocių, že
mių plotai, daug galvijų ir 
neįkainuojami kiti turtai. 
Ir kaip visi buvę kunigaikš
čiai, jis dar gauna didelę 
pensiją iš vyriausybės. Jo
žmona yra mokyklos direk
torė, o kartu ir parlamen
to narė, kur ji su kitais de
šiniaisiais gina savo vyro 
ir kitų turčių reikalus.

Sunkiai progreso kelią
gaminimo fabrike, įveikia naujoji respublika,

svvius darbo 
myboje.

Ryšium 
penkmečiu 
Gausybė išdirbo eilę sočia-V1 niktūra. 
liai - ekonominių 
taikomų išgyvendinimui da
bartinių keblumų ir pagrei
tinimui ekonominio besiplė- 
timo šalyje. Bet susilaukė 
žiauraus pasipriešinimo iš 
reakcininku ir monopolistų 
iėgų. Reikšminga dešinių
jų grupuotė Indijos Nacio
nalinio Kongreso partijoje] 
įvykdė puolimo prieš Indi-; 
ros Gandhi šalininkus.

Tas politinis konfliktas (ryv,ini)n„ 
Indijos Nacionalinio Kon-; ]ams ą; 
greso parti joje augo iri J,ldol.iumi 
aukščiausio laipsnio pasiekė 

[mums ten bebūvant. Prieš 
išvažiavima man teko daly
vauti abiejose parlamento 
dalvse, kur posėdžiai buvo 
audringi. Teko būti liudi
ninku dramatiškų scenų, 
kurios priminė panašius 
Europos b u r ž u a z i niuose 
parlament u o s e įvykius. . . 
Ypatingai šturmingai pasi
rodė kai kurie Indijos Na
cionalinio Kongreso parti
jos nariai iš atsilikusios gru
pės. kurie vra itakoie taip 
vadinamo “sindikato.” Vie
nok. kaip žinia, dauguma 
Nacionalinio atstovu buto ■A 
30G balsais, prieš 140 balsi! 
palaikė L. Gandhi ir jos po
litika Už vvriausvbės po
zicija, kartu su Kongreso 
partijos parlamentarų dau
guma. balsavo kairiosios 
srovės ir Komunistų parti
jos deputatai.

I. Gandhi populiarumas

si!

I. Gandhi ir jos vyriausy
bę remia ne tiktai parla
mento dauguma, bet ir pla
čiosios liaudies masės. Ta 
liudijo demonstracijos ir
susirinkimai, įvykę parla- eiti po dvi mylias kasdien 
mento posėdžių metu, kaip pertoli.

Pandžabo. Vakarinės Bon- durdienis, o restoranas bu-: tis kurortą, jungiantis Klai- 
o-nliio* Ttimdando. M-mha- vo pilnas žmonių. Išsikal-

) ir Uttar-i bėję su bevalgančiais, suži- 
mano kai- nojome, jog didžiuma jo 

lankytojų yra šio miesto 
darbininkai ir tarnautojai, 
bet vasarą čia nemažai val
go ir vasarotojų, atvvkstan-

kurį surikiuota šimtai įvai
rių markių m ašimi.

link P'dangą dar daug ne
nustatytos vietos, vienok 
ekonominiais sumetimais ir 
Palanga pradėjo stiebtis de
besų link. Mums labai pa
tiko Palangos naujieji res
toranai. kurie išsiskiria iš 
k'vii restoranu. Ypatingai 
mui iov'škai, pradingai at-

vienu ir tuo pačiu 
čių iš aplinkinių pušynų, oj kartu talpina anie 120.000 
ne retai ir iš Palangos. |vasarotojų ne tik iš Lietu- 

Kretinga gali didžiuotis!vos. bet ir iš kitu tarybinių

kuris randasi arti iūros ir 
kur’s iirimemi viršutine lai-

imsta. Labai skoningai sta
tomos <07 mmo tino valgvk-

los santykius su Indija.
Indijoje mūsų buvimas; 

supuo'ė su minėjimu 100 
metu nuo Mohandos Gan-: 
dhi ir 80 metu nuo . ___
ru gimimo. Tos datos bu
vo atžymėtos ir Tarvbu Sa- 
junnoie Mes aplankėme ne

• tingai naujomis statybomis.
Mus smarkiai domina pa

matyti ir buvusi Bajorų ka- 
J Neh-^ėjimą, kur fašizmo siautė- 

iimo metais daug buvo kan
kinama Žemaitijos sūnų ir 
dukru. Šiuo metu Bajorų

[seniai atidaryta “Gandhi,kalėjimas visai panaikintas
i daršan” muzieių I) e 1 y i e ,i j1' g Patalpos pertva.-- 
kuri< vra skiriamas Gandbij AT,-“'' Balo)1'ų 

I tekstiles fabriką. Viemnte- 
jli kalėjimo pėdsakai pasiliko, 
tai vartai ir dalis sienos, už 
kurios no 10-15 minučių į 
narą politiniai kaliniai ga-

ir ve ik los rei Ka
su TSRS amba- 
N. M. Pegovyji

vo sukrematuoti M. Gandhi 
J. Nehru ir L 13. šastris.

natorijų, dar daugiau po
ilsio namų, įvairių žinybinių 
poilsio namų. Be to. vasa
ros metu kiekvienas Palan
gos namas tampa užuobėga 
vasarotojams. 1 įvairia^ pu
ses nuo Palangos dešimti
mis pridygo žinybinių na
mu. ir ištisu kvartalu, kur 
atskiros ministerijos ir įstai
gos vasaroti nukreipia savo 
darbuotojus.

Šiuo metu už 10 kilometru 
nuo Palangos pradeda iš

lodavo pavaikščioti, žinoma, kilti antras kurortas, kuris 
j i ei jie nebūdavo papildomai vadinasi Šventąją. Joje vasa- 
kalėjimo administ r a c i j o s rotojams pasitarnauja kai]) 
nubausti.

tai. kad Palaima kasdien 
•miKirmiuia po G0 ir 80 tūks- 
mrčiii asnmnu. o vistik pa
valgyti gahma. palvginti, 
<mna greitai. Tm rodo, kad 
Palankas prekybininkai mo
ka pasitempti.

Vargu ar galėtu Palangą 
konkuruoti Atlanto naiūrio 
kurortai JAV-iu. Tokiu ko
mi. kaili Pakmga. svečiui

riuoso. Darai ii- žvarbui vė
lu iš iūros pusės metu ga

mingai mus priėmė. Ilgam 
pasiliks mūsų atmintyje su
sitikimai su senaisiais ir 
naujai įgytais draugais. 
Jeipuro mieste širdingas ir 
jausmingas buvo susitiki
mas su buvusiu Liaudies 
buto kalbėtojumi, o dabar 
Rajastano provincijos gu
bernatoriumi H. Singhomu, 
autoriumi knygos apie Ta
rybų Sąjungą.

Mes atsisveikinome su In-j 
dira jausdami širdingą dė-| 
kinguma už suteikta mums; 
svetingumą, linkėdami jai! 
nugalėti esamas kliūtis ir! 
sėkmingai eiti progreso ke
liu indusu liaudies naudai, u

Iš “Izvestijos” vertė
D. M. šolomskas

Indiana, Pa. — 500 mai- 
nierių paskelbė streiką. Jie 
reikalauja, kad kompanija 
parūpintų jiems transpor- 
taciją į kasyklą ir atgal, nes

ro 111 
o-išk

i(“<e. Gal todėl nalan- 
i vasarotojui tai]) gra
nde nusideginę.

tam tikslui skirtos patalpas,

Lietuvos visuomenė ir spauda plačiai pažymėjo meno mokslu daktarės, A7alsty- 
binės konservatorijos profesorės Jadvygos Čiurlionytės gimimo 70-ąsias metines. 
Sukakties dieną konservatorijos salėje įvyko iškilmingas minėjimas. Jubiliatę gra
žiai pasveikino jos buvę mokiniai, draugai, bičiuliai, bendradarbiai.

K. Liubšio nuotraukoje matome iškilmingo minėjimo prezidiumą. Iš kairės 
— J. Čiurlionytė, Lietuvos kompozitorių sąjungos pirmininkas E. Balsys, profeso
rė P. Girdzijauskiene.
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Melo trumpos kojos
buržuaziniai veikėja 

kagos "Draugas ' — "Urau- užsienyje negali nepripažin- 
gas,” bet ne tas — apskritai ii to fakto. Tačiau ir čiai 
abejoja Lietuvos industriali-jie bando viską tempti ant; 
žavimo būtinybe. Sena dai- savo kurpalio: 
nelė! Fašistines gaujos va- kas čia tokio 
deiva A. Smetona ne kartą patys būtume

noreiskes. kad pramonė fabrikus, o Lit

2-ro / psi.)

pamanyk tik,
Atseit, mes

Jiems ir tas nepatinka

yra smulkaus že- snį į priekį. \ ei meluojate—
šalis. pasakyti] šiene> veikėjams

Lietuva 
mes ūkio

Mūsų priešams nepatinka

vienam gyevntojui ji užima 
vieną pirmųjų vietų ne tik 
TSRS, bet ir visame pasau
lyje. Jiems nepatinka, kad

viską bėgti. Kaip žinia, toks 
pat likimas 1940 metais išti- 

| ko visus Lietuvos fabrikan
tus. Jie niekada nebesusi- 
gražins savo valdų, bankui, 
ir gamyklų. Dabar jas val-

San Francisco, Cal Oakville, Conn.
Praėjusių metų gruodžio 

22 d. po trumpos ligos Wa- 
te r buri o ligoninėje mirė 
John K. Kiudulas ir buvo 
palaidotas gruodžio 24 d. 
Lietuvių Laisvose kapinėse 
Waterbury, Conn. Gyveno 
161 Morro St. Laidotuvių 
direktorius buvo iš Stokes 
Funeral Home, 134 High
land Ave.

