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KRISLAI
Kruvini doleriai
Atominių bombų gamyba 
Pragyvenimo krizė 
Visai apsimelavo 
Aklieji praregėti

J. Gasiūnas

Nixono administracija pa
skelbė, kad Pietų Korėja, kaip 
Tailandas ir Filipinai, gauna 
gerai atlyginti už militarinius 
dalinius Pietų Vietname.

Pietų Korėja už tai gavo 19- 
*68 m. 171 milijoną dolerių, o 

k 1969 m.—200 milijonų dole- 
X*rių. Vietnamo karas Pietų Ko
rėjai suteikia 20 procentų vi
sų is- užsienio gaunamų paja
mų.

Iš korėjiečių gyvasčių Pietų 
Korėjos valdovai pasipinigau
ja. Jie nepaiso, kad tie dole
riai—k ra u j u a ptaš k y ti.

Tarptautinės Atomų Energi
jos Agentūros direktorius dr. 
Eklundas pranašaują* kad su 
1980 metais daugiau kaip 
trečdalis visų valstybių pa
saulyje turės pakankamai plu- 
toniumo, iš kurio galės pasi
daryti šimtą mažų atominių 
bombų j savaitę.

Dr. Eklundas nurodo, kad 
neribotas atominių ir bran
duolinių bombų gaminimas su
daro pasauliui baisią grėsmę. 
Todėl jis ragina pasirašyti 
tarptautines sutartis, kurios 
uždraustų tokių bombų gamy
bą.

į Gyvename atominėje gady
nėje, kuri gali suteikti.» žmo
nijai daug naujų gerovių. Bet 
kartu gali ištikti civilizacijos 
sunaikinimas, jei nebus už
draustos atominės bombos.

Prez. Nixonas sausio 26 d. 
pasakė:

“Ši tauta susitinka su kri
ze, kuri tiesioginiai palie-' 
čia kiekvieną Amerikoje šei
mą—tai nuolatinis pragyveni- 

> mo kilimas. Nuo 1960 metų 
iki 1970 metų pragyvenimas 
pakilo visoje šalyje 25 proc.”

Nixonas sako, kad kiekvie
nai keturių šeimai pragyveni
mas pakilo $2,400 į metus, 
kaip maisto, buto, transporta- 
cijos, medicinos ir kitos išlai
dos.

Bet Nixonas nieko nedaro, 
kad panaikinus vyriausią pra
gyvenimo kilimo ir infliacijos 

y priežastį—Vietnamo karą.
__ __ —

J Menševikų “Naujienos” ra
šo, kad Vilniaus “Tiesos” re
daktorius Zimanas, atvykęs į 
Chicagą, “jnauguravęs Jokub- 
ką mirusio Joniko (atsakingo 
Redaktoriaus) vietai’’.

Tuo pačiu metu dienraštyje 
“Vilnyje” paskelbta, kad “St. 
Jokubka vieninga redakcijos 
rekomendacija direktorių ta
rybos išrinktas atsakingu re
daktorium pirma, negu Zi
manas atsilankė ar bent žino
jo apie tai”.

“Naujienų” redaktoriai tik
rai pasižymi melų ir antisemi
tizmo skelbimu. Tik nesupran
tama, kaip to laikraščio skai
tytojai gali toleruoti tokius re
daktorių pliauškalus.

General Motors korporaci
jas direktoriai nuolat primena 
tsavo darbininkams, kad jų rei
kalavimai aukštesnių algų ga-

* Ii padidinti infliaciją.
Tuo pačiu metu šios korpo

racijos prezidentas James 
Cole pasikėlė metinį atlygini-

Mirė lordas Russell, įžymus 
kovotojas prieš karą

Londonas.—Vasario 3 d. 
mirė lordas Bertrand Rus
sell 97 metų, filosofas, ma
tematikas, rašytojas, paci
fistas.

1950 metais Russell lai
mėjo už literatūrą Nobelio 
premiją. Paskiausiais me
tais jis daugiausia laiko pa
šventė kovodamas prieš 
Vietnamo karą ir rasinę 
diskriminaciją.

Jo vadovybėje Anglijoje 
susidarė tvirtas judėjimas

prieš karą ir rasinę diskri
minaciją. Jam vadovau
jant buvo sudarytas tarp
tautinis teismas iš garsių 
juristų tyrinėjimui ameri
kiečių barbariškumo Viet
name. Teisme įrodyta, kaip 
amerikiečiai Vietname su
rengia