Liūdesyje liko žmona Bar
bora Kiudulas, duktė Helen 
ir sūnus Edward Kiudulas. 
Abudu gyveno Oakvillėj. Ir 
vienas anūkas. Iš kitų gi
minių — liko jo brolis Cle
ment ir sesuo Anna Kiudu
las. Abudu gyvena Lietuvo
je.

Velionis priklausė pile 
Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo ir Lietuvių Nepri
klausomo Politinio Klubo. 
Taipgi priklausė prie Lietu
vių Literatūros Draugijos 
28 kuopos.

Per daugelį metų dirbo 
Chase Metal Works Co. ir 
į pensiją buvo iėjęs prieš 7 
metus.

Buvo gimęs ir augęs Lie
tuvoje, Akmenėje, ir jaunas 
būdamas atvyko į šią šalį i 
prieš apie 56 metus. Pir
miau gyveno Waterbury, o 
per paskutinius 34 metus! 
gyveno Oakvilleje.

Buvo labai gero būdo: 
žmogus ir su visais gražiai

Man dalyvaujant šerme
nyse tą dieną jo žmona man 
įteikė $10 į “Laisvės” fon
dą savo vyrui pagerbti.

Gili užuojauta jo žmonai, 
marčiai, anūkui ir kitiems 
jo giminėms jų liūdnoje va
landoje. 1

O Jonui lai būna ramu il
sėtis šios šalies žemelėje.

sis karas būtų tuojau baig
tas. Taipgi kalbėtoja palie
tė šiandieninį užteršimą at
mosferos bei vandens. Ji sa
kė, turime daryti spaudimą 
šalies pareigūnams ir steng
tis kovoti prieš teršimą oro. 
ir nuodijimą vandens.

Didelis padėkos žodis vieš
nioms už sveikinimus ir 
kalbas. Mes joms antrą die
ną Naujų metų palinkėjome 
geriausio vėjo sugrįžti į na
mus—jNew Yorkan.

Alekas Taraška sunkiai 
susirgo

Labai gaila, kad A. Taraš- 
ką pasigavo nelaboji liga. 
Po antrosios operacijos dar 
gavo paralyžiaus smūgį. 
Tačiau džiugu, teko nugirs
ti, kad jo sveikata eina ge- 
rojon pusėn. Nuoširdžiai lin
kiu jam pilnai atgauti bran
giąją sveikatą.

Su 1970 metų pradžia gar
siai skamba įvairūs nuošir
dūs sveikinimai. Leiskite ir 
man perduoti širdingiausius 
linkėjimus visam “Laisvės” 
kolektyvui ir visiems geros 
valios žmonėms. O visu la
biausiai—pasauliui Taikos!

Knyga “žvelgiu į tolius”
Tikrai nuostabi Michali- 

Arthurui Norkui ir jo mo-'nos Meškauskienės knyga 
! “Žvelgiu i tolius.” Pradė

žiemos švenčių pramogos
Mūsų miesto išeiginė pub

lika nėra skaitlinga palygi
nus su kai kurių kitų kolo
nijų žmonėmis, tačiau gal 

įgalima net ir pasigirti, kad 
i mūsų apylinkėje randasi 
Igana veiklių žmonių bei* ne- 
I muistančių draugių moterų. 
Į Pavyzdžiui, šiais pabrangus 
laikais kuomet daugumoje 
mūsiškės pramogos įvyksta 
su vaišėmis bei' pietumis, 
jos deda pastangas, kad pra
mogų lankytojai būtų pilnai 
patenkinti ir kad tuo pat 
kartu organizacijai iš to bū
tu materialinė nauda. *-

Gruodžio 25-os dienos ir 
Naujųjų metų pramogos su 
vaišėmis buvo sėkmingos ir 
atsilankiusių svečių nuotai
ka buvo puiki. Žymėtina, 

i kad Kalėdų dienos pramo- 
igoje atsilankęs muzikos spe- 
icialistas Artūras (Arthur) 
! Norkus su savo mylima mu
ltiną Agotėle Norkiene at- 
Įvežė dovanų bei skanėsių 
išios d enos šauniai sueigai. 
Arthur Norkus yra įsigijęs 

i puošnų C/ a r a v a n Mot o r 
'Lodge veik pačiame miesto, 
; centre, < 
i Ten pat randasi jo puikus!

- *■ i i vr>vui cmcir>. Padėkos žodis
L. Centro pirmininkas!

įtinai už dovanas bei vaišes.!
kad^ Naujieji ^1970:peje> abi minimos mūsų!jus ją skaityti labai sunku 

pramogos įvyko Berkeley,'padėti neperskaičius. Ot, 
i kažkaip traukte traukia 
i prie jos skaitymo. Knygos 
I autorei, dar taip jaunutei 
: esant, teko tiek daug kan-

Iš Urugvajaus
Linksma sueiga 
Montevidėjuje

Gruodžio 21 dieną įvyko 
rugvajaus Centro Jauni-

Juk jus pamiršote, jog bur- mo Asadas-Parrillada. Žmo- 
žuazinėje Lietuvoje buvo nes, žinodami Centro Jau- 
beveik ketvirtis milijono be-| nimo veiklą, gausiai sava
darbių, kad mūsų žaliavos žiavo, net ir iš toli, ir ren- 
būdavo pusvelčiui išveža- gojams padarė staigmeną, 
mos i Vakarus. Netgi linus nes reikėjo padidinti keps- 
— šf mūsų krašto turtą ne-'nių ir pristatyti dar du di- 
galedavo apdirbti vietoje irklelius stalus, kad šutalpin- 
beveik veltui siųsdavo į Va-'tų publiką.

nu

(raminti
us iii ska i ė i a v i m o a
ą, te lev ižo r i u>, si
ti’onus, statyti lai- k

1 a u g i a a u k s i ■ i u s

matyt, olaga n
1 dabar Licluvo.-

inžinierių, negu 1937 metam

tautu

ningrado

tams

audinius ir; buvo atsisveikinti su senai-
erpalus, pagamintus iš tos siais 1969' metais. Na, tai 
ačios žaliavos. O dabar Pa- buvome pavaišinti. Viskuo 
evėžyje veikia vienas, trys ilgiausi stalai buvo 
rambiausių šalyje linų apkrauti. Pirmininkavo ži- 
ombinatų. i noma.s veikėjas jaunuolis;
Minėto "Metraščio” auto- Antanas Vaitulionis, kuris

procento žodį sueigos ruošėjams, ypa
tingai Jurgiui 1

ė Vakarų monopo- kepimo šefui, ir jo padėję-' 
jams už paruoštus gardžiusiijoms. i’cr uu oiirzuazijos 

\ iešpata\ inio dešimtmečius' 
kai kurios svarbios Lietu-;

601 Edy gatvėje, j

Mirtis ir dar vieną pasi
ėmė iš Oakvillės. Gruodžio 
6 dieną mirė Mary Puodžiū
nienė. Liko nuliūdime 2 sū
nūs — Albertas ir Walteris, 
du anūkai ir dvi anūkės.

Per 17 metų ji gyveno su 
A. Barkauskiene, Barkaus
kienės name. 63 Falls Ave. 
Buvo abidvi našlės. Jų vy
rai seniai yra mirę. Jos abi 
labai gerai susitaikė gyven
ti. Anastazija Barkauskienė 
yra sena “Laisvės” skaity
toja. O kai kada ji atsives
davo ir savo draugę M. 
Puodžiūnienę į mūsų paren
gimus. Dabar ji jos neteko 
ir labai apgailestauja jos.

Aš užjaučiu jos sūnus, 
anūkus ir anūkes, jos drau
ges A. Barkauskienę ir Oną 
Žiūraitienę jų liūdnoje va
landoje.

M. Svinkūnienč

r

ir

nacionaiis-

jų dejonių mo-

>tatote, augate 
rote,” bet sta

senu vietų.
V V

"Lietuvos

ines Lietuvos

gyvenviete

Konferencija vandeny 
valymo reikalu

Varšuva. — Liubline pa- 
sugyveno. Per daugelį metų išbaigė tarptautinė konfe- 
skaitė “Laisvę” ir kitus dar- i nencija, skirta pasienio van- 
bininkiškus laikraščius ir 
visada lankė mūsų parengi
mus ir juos paremdavo.

Pačioje pradžioje kalbėjo:restoranas.

> 1913 metų lygio,1 Stasys Rasikas, kuris pa-' 
lės gamyba išaugo’i)rėžė, i 1 'T jLj* 
artus. Ino tarpu metaį yra Jungtinių Tautų 

Sąjungos paskelbti Lenino 
metais, nes sukanka 100 
metų nuo Lenino gimimo, ir 
visus dalyvius užprašė gau-1 
šiai dalyvauti lenininėse ju- 1970 metų pirmąją dienąlčių išgyventi sunkiųjų dar- 

imūsų padangė buvo žaviu- bų kalėjimuose.
Autores graži kalba apie 

puikius išgyventus vaizdus 
x'i skaitytoją tiesiog jaudina. 

* Ji taip mylėjusi gamtos gro- 
žį, jos tėvų laukus. Štai au- 

LC tore sako: “Mylėti gamtą! 
Ar galima ją mylėti ar ne- 

|mylėti? Gamtą galima jaus- 
iti, joje galima ištirpti, jos 

I Malonios viešnios iš New|spalvos, garsai, kvapai-tai

pramone

Tarybų Lietuvoje pokario 
metais, nežiūrint milžinišku

Lietuvos
Naujųjų metų pramogoje | 

i viešnios Jeskevičiūtės

intel i g e n t i j a } ia s i a u k o j a nč i u 
triūsu, padedant kitoms 
broliškoms tautoms, padidi
no pramonės gamybos ap
imti, palvginus su prieška- m..
riniu laikotai piu, 25 kai tus. jaĮyVįų su choro dirigentu

Naujuoju keliu -Vladu Svilainiu priešakyje,
, T . , tai veikiausiai mus dainuo- aukštieji kalnai pasipuošialarvbu Lietuvos ekono- .... :. .. . •.. 1 . . 'pint girdėjo ir visi kaimy- žalia spalva ir gėlės, gavu-imikos ir kultūros augimas ... m J. .. t .. ]v. ... 1. . . . . . ;nai. Taip ir reikia. Tegullsios lietučio, džiaugiasi, zy>iutma buržuaziniu nacio- ,. , J , >. i r J,. . , ... a , lietuviška daina visur lekiajdi.

biliejinese šventėse.
Žinoma, neapsieita ir be’ga, nors oro temperatūra■ 

lietuviškos dainos. O kadan-! Kalifornijos gyvent o j a m s1 
gi svečių tarpe buvo daugu-1 b u v o trup u t į v ė s o k a.

ir mūsų Centro choro Bet apie šį metų laiką po 
gausaus lietelio Kalifornija 
išgražėja, pasipuošia. <

:denų valymo klausimams.
1 Joje dalyvavo Lenkijos, 
Lietuvos, Baltarusijos ir 
Ukrainos specialistai.

Vykstant konferencijai, 
buvo pasirašytas susitari
mas, kuriuo numatoma už-

kagoje, Romoje, Sidnėjuje... 
valdymo me- jje sįlinta ir šaukiasi dievo

• c

Svečias
(Iš “Darbo")

Smetonos mini>tras Germa
nas 1929 metais buržuazi
niame seime kalbėjo: Lietu
vai prireiks mažiausia 50 
metu, norint elektroenergi-

lietuvių

"Jau valdant rusų carams,' 
lietinių tauta savo kovosi 
simboliu pasirinko

Worcester, Mass.
Gruodžio 17 d. nuo šir

dies smūgio staiga mirė Ma- 
i ryte Lukienė, Miko Luko

kevičiūtės pirmą kartą at-Į 
silankė i Pacifiko
Jos gavo progą kelias die
nas pas i ž v a 1 g y t i po San 
Francisco ir apylinkę. Dė
ka Juozo ir Ksaveros Karo
sų ir jų automašinos, vieš
nios gavo progą pamaty- 

g r a ž u o -
i> ministras 
neturėdamas

to meto Lietuvos ekonomi
ka nė neteikė jokio pagrin
do optimizmui. Tarybų val
džios metais prireikė ne 50, 
bet tik 15 metų, norint pa 
sivyti kapitalistinę Danija.

tika dabar pilnai patenki
na respublikos reikmes ir

virš 6 šimtų puslapių ir su 
nemaža dailių nuotraukų, 
ypač moterų, apie kui ias tikrinti įtekančių į Būgą 
autorė puikiausia atsiliepia vandens švarumą, taip 
bei rašo. Anot K. Petrikie-; t past^ityti. įmonę nute- 
nes žodžių, kiekvienas pei -, kautiems vandenims valvti. 
skaitęs šią knygą dėkos au
torei daug už tokį didelį,l 
sunkų darbą ir kartu linkės' 
jai sveikatos, ryžto antra-i 
jam knygos tomui.

L - ma

Chicago. — Daugiau kaip 
11,000 žmonių dalyvavo ma
siniame susirinkime perse- 

I klojamiems pan t h e r i a m s
Jai buvo labai mielas ir 

kraštą.Įjos tėvų laukų vėjas. Va au
torė sako: O vėjas vėjas. •. 
Jis toks geras, tas vėjas, vis 
tave palydi, niekad vienos 
nepalieka, vėjas visada man 
draugas”.

Arba va, kaip autorė api- 
i budina Realinės gimnazijos 

m i 1 ž i n u s r a u d o n - mokytojus. Ji sako: Neretai 
savęs klausdavau, ar kitose 
gimnazijose buvo tokių nuo
stabių mokytojų, kaip mū
siškiai? Tikriausiai buvo. 
Bet tuomet mano gimnazis
tiškoj vaizduotėj mūsų mo
kytojai buvo apgaubti ro
mantikos, atrodė patys ge
riausi ir šviesiausi”.

Apie kalėjimą knygos auto
rė sako: “Kalėjime dienos 
neskubėdamos stūmėsi savo 
pilku dulkėtu keliu. Tamsi, 
juoda naktis. O aš tokia 
vieniša. Nei draugų, nei ar
timųjų, neturiu kam pasi
sakyti, išliet savo skausmą. 
Viena, viena. Iš kur tiek 
kančios — kada ji baigsis? 
O laisvė ji dar taip toli... 
Ar verta gyventi? — lyg 
garsiai išgirdau klausimą ir 
pati išsigandau”.

LLD nariai kiekvienas 
būtinai turėtų perskaityti 
Michalinos Meškauskienės 
minėtą-knygą. Ve, ką auto
rė sako apie knygų skaity
mą. “Ko vertas žmogus, ko 
vertas jaunuolis, kuris ne
myli, neskaito knygų, nese- 
mia iš jų per amžius su
kauptos išminties, grožio. 
Knyga — tai žmonijos iš
mintis, žinojimas, šviesa. 
Tad semkite ją patys —neš
kite ir atiduokite žmonėm”.

Knyga “Žvelgiu į tolius”

Vajininkii Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton $9, ir prie to, naujas skaitytojas gaus vieną 
is

' i 1*•* cT?¥ I"7 x v

gyvenimo draugė. Tapo pa- ti Kalifornijos 
kančią, bet ir lietuvio laidota gruodžio 19 d. Vii- Hus r-• - • 

tūkstan- taes .kapinėse. Pats Mikolas .niedžius ir Pacifiko jū- 
įką tik pergyeno širdies ata- r()s g1-antus link puošnaus, 
|ką ir vėliau gavo sukrėtimą žymaus Carmel miestelio, 
i taip, kad negalėjo laidotu- Kuris įsidriekęs vaizdingoje 
i\čse^ dalyvauti, kad palyde- pacįfiko vandenyno kranti

nėje. Be to, viešnioms buvo 
labai įdomu pažvelgti į dide
lį, žymų Berkeley universi
tetą, kuris pasauliniai iš
garsėjo jo studentų kovomis 
prieš karą.

Baigiantis vaišėms Ksave
ra Karosienė pasveikino sve
čius su 1970 metais ir pa
linkėjo pasauliui taikos. 
Prie to, Ksavera apgailes
tavo, kad šiuo metų laiku 
nebuvo galima gauti akom- 
panistės, nes daįnininkė 
Emilija Jeskevičiūtė-Young 
būtų mums padainavusi po
rą dainelių. Tačiau miela 
viešnia, iškviesta tarti žodį, 
sakė, kad jos dainos bus už- 
rekorduotos, tai, be abejo, 
ir Pacifiko lietuviai gaus 
progą išgirsti jos gražų bai
sa.

LDS veikli darbuotoja 
Elena Jeskevičiūtė pateikė 
brandžią kalbą. Kažkaip 
jos graži, švelni kalba su
žavėjo klausovus. Elenutė 
stipriai pabrėžė apie Viet
name einantį žiaurų karą. 
Jinai ragino visus rašyti sa
vo senatoriams ir pačiam 
prezidentui, kad tas baisu-

tuos
kančią. Pakelėse
čiai iš medžio išdrožtų die
vukų byloja apie lietuvių 
kančias ir apie laisvės ilge-

ti Marytę į jos amžina po
ilsio vietą.

Marytė Lukienė buvo gi-

žemiau nurodytų knygų veltui.

J. Ragausko — 1TE, MISSA ĖST:
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

Ne, ne apie tuos simbolius 
kalbate, ponai. Ne kryžius, 
bet raudona vėliava dar nuo i . -. . -
carizmo laikų yra lietuvių!niusi Lietuvoje, Gargždų 
proletarų kovos simbolis. 
Raudona revoliucijos vėlia
va, draugystė ir l_____
mas su kitomis tautomis —

apylinkėje. Jos tėveliai at
sivežė ją į šią šalį trejų me- 

solidaru- amžiaus. Ji paliko didžia- 
•j __ me liūdesye savo vyrą Mi-

štai tikrieji mūsų liaudies!k°lą> dukrą Elenorą Glynn 
simboliai, su kuriais ji iško-|su šeima ir sūnų Teodorą
vojo valdžia 1818 metais ir 
atkūrė atmintinais 1940 me 

amžiams susiejusi savo

numatytas penkmečio pa
baigai. Numatyta ir kitų 
elektros stočių statyba bei 
veikiančių stočių plėtimas. 
1968 metais Lietuvoje buvo
pagaminta 6 milijardai kilo- tais 
vatvalandžių elektros ener- likimą su broliškos Tarybų 
gijos. Tai75 kartus viršija šalies tautomis. Šiandieninė 
1940 metų lygį. Jau 1965' Lietuva turi savo darbo

’ . Tai energetikų
cemen-i

Luką su šeima, taipgi brolį 
Frank McShane su šeimą ir 
sesutę Onytę (MycShane) 
Mimont ir daug giminių ir 
draugų.

Tegul bus gili užuojauta 
jos visiems artimiesiems, o 
'Marytei tegu bus amžiaismetais pabaigta visiška že-,simbolius.

mes ūkio elektrifikacija, i miestas Elektrėnai, ccmc.“ j - ,
Dabar žemės ūkis sunaudo- tininkų miestas NaujojUAk-iJengva žeme, 
ja elektros energijos beveik menė, tai šimtai naujų šluo
ti kartus daugiau negu vi- laikinių fabrikų ir gamyk- 
sa Lietuva 1940 metais. Jų, kurių produkcija eina:

i.™., Mdl,onai ser8a
Palyginus nedidelės mūsų “Lietuvių inžinierių ir ar- Ankara. — Gripo banga, 

tarybinės respublikos eko- chitektų metraščio” pusią- užliejusi Europą, dabar ap- 
nomiką su tokių kapitalis- pyje su liūdesiu pranešama, ėmė visą Turkiją.

šalių, kaip kad kažkoks J. Jankauskas Turkijoje serga gripu ne 
, Švedija,: 1917 metais Petrograde tu- mažiau kaip 20 milijonų 

Austrija ekonomika, mūsųjrėjo sacharino gamybos fa- žmonių. Uždaryta daug mo- 
augimo tempai daugiau;brikelį. Tačiau sugriaudėjo kyklų. Medicinos organai 
kaip du kartus didesni ne-i Didysis Spalis, ir sacharino j imasi : 
gu šių šalių tempai. Lietu-i fabrikantui teko palikus!prieš epidemiją.,

tinių Vakarų 
Olandija, Belgija

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

KELIAS J NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO

A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAŠKAIČ1O — ŽMOGUS IR MAŠINA

IŠ ATSIMINIMU

J. M. Lukas 
Mikolo brolis

skubių priemonių

Dr. S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA M ELNĮ KAITĖ
Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI

AMERIKOS LIETUVIAI

R. M1ZARA — POVILAS JURKA
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI
ŪKANOS
I. MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

Viršminėtos knygos yra labai įdomios skaityti. 
Kalbinkite savo pažįstmus, kurie dar neužsipre
numeravę laikraščio “Laisvės” tapti prenumerato
riais. Nevientik vajininkai, bet ir kiti laisviečiai tu
rėtų pasidarbuoti gavime naujų skaitytojų. Bus 
garbė Jums, ir jūsų miesto vajininkui.

—ADMINISTRACIJA

I
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Auga lietuviu
♦ Paskutinę praeitų metų 
dieną gavau iš T. Lietuvos 
gražia dovaną — LIETU
VIŲ KALBOS ŽODYNO 
(Antrosios laidos) II-jį to
nai, išleistą 1969 m. Šis to
mas, kaip ir pirmesnieji 
kalbamojo Žodyno tomai, 
paruoštas Lietuvos TSR 
Mokslu Akademijos Lietu
vių Kalbos ir Literatūros 
Instituto, išleistas Vilniaus 
leidyklos “Mintis.” Žodyno 
jau išleista 7 tomai, pasku
tinysis (VII) išėjo 1966 m. 
Ruošiama VIII tomas. Pil
no Žodyno bus apie 12 ar 
14 tomu. c

“Lietuvių leksikogra f i j a 
turi senas tradicijas. Pir
mas spausdintas lietuvių 
kalbos Žodynas pasirodė 
1629 m. Tai K. Sirvydo len
kų, lotynų ir lietuvių kalbų 
žodynas. Rytprūsiuose lie
tuvių kalbos žodynai buvo 
pradėti sudarinėti maždaug 
nuo XVII amžiaus vidurio, 
bet pirmas spausdi n t a s V. 
Hako lietuvių - vokiečių ir

kalbos žodynas 
zimieras Būga. Tačiau iki 
jo mirties teišėjo tik du pir
mieji sąsiuviniai (1924-25 
m.). 1930 m. pradėjo K. Bū
gos darbą tęsti kitas kalbi
ninkas, velionis Juozas Bal
čikonis. Jis paruošė du to
mu: I-jį 1941 m. ir II-jį 1917 
m. J. Balčikoniui mirus, jo 
darbą tęsia kiti kalbininkai.

Tačiau pirmosios laidos 
pirmųjų dviejų tomų rinko
je jau nebėra. Taigi dabarti
niai išėję jau antroji, žy
miai padidinta laida. Kiek
vienas tomas turi apie po 
1,200 puslapių, atspausdin
ti gerame popietyje ir drū
čiai įrišti. I-sis tomas ap
ima raides A-B, o Il-is C-F. 
VII tomas baigiasi raide M.

Visi dabartinio Žodyno to
mai paruošti bei suredaguo
ti sulyg LTSR Mokslų Aka
demijos 1952 m. priimtos in
strukcijos. Šios laidos pir
mųjų dviejų tomų redakci
nę komisiją sudarė J. Kruo
pas (atsak. red.), A. Lybe
ris, J. Paulauskas, J. Senkus

šiaudų kupetuotojai, ir dau
gelis kitų, kurių visų neiš
vardysiu, erdvios tipinės 
mechaninės dirbtuvės su 
visais įrengimais ir 8 au
to mašinos. Tai milžiniška 
technikos jėga, kuri įgalina 
trumpais terminais ir be 
nuostoliu atliki visus že-| 
mes ūkio darbus, labai ma-j 
žai tereikalaudama žmo
gaus darbo rankų.

Derliai pakilo tiesiog ne
patikimai, ir metai iš metų 
vis kyla. Šiemet — jubilie-l 
jiniais metais — gautas re-' 
kordinis derlius: žieminiai 
grūdiniai atseikėjo iš 1 ha 
po 30 cent., o miežiai iki 38 
cent, i; 1 ha. Tai dar negir
dėti mūsų ūkyje.

Šakniavaisiai irgi neatsi
lieka: bulvės po 180-200 
cent, iš 1 ha; pašarinių run
kelių prikasta daugiau kaip 
600 cent, iš 1 ha. ir kukurū
zai davė siloso žalios masės 
po 450 cent, iš 1 ha. viršaus 
100 ha. plote.

Daug kam • • kils klausi
mas: Iš kur tokie aukšti 
derliai taip greitai atsira-

kiekvieną rasit televizorių, 
žinoma, ir radiją. Taipgi 
kiekvienos šeimininkės ran
kas vaduoja skalbimo ma
šinos ir šaldytuvai virtuvė-, 
se bei dujinės plytelės jau 
ne naujiena. Moderniški 
baldai puošia kiekvieno erd
vu, šviesu butą, nes nėra nė 
vieno kiemo, kur nebūtų 
elektros šviesos. Daugu
mas keliasi į gyvenvietes iri 
statosi patogius erdvius gy-; 
venamuosius namus ir ki-j 
tus . ūkinius pastatus su vi-j 
sais patogumais. Žinoma, 
tiems teikia paramą ir vals-l 
tybė.

Neatpažįstamai pasikeitė 
per tuos kelis metus mūsų 
kaimo vaizdas ir gerbūvis. 
Tai ne vien mūsų ūkio, bet c z
viso Šakių rajono, visos Lie
tuvos Respublikos mastu.

Z. Kairys

Rochester, N. Y.
Iš Gedimino Draugijos

Metiniame susiri n k i m e 
•svarsčius bėgamus reika-

HELP WAN1ED-MALE-FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE
 _  I  I

STENO-CLERK

Good typing and stono skills. Ex
cellent opportunity to grow with 
national known food company. Pro
gressive salary and attractive em
ployee bcncfFts. Call Mr. Pat Galler- 
ano for interview at 351-3100. Ext. 
302. BURRY BISCUIT DIVISION. 
QUAKER OATS COMPANY, 925 
Newark Ave., Elizabeth, N. J.

An Equal Opportunity Employer.
(2-4)

Nepaliec. demonstravo i 
prieš Agnew

Katmandu, Nepalis.—Kai 
čia atvyko JAV vice prezi
dentas Agnew, jį pasitiko 
nepaliečiai šūkiais: “Šalin 
Amerikos imperializ m a s”, 
“Agnew, važiuok namo”.

Nepalis su 10 milijonų gy
ventojų gauna paramos iš 
Tarybų Sąjungos, Kinijos ir 
Jungtinių Valstijų. Laikosi 
neutralumo.

MACHINISTS

Lathes

Vertical Boring Mills

Horizontal Mills

Ground floor opportunity 
in the expanding

NUCLEAR SHIELDING 
INDUSTRY 

machining
Spent Atomic Fuel Casks 

Nuclear Irradiators 
*

Blue Chip Company
Exceptional benefits

Huge Backlog 
Job Security 

*
NUCLEAR DIVISION

National Lead Company 
Foot of West St.

‘ Wilmington, Delaware 
Contact: R. Knapp, 302-656-1661 
An Equal Opportunity Employer

(2-4)

vokiečių - lietuvių kalbų žo
dynas pasirodė tik 1730 m. 
Rytprūsiuose buvo sudari
nėjami dvikalbiai Žodynai

ir B. Tolutienė. Puikus dar
bas ir gerai atliktas!

Nei viena pasaulio tauta, 
nei viena kalba neturi tokio

XVIII ir XIX amžiuose” 
(Pratarmė, I tom., 1966 
m.).

Dabartinį daugiatomį Žo-

plataus, tokio išsamaus Žo
dyno, kaip lietuviai. Tokiu 
kultūriniu darbu visa lietu
vių tauta ir jos vadai gali

rado ? Atsakysiu trumpai: > 
Pirmas faktorius, tai aukš
tas agrotechnikos lygis įga- 

j liną laiku ir gerai atlikti vi
sus žemės ūkio darbus. An-
tras — racionalus trąšų pa
naudojimas — tiek organi

dyną Lietuvoje pradėjo ruoš- pelnytai didžiuotis!
ti kalbininkas velionis Ka-' A. Petriką

niu, tiek mineraliniu, kuriu4, / 4- / 4.

kas metai ištekliai didėja.'čiai, už Jūsų gerus 
Ir trečia, ir tai bene svar-1 pasišventimą

APIE LIETUVIUS ŽEMDIRBIUS

Gigantiški šuoliai į priekį

blausia: žemės ūkio specia
listų kadrų paruošimas bei 
jų praktinė patirtis.

MALE CLERK. High School edu- 
'cation. Knowledge of credits and 
'debits, accounting control, figure 
inventory, and office machines. Ex
cellent opportunities, good benefits. 
(Mil 201-826-6000, Mr. Van Hoose 
between 8:30 AM 3:30 PM. Equal 

j Opportunity Employer.
(91-100)

PRINTING PRESSMEN. First 
į class. High or vocational school gra
duate. Five yrs. experience. Must 
be able to operate a Platen and Cyl
inder Press. Experienced in compo
sition, press work and related work 
in printing. Excellent opportunities. 
Good benefits. Call 201-826-6000. 
Mr. Van Hoose, between 8:30 AM— 
3:30 PM. Equal Opportunity Emp
loyer. (91-100)

NIGHT SHIFT TAB OPERATOR. 

3-6 months light experience neces
sary. 37% work week on the clock. 
Salary $U5-$120. Good fringe be
nefits. Call Jack Lane, 824-5100, 
Newark.

(90-99)

(Specialiai “Laisvei”) 
Per paskutiniuosius 5-6 me

tus nuostabiai pagerėjo Lie
tuvos žemdirbių reikalai —, 
tiek visuomeniniai, tiek in
dividualiniai.

Kad būtų aiškiau, aš čia 
noriu aprašyti to ūkio, ku
riame dirbu jau 6 metai, 
.eKonominį palyginimą per 
tuos metus ir tuo pačiu dir
bančiųjų eilinių darbininkų 
buitinę pažangą.

Į Kudirkos Naumiesčio 
Žemės Ūkio Technikumo 
mokomąjį ūkį atėjau dirb
ti 1964 metais, Bajoraičių 
skyriaus valdytoju. Visas 
ūkis padalytas į tris sky
rius, kurių kiekvienas maž
daug 500 hektarų žemės. 
Tai ilgas sklypas, bet siau
ras. Nuo K. Naumiesčio 
iki Turčinų beveik 8 kilo
metrai. Palei Šešupės upę 
vienu kraštu minėtas moko
masis ūkis, o kitu kraštu

Prieš 6 metus derlingumą 
gavome per ūkį sekantį: 
Žieminių grūdinių 13 -14 
centnerių iš hektaro, vasa
rinių grūdinių — 11-12 iš 
hektaro, bulvių — 70 cent
nerių, pašarinių runkelių— 
250-300 centnerių, kukurū
zų žalios masės — iki 300 
centnerių iš hektaro.

Iš technikos buvo 2 ku
liamosios mašinos, 10 -12 
traktorių ir kitas prikabi
namas inventorius. Ūkio 
rentabilumas svyravo į nuo
stolius.

Dabar atrodo jau\kitaip: 
kuliamosios nei vienos, o 
vietoj jų 4 laukų laivai 
(kombainai), viršaus 20 
įvairių traktorių su įvairiu 
modernišku prika b i n a m u 
inventoriumi. Kaip, pavyz
džiui: dvi bulvių sodinamo
sios ir dvi bulvių kasamo
sios, šeši mėšlo kratytuvai, 
2 šieno, šiaudų bei mėšlo

Ketum au j ienos kolūkis, pakrovė jai, keturi šieno-

Prie šitokių laukininkys
tės laimėjimų yra visos są
lygos ir gyvulininkystei 
sėkmingai vystytis. Štai 
kalba skaičiai: karvės
baigiama primelžti po 3,400 
klg. pieno iš 290 melžiamų 
karvių. Įvairių veršių pa
ros priesvoris svyruoja nuo 
0.8 klg. iki 1 klg. į parą, ku
rių per ūkį laikoma virš 400 
štukų. Kiaulių priesvoris sie
kia nuo 500 gr. iki 450 gr. 
į parą. Dviejuose skyriuose 
pastatytos naujos karvidės, 
veršides su pilnu mechani- 
zavimu ir arteriniu vande
niu, žinoma, ir elektra.

Prie šitokio ūkio progre
so, neatsilieka ir dirban
čiųjų ekonominis bei buiti
nis kilimas. Štai keli paly
ginimai: Jei prieš 6 me
tus per ūkį buvo 2-3 mo
tociklai, 4 - 6 televizoriai, 
pas vieną-kitą skalbimo ma
šina bei šaldytuvas, tai da* 
bar ūkio dirbantieji turi 8 
naujas lengvas mašinas ir 
dar virš 20 laukė eilės už
sakę pirkti, tai dabar pas

lūs, buvo renkama 1970 me
tams valdyba. Visa valdyba 
vienbalsiai apsiėmė dar pa
būti ir kitus metus. Tai bus 
jau penkti metai kai visi dir
ba veltui — nemokamai. Tai 
gražus, tikrai lietuviškas 
kolektyvas. Bravo, draugu-, 

darbus,!
draugystės 

gerovei!
Valdyboje yra: pirminin

kas P. Malinauskas, vicepir
mininkas R. Barauskas, iž
dininkas S. Biganskas, fi
nansų rast. Onutė Bigans- 
kienė, pro-finansų rast. G. 
Daukas, užrašų rašt. P. 
Yurkštas. Direktoriai: A. 
Bačiųlienė, A. Usavičienė, 
A. Baronas, P. Anderson; 
maršalka J. Severinas.

Dirba draugijos ir jos na
mo priežiūrai reikalingus 
įvairius darbus: J. ir V. 
Rinkevičiai dvi dienas, šeš
tadienį ir sekmadienį; G. 
Daukas dvi pirmadienį ir 
antradienį; C. Zlatkus tre
čiadienį; A. Usevičienė ir 
Keidė Žemaitienė dirba 
penktadienį; sekma d i e n i o 
rytą įstaigą apšvarina G. ir 
J. Vaitai; parengimds pri
žiūri A. Baro n i e n ė ib O. 
Zlatkus.

Visai valdybai ir'darbi
ninkams nuoširdus ačiū.

Viršininkai dirba ne vien 
tik savo įsipareigotas die-1 
nas, bet ir dienas ekstra. 
Pirmininkas P. Mąlinaus- 
kas gyvena 18 mylių nuo 
Rochesterio, bet nesiskun
džia kai reikia 3 ar 4 dienas

Washingtonas. — 1969 m. 
užrekorduota 5,600 streikų. 
Tai daugiau kaip 1968 m.

102 valandas po vandeniu
Sėkmingai baigėsi povan

deninė ekspedicija Termo- 
nas-IV”. Ekspedicijos daly
viai— čekų akvalangininkai 
V. Heistas ir L. Kocianas 
po vandeniu išbuvo 102 va
landas. Jų metalinis namas 
buvo pastatytas 25 m. gyly
je. Abu akvanautai atliko 
plačią tyrinėjimų progra
mą, kurią sudarė psicho- 
techniniai bandymai ir įvai
rūs praktiniai darbai po 
vandeniu. Povandeninės sto
ties gyventojai naudojosi 
uždara automatine dujų mi
šinio kvėpavimo sistema.

WOOD FINISHERS & CABINET 
MAKERS. Because of our growth 
we have openings for wood finish
ers and cabinet makers. Must be 
experienced. Top wages plus bene
fits. Call for interview. 861-1200. 
North Bergen, N. J.

(90-99)

CHEMICAL OPERATORS. No 
experience necessary, liberal fringe 
benefits. Contact Walter R. Cole
man.

REFINED ONYX
624 Schuyler Ave., Lyndhurst, N. J. 

438-7520.
(1-7)

DISTRIBUTION CLERK WANT
ED in I.B.M. Dept. 37% work week 
with pleasant working conditions. 
Good company benefits. Call 824- 
5100 Newark and ask for My. Jack 
Lane.
Apply in person to Galsworthy Inc. 

300 Frelinghuysen Ave. 
Newark, N. J.

(90-99)

MEN. NIGHT WORK. 4 to 12 
Mid’te and 12 mid'te to 8 AM. No 
expd. required. We will train you. 
Excellent rate and benefits. HOW- 
MET CORPORATION, 8501 Heger- 
man St.. Philadelphia. 1 block east 
of 8500 Torresdale Ave. (1-7)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
f

Antanas Pilkauskas
Mirė sausio 15 d., 1968 m., Worcester, Mass.
Reiškiame užuojautą velionio žmonai Elzbietai 

Pilkauskienei, visiems jo giminėms T. Lietuvoje ir 
šioje šalyje draugams.

Charles ir Anna Urbanai
Hudson, Mass.

MIAMI, FLA.
Mire

Stanley Urbonas
į Reiškiame gilią užuojautą jo< žmonai Nellie, 

giminėms ir draugams.
Lai! būna lengva šios šalies žemelė.

N. ir P. Dildomai
Chester, Pa.

Esą

į savaitę važinėti; d. She- 
relis gyvena už 12 mylių,— 
jis daug ką pataiso virtuvė
je.

Parengimuose dirba V. 
Poškienė, H. Gužienė, K. 
Anderson, M. Trilikauskie- 
nė, A. Baronienė, V. Bullie- 
nė, A. Bačiųlienė, L. B. Tai 
virėjos; K. Žemaitienė į dar
bą suvežą jas visas.

Visi darbininkai dirba ne
mokamai.

Apie ligonius
. Labai gaila draugų, ku

riuos kankina ligos. Serga 
Julia Kontenienė ir D. Val- 
tienė; R. Barausko akis pa
žeidė, o jis daug dirbdavo 
su mumis; d. J. Totorius tu
rėjo net 4 operacijas. Vi
siems linkime sveikatos.

- - o - -
Naujų metų bankete ne

buvo tiek svečių,kiek būtu
me galėję priimti. Siautėjo 
baisi audra, dąug prisnigo, 
mažai kas tegalėjo ateiti.

Sveikindama Naujaisiais 
metais noriu palinkėti vi
siems Draugijos nariams ir 
bičiuliams geros sveikatos, 
jėgų ir ateityje taip pavyz
dingai taikanti su savo 
draugijos veikiančiuoju ko
lektyvu.

Lai gyvuoja mūsų drau
gystė ir lai gyvuoja taika- 
pasaulyje!

L. Bekešienė

SETUP MEN. Minimum 5 years 
experience on Conomatics. New Bri
tain chuckers, tracer lathes. Steady 
work 52 weeks per year. Overtime, 
no layoffs. Warren area. Call 313- 
536-1311. Monday through Friday 8 
AM—4:30 PM. An Equal Opportu
nity Employer. (1-3)

MACHINE OPERATOR for Cono
matics, New Britain chuckers, tracer 
lathes. Afternoon shift. 52 weeks 
per year plus overtime. Warren area. 
313-536-1311. Monday through Fri
day, 8 AM—4:3Q PM. An Equal Op
portunity Employer. (1-3)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Ona Karpavičiene
Sausio 13 d., 1970 metais sukanka 10 metų kai 

išsiskyrė iš gyvųjų tarpo mano mylima žmona, 
vaikų motina. Ilsėkis ramiai. Mes tave prisimin
sime kol gyvi būsime.

Povilas Karpavičius, vyras
Stanley ir Benny, sūnai

Nashua, N. H. Marčios ir anūkai

Mirė

Edward Bakutis
Reiškiame giliausią užuojautą velionio žmonai 

Gigai, motinai Ida Ablažienei, broliui Vincui, se
sutei Alma, giminėms šioje šalyje ir T. Lietuvoje. 
Taipgi visiems velionio draugams. Me.s irgi kartu 
su jumis liūdime.

Juozas ir Marijona Strižauskai 
ir šeima

Bridgeport, Conn.

GENERAL OFFICE HELP. Ware
house located in Plainfield needs an 
office girl. Figure attitude necessary. 
Hours 8:30 AM—5 PM. Salary com
mensurate with exp. Good fringe 
benefits. Please call Mr. • Takash. 

201-754-2266.
, (1-10)

CLERK, SECRETARY. Good typ
ing and steno skills. Experienced. 
Good starting salary, congenial 
working conditions. Hours 9 AM to 
5 PM. 5 day week. Call 824-5100. 
Mr. Roy Frankel, Newark.

• x (2-5)

WIREWORKER. Wireman 1 year 
experience or better. Good working 
conditions and all benefits. Mr. For
rester. ERA TRANSPAC CORP., 67 
Sand Park Rd., Cedar Grove. 

239-3000.
(1-10)

DISTRIBUTION CLERK

Wanted in IBM Department 

37% work week. Pleasant 

working conditions.

Good Company benefits.

Call 824-5100.

Ask for Mr. Jack Lane

Apply in person to: 
GALSWORTHY, INC.

300 Frelinghuysen Ave., 
Newark, N. J. 

z
\ (95199)

DRAFTSMEN. Engineers Office 
in Princeton, N. J.

HVAC-PLUMBING
Juniors and Seniors. Top salary. For 
interview call 609-924-6660.

(2-4) 

.......................................................... -4

GUARDS

Banking. Must be 21 or over. 
Must haye current Penna, license 
and no previous record for misde
meanor. 2 weeks paid vacation, 12 
paid holidays. Broad medical cov- ' 
erage plus free life insurance and 
profit sharing. $97 per week. Op
portunity for overtime. Apply First 
Penna Bank, 1500 Chestnut Street, 
20th fl., Philadelphia, between 8:30 
AM & 4:30 PM. An equal oppor
tunity Employer.

(1-3)

HUSBAND & WIFE. Healthy 

mature couple, groundskeeper wit 

some mechanical aptitude. Seams

tress and food service. Live in. 

Fringe benefits. Good salary. Call 

Brother Stephen. 673-2022, 9 to 5. 

Philadelphia. (92-98)

BUSINESS OPPORTUNITY

SERVICE STATION 

AVAILABLE '

FOR LEASE

Good Opportunity for right man. For information contact 
Mr. LaBohne. HU 6-7000. Between 8 AM & 5 PM. 

’ (82-99)

OIL BURNER MECHANICS. Due 
to recent expansion, this organiz
ation has position for experienced 
man on 2, 4, and 6 oil. Top wages, 
Steady employment overtime avail
able. Paid holidays, vacations, hos
pitalization, health and life insur
ance and incentive benefits.

LIONETTI FUEL CO.
201-865-2300 — North Bergen, N.J. 
_ „ (1-5)

I
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Kas Mėnulyje?!
Laisvės” numeryje 89- ir suras kokių skirtumų 

chemijos atžvilgiu.
Kadangi Mėnulyje yra ab

soliute tuštuma — visai nė
ra oro, tai ir jokio garso 
ten negirdėsi, kadangi gar
sas eina oro bangomis. Ten 
buvę astronautai susikalba 
tik radijo prietaisais, įreng
tais jų šalmuose. Jie ant 
nugaros nešiojasi dideles 
dėžes, kurias vadina “Life 
preservation equipment” 
(Gyvasties palaikymui įren
gimas). Iš tų dėžių jie gau
na dirbtinio oro, gal ir šilu
mos ar šalčio, pagal reika
lavimą gyvasčiai palaikyti. 
Kadangi ten degtuko neuž
degsi, tai ugnelės nesusi- 
kursi, nei šiaudiniu stogu 
daržinės neuždegsi, jei kada 
ten amerikiečiai arba ta
rybiniai astronautai ją ir 
pastatytų.

Taip, drauge Nabažai, 
Mėnulyje jau labai kitoks 
pasaulis nei pas mus žemė
je. Kurie pasiekė Mėnulį, 
jie irgi visko nežino. Jie 
žino tik labai mažą dalelę 
to, ką moksliškai jau seniai 
žinojo. Astronautai tik pa
tikrino kai kuriuos teore
tikų dėsnius. Jie tik tą ti
krino, kas jiems buvo moks
lininkų įsakyta. Toli gražu 
apie Mėnulį dar niekas vis
ko nežino. Jei žinotum, tai 
bilijono dolerių nebeeikvo- 
tum jo tyrinėjimui.

Atsiprašau, L. N., kad 
tiek daug savo straipsnyje 
rašiau apie Apolo 11-tojo 
motorus. Bet jei tik būčiau 
pasakęs, kad jie veikė nor
maliai, tai nebūtų buvę jo
kios reikšmės. Mano tėve
lio balta kumelaitė, įkinky
ta.! bričkelę, lėkdavo riste
le ir fri.s rusiškas mylias j 
Šiaulius nuvažiuodavo i tris 
valandas. Tėvelis sakydavo, 
kad tai normalu. Na, o ga
lingieji motorai varo erdvė
laivį 24,000 angliškų mylių į 
valanda ir i tris dienas pa
siekė Mėnulį, tai inžinieriai 
sako mums, kad ir tai nor
malu. Tai kaip matote, žo
dis normalu netenka reikš
mės, jei mes jo plačiau ne
apibūdiname.

Inž. Gabrėnas 
Miami, Fla., 1969-XII-15

Australijos darbininkų 
kovos didėja

Kanbera — Pasibaigusiais 
metais Australijoje vyko 
galingos šalies darbininkų 
klasės akcijos. Streikininkų 
kova pasiekė aukščiausią 
lygį per pastaruosius 20 me
tų. Viename kovos etape ša
lyje vienu metu streikavo 
daugiau kaip milijonas 
žmonių.

Naujaisiais, 1970 metais, 
pareiškė Australijos profsą
jungų tarybos narys Petas 
Klensis, Australijos darbi
ninkų klasė kovos dar at
kakliau.

Izraeliui karinės 
išlaidos didėja

Jeruzalė.— Izraelio finan
sų ministras pranešė spau
dos konferencijai, kad 1970 
metais bus išleista karo rei
kalams bilijonas ir 14 mili
jonų dolerių.

Jis sakė, kad reikės suma
žinti įvairios visuomeninės 
išlaidos.

tame (gruodžio 5, 1969 me
tų) tilpo draugo L. Nabažo 
laiškas, kuriame minimas 
mano straipsnis “Žmogus ir 
Kosmosas” ir pakeliama ke
letas klausimų apie Mėnulį. 
Tiksliai į viską negalėčiau 
atsakyti, nes juk aš ten ne
buvau. Bet kad ir keturi 
astronautai, kurie ten buvo, 
irgi negalėtų visko atsaky
ti, todėl, kad ir jie ant Mė
nulio paviršiaus tevaikščio
jo tik gal keleto šimtų pėdų 
atstumą nuo savo erdvėlai- 
laivio. Dar ir tą turėkime 
mintyje, kad jie ten labai 
daug naujo nesurado. Jie 
tik tepatikrino, ir tai tik 
mažą dalele to, ką moksli
ninkai jau seniai žinojo.

Bet tiek to. Labai man 
malonu, kad L. N. įdomau
jasi mano straipsniu, ir aš 
bandysiu, kiek pajėgiu, at
sakyti į pakeltus klausimus.

Nežinau kiek caro laikų 
mokslininkai žinojo apie as
tronomiją, bet aš manau, 
kad jie daugiau žinojo nei 
tai, kad Mėnulis tik tris kar
tus mažesnis už mūsų žemę 
ir kad saulė tik tris kartus 
didesnė už mūsų žemę. Kai 
kalbame apie dydį, tai klau
simas yra apie kokį dydį: 
nuotolį, plotmę, įtalpą, svo
ri? Jeigu kalbame apie pa
viršiaus plotmę, tai Mėnu
lis yra keturiolika kartų 
mažesnis už mūsų žemę, o 
mūsų žemės plotmė yra virš 
milijono kartu mažesnė už 
saulės paviršiaus plotmę. 
Vargiai saulės paviršių kas 
ir žino, todėl, kad saulė yra 
kamuolis dedančių ir skaid
riai žėrėjančių dujų.

Nuo Mėnulio paviršiaus 
astronautai matė žvaigždes, 
saulę, tokią pat skaidrią, 
žydrią ir karštą, kaip kad 
mes matome ją nuo žemės. 
Iš ten mūsų žemė matosi 
taip pat. kaip mes matome 
Mėnuli nuo žemės: tai pil
nai šviesią, tai raguotą tą 
jauna arba delčių, tai visai 
tamsia— tik daug didesnę 
nei Mėnulis matosi nuo že
mės. Jie savo akimis, bet 
didžiumoje fotografuotą, 
matė Mėnuli o paviršių: gau
ruota, dobėtą, kalnotą lyg 
įsa.kiiusį ragaiši. Jie ten pa
vaikščiojo keletą desėtkų 
žingsniu apylinkėje erdvė
laivio ir pasirinko Mėnulio 
akmenėliu nuo smėliuoto, 
lyg peleninio Mėnulio pa
viršiaus. Jie ten pasikabino 
keletą gniuštų Mėnulio že
mės, ir tą visa lobi susidėję 
į tarbeles, parsivežė namo 
tyrinėt nuodugniau.

Astronomai sako, kad Mė
nulio pusė prieš saulę nepa- 
keinčiamai karšta, o nakties 
pusė, kuri nusisukus nuo 
saulės, labai šalta. Tai aš 
spėju, kad astronautai nu
sileidžia į Mėnulį ten, kur 
Mėnulio dienos priešvaka
ris ir temperatūra paken
čiama, Bet ten nėra jokios 
gyvybės nei augmenų, todėl, 
kad ten absoliute tuštuma. 
Ten nėra oro kvėpavimui, 
ten nėra vėjo, ten nėra de
besų. Ten nėra deguonies, 
už tai ir degtuko ten neuž
degsi. (Deguonis yra duja, 
kuri sudaro vieną penkta
dalį mūsų atmosferos įtal
pos.) Ten randasi labai 
smulkus smėlis, lyg pelenai, 
kuriuos pajudinus dulkės 
kyla į viršų. Ten randasi 
įvairaus dydžio akmenų. Pa
viršutiniai žiūrint, akmuo 
kaip akmuo, kuriuo galvą 
gali prasimušti, ar jis nuo 
žemės ar nuo Mėnulio. Bet 
mokslininkai ištyrinėję gal

New Yorkas. — šiaurės 
Korėjos komunistai atsiun
tė Naujųjų metų sveikinimą 
JAV Kompartijai.

Dvi nuomones

Diskusuoja “Šviesos” turinį
Drauge Bimba,

Ką jūs manot daryti su 
tais “Šviesoje” talpinamais 
raštais? Jūs greičiau ne
teksite jos skaitytojų, negu 
priversite juos pirkti dubel- 
tavu.s skaitymui akinius.

Trečiame “Šviesos” nu
meryje Mieželaičio eilės 
“Mano Lietuva”—jau reikia 
uždengti padidinančiu stik
lu. Ir apie tai jau buvo nu
siskųsta, žadėjote pataisyti 
trūkumą.

Šitam “Šviesos” numery
je “Aukštaitijos sūnus” vi
sai neįskaitomas ir užima 
du puslapius. Kokia nauda 
iš to? Koks skaitymas “Bi
čių produktai ir mūsų svei
kata”? Ar iūs manote, kad 
“Šviesos” skaitytojai tyliai 
priims paškudijima žurna
lo? Nemanau! Prižadas 
nevykdomas padėties nepa
taiso.

J. Nalivaika

Brangus drauge Antanai,
Aš jums noriu pasakyti, 

kad šis “Šviesos” 4-tas nu
meris yra geriausias ir Įvai
riausias. kiek aš galiu prisi
minti. Tokie raštai labai pa
įvairina žurnalą. Pirmiau
sia perskaičiau “Įvykių su-

Vaizdai iš Venicijos
Pereita vasara mano kai

mynas Reimondas važinėjo 
Europoje. Jis gabus artis
tas. Parvykęs p a s i s a k ė 
man, kad jis padarė net 
kelis šimtus n u o t r a u k u 
(“slides” — skaidrių). Kai 
turėsiąs progą, pasikviesiąs 
mane pažiūrėti jų. O aš 
kaip tik to ir laukiau iš jo, 
nes jis moka stebėtinai ge
rai pasirinkti įdomias vie
tas ir jas gerai, artistiškai 
nutraukti.

Kai per Kalėdas sniego 
pridribo iki kelių, jis pasi
kvietė mane. Jis man pa
demonstravo nuotra u k o s e 
vaizdus iš Venicijos. Kaip 
įdomu... Per gyvenimą esu 
skaitęs dažnai apie tą gar
sųjį šimtų metų Italijos 
miestą “ant vandens.” Bet 
jame nesu, buvęs, net ir jo 
nuotraukų mažai esu matęs. 
O dabar — šedevriški ar
tistų architektūriški darbai 
prieš mano akis, vienas po 
kito, vienas po kito... Kaip 
gražu!

Centralinis atraktas mil
žiniška katalikų katedra. 
Rūpestingai dailininkų ran
komis išskaptuoti įvairių 
įvairiausi ornamentai nuo 
pat pastato pamatų ir per 
visą jo stogą. Daug artis
tiškai išmislytų ornamentų, 
bet daug ir realių dalykų 
pavaizduota: žmonių stovy- 
los, galvijai, žvėrys, paukš
čiai, o jau tų bokštų bokš
telių ant pastato stogo ne
suskaitoma !

Bet kiti miesto namai ne
mažiau ornamentuoti. Iš 
pirmo žvilgsnio norisi ma
nyti, kad ten vien tik baž
nyčios. Bet taip nėra. Net 
ir eiliniai namai ornamen
tuoti. O ypatingai viešbu
čiai, kurių, galybės. Tu ti
krai neatskirsti jų, ar jie 
viešbučiai, ar bažnyčios. Ad- 
ministratyviai namai irgi 
bažnytinės architek t ū r o s. 
Miesto reginys turi daug 
panašumo į buvusį Luną 
parką Coney Island, N,ew 
Yorke.

Matosi ten daug apskritų 
aikščių-skvėrų su apskritais 
fontanais jų viduryje. O 

kuryje”. Man labai pati
ko. Antras — tai drg. D. 
M. Šolomsko straipsnis “Ki
nija ir jos ateitis.” Perskai
čius šį straipsnį man nuo 
krūtinės nuėmė didelį sun
kumą, nes aš buvau įsivaiz
davęs Tarybų Sąjungai di
delį pavojų iš Kinijos. Tik 
pagalvokime, kokią didelę 
naštą Tarybų Sąjunga turi 
nešti ant savo1 pečių. Ji turi 
šelpti Kubą, ji paremia ara
bus, ji už t ai* i a Vietnamo 
liaudį. Na. o jeigu dar pri
sieitu kariauti su Kinija. 
Juk Kinijos armija nėra vė- 
io pučiama. Drg. Šoloms- 
kas savo straipsnyie gerai 
išdėstė Kinijos padėtį. Da
bar aš geriau galiu miegoti 
naktimis.

Taipgi kiti geri raštai, 
trumpai ir storai parašyti. 
Dr. A. Petrikos “Apgavikų 
lizdai” labai gera mums vi
siems apsauga ateityje. kaip 
saugotis nuo visokiu blogų 
vokiamu. Gerai prisimenu 
Collinso bizni, bet man ne- 
nrisiėio ieškoti pagalbos 
nuo jo.

Gal tik poezijos galėtų 
būti “Šviesoje” kiek ma
žiau.

J. Stanelis

jau tų karvelių skvere, ap
link fontaną — galybės jų! 
Ir ten tiksliai moteriškė sto
vi su sėklomis ir pardavinė
ja turistams lesinti karve
lius.

Prie aikščių - skverų ka
tedriniai viešbučiai, palo- 
ciai turistams ir bile kam 
ten gyventi, kurie turi pi
nigo.

Gatvės — van d e n i n ė s, 
kiekviena jų. Vietiniai gy
ventojai turi privačias gon
dolas (laivelius), kuriomis 
jie atlieka savus reikalus 
po mieštą van d e n i n ė m i s 
gatvėmis, feet turistams 
gandolos nuomoj a m o s, su 
operuotoji!. Yra ir miesti
niai jėginiai laiveliai bend
rai publikai išvežioti po 
miestą.

A. Gilman

Knygy už pusę milijono
Vilnius. — Dar iki gruo

džio 8 dienos respublikos 
knygų prekyba įvykdė meti
ni savo darbo planą,
laiką gyventojams parduo
ta knygų už pusę milijono 
rublių. Tai 12% daugiau, 
negu per tą patį laikotarpį 
pernai. Išplatinta 25,000 V. 
Lenino raštu tomu. V 4-

Tpliau stiprėja knygų pre
kybos materialinė bazė. Ne
seniai atidarytas naujas 
knygynas Kėdainiuose, bai
giami statyti knygynai Tel
šiuose, Klaipėdoje, Vilniuje 
(Žvėryne), Birštone.

Žymią paramą knygynų 
darbuotojams suteikė visuo
meniniai platintojai.

B. Vaitkevičius

Napolis. Italija. — Vidur
žemio jūroje papildomai di
dinamas tarybinis karo lai
vynas.

Washingtonas. — Prez. 
Nixonas kviečia galinčius 
suteikti kraujo pagelbėti li
goninėms ir kraujo ban
kams.

Jungtinių Tautų pasiūly
mą tyrinėti Izraelio nežmo
nišką elgesį su arabais Izra
elio valdžia atmetė.

| SVEIKINIMAS
? . Sveikinu su naujaisiais metais savo brolį į 
į Juozą Sutkų, gyvenantį Kaune; taipgi gimines 
? ir draugus, gyvenančius T. Lietuvoje ir Ameri- | 
S koje, linkėdamas visiems geriausios saveikatos ( 
ri ir laimingų 1970 metų. Lai būna taika pasaulyje! | 
? IGNAS SUTKUS į
l 54-02 —69th PI., Maspeth, N. Y., U.S.A.

Eleanora Sungailienė 
Oceanside, N. Y.

Lima, Peru. — Seniausias 
pasaulyje kareivis Jose H. 
Carces, turėdamas 89 metus 
amžiaus, susituokė su 37 
metų Maria S. Savedra.

Washingtonas. — Užmuš
tojo Yablonskio rėmėjai rei
kalauja tyrinėti inainierių 
unijos prezidentinių rinki
mų rezultatus.

SVEIKINIMAS
Sveikinu su naujaisiais 1970 metais visą 

“Laisvės” kolektyvą ir laikraščio skaitytojus 
Amerikoje, o Lietuvoje savo tris brolius Vasiliaus
kus, Simoną, Vincą ir Kazimierą, Kauno rajone ir 
Padaugųvos apylinkėje. Linkiu visiems stiprios 
sveikatos ir laimės.

Iš IDS 13 kuopos 
susirinkimo

Sausio 7 d. įvyko LDS 13 
kp. susirinkimas Laisvės sa
lėje. Gražus narių būrelis 
dalyvavo.

Fin. sekr. A. Yakštis ra
portavo, kad už 1969 metus 
visi nariai pasimokėję savo 
mokesčius pilnai, sergančių 
nėra, ižde turime daugiau 
kaip $200.

Aptartas atidėtas pavasa
riui parengimas. Nusitarta 
turėti kultūrinę popietę ko
vo 22 d. Tai bus verbų die
na ir pavasario pradžia. Tai 
tikrai bus pavasarinis pa
rengimas.

Kuopa prašo kitų organi
zacijų tuo metu nieko ne
rengti Prašo visus pasižy
mėti kovo 22 d. ir parengi
me dalyvauti.

Nutarta turėti LDS cen
tro valdybos nominacijas 
vasario mėn. susirinkime. 
Todėl kuopos valdyba kvie
čia visus narius susirinkime 
dalyvauti ir atlikti organi
zacinę pareigą — nominuoti 
centro viršininkus.

Susirinkimas įvyks trečia
dienį, vasario 4, Laisvės sa
lėje. Pradžia 6 vai. vakare. 
Po susirinkimo turėsime 
vaišių.

Susirinkimui pasibaigus 
visi buvo pavaišinti vynu, 
kurį parūpino d. Baltrušai
tis, o jo sūnus Artūras at
nešė. Esame jiems dėkingi. 
Lauksime kito susirinkimo, 
kuriame galėsime taipgi vy
nu pasivaišinti. J. G.

A Pleasant Surprise
The other day I received 

a big brown envelope in the 
mail'. Inside was an oil paint
ing, painted on. a cardboard. 
It was a winter scene — a 
young mother with her child 
dragging a tree from the 
woods, to have it decorated 
for Christmas. A little slip 
of paper attached to the 
painting said: “No-money 
to buy the tree. No 
husband to bring it home. 
Ricky Bernardino, 5, and 
his mother dragging the 
tree in a snowy day.”

Back of the painting I 
read:

“Dear Use, I am still paint
ing. One year more to my 

Per q I graduation. If I do not die 
I will get my diploma from 
a famous art school.

Elizabeth Repshis”
We have seen Elizabeth’s 

work at the art exhibit last 
year in “Laisve’s” hall. As 
it was mentioned, she de
finitely has talent for paint
ing. The picture she sent 
to me is a great improve
ment. And the important 
thing is that Elizabeth is 
using her extra time that 
is coming with age to all of 
us very successfully. She 
not only finds great satis
faction and pleasure in 
what she is doing but also 
contributes to cultural life 
of American Lithuanians.

Use

Mieste pasidairius
Eina gandai, kad majoras 

John Lindsay galvoja per
eiti iš Republikonų partijos 
į Demokratų partiją ir bū
ti jos kandidatu į New Yor- 
ko valstijos gubernatoriaus 
vietą. Gal jam ir pavyktų 
rinkimuose supliekti Nelson 
Rockefellerį. Šiaip demokra
tams, sakoma, nėra vilties 
laimėti.

Gubernatoriaus rinkimai 
įvyks šį rudenį.. Aišku, kad 
Republikonų partijos kandi
datas bus dabartinis guber
natorius.

Brooklyn House of Deten
tion (kalėjime) vėl rastas 
pasikoręs kalinys. Tai de
vintas pasikorėlis šiame ka
lėjime nuo 1969 metų pra
džios. Kalėjime sąlygos to
kios baisios, kalėjimo sar
gai palaiko tokią teroro sis
temą, jog daugelis kalinių 
negali pakęsti ir žudosi.

Pernai lapkričio mėnesį 
Queens County ligoninės 
administratorius Walter G. 
Pietsch kreipėsi i federalini 
teisėją, reikalaudamas, kad 
tas paskelbtų Vietnamo ką
rą nelegališku. Tik dabar 
teisėias George Rosling pa
skelbė savo nuosprendi. Jis 
sako, kad jis neturi teisės 
karą paskelbti nelegališku, 
ir todėl Pietscho reikalavi
mu atmeta.

New Yorkas. — 44 mies
to ir apylinkės kapinių duo
bių kasėjai paskelbė strei
ką. 1,700 kapinių darbinin
kų unijos narių sulaikė apie 
400 laidojimų 1 dieną.

New Yorkas. — Medika- 
linis egzaminierius dr. Ba
den teigia, kad nuo narko
tikų ir kitų panašių vaistų 
mirtingumas smarkiai kyla.

SERGA
Visiems niujorkiečiams ir 

floridiečiams gerai žinomas 
ilgametis mūsų judėjimo rė
mėjas M. SimonaviČius pa
sidavė į ligoninę šeštadienį, 
sausio 10 d., obzervacijai. 
Jis guli LeRoy Hospital 
New Yorko mieste po var
du M. Simon, bet, kadangi 
tik pirmadienį pradėjo' dak
tarai tyrinėjimus, tai ra
šant šią žinią, dar nebuvo 
žinoma kaip ilgai jis ten tu
rės išbūti ir kada bus gali
ma jį lankyti. Apie tai pra
nešime vėliau.

Šią žinią pranešė A. Pet- 
raitienė.

Rep.

Parengimy Kalendorius 
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Kovo 8 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų klubas rengia MOTERS1* 
DIENOS minėjimą, Laisvas 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 22 diena
LDS 13 kuopos kultūrinė 

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

/Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko nerengti 
tą dieną.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LLD 185 kuopos susirin
kimas įvyks sausio (Jan.) 13 r 
d., 2 vai. popiet, “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė?

Pradedant naujuosius me
tus būkime ir mes su pa
naujinta energija, domėki- 
mės savo organizacijos rei
kalais. Ateikime į susirin
kimą. Turėsime vaišių, pa
sikalbėjimų. Valdyba

Aido Choro nariams
Gerbiami aidiečiai ir ai- 4 

dietės, Aido choro dainavi
mo pamokas pradėsime šį 
penktadienį, sausio 16, “Lai
svės” salėje. Pradžia 8 vai.

Būkime visi ir visos; taip
gi pakalbinkime ir naujų 
dainininkų prisidėti prie 
choro.

Kviečia mokytojas ir Ai
do choro komitetas.

AIDO CHORO GARBES t
NARIAI >

Sekami Aido choro garbės 
nariai pasimokėjo po 5 do
lerius:

Kazė Čeikauskienė, Suza- 
na Kazokytė, W. Misiūnas, 
P. M. šolomskas.

Aido choras taria visiems 
širdingą ačiū.

J. G.

Lagos, Nigerija. — Fede
ralinė armija sumušė Biaf- 
ros pasipriešinimą. Biafros 
vadai pabėgo užsienin. Ka
ras baigiasi. Neokolonistų 
pastangos nepavyko atplėš
ti Biafros nuo Nigerijos.

Gary, Ind. — United Steel 
korporacijos įmonėje įvy
kęs sprogimas užmušė 2 
darbininkus, sužeidė 3.

r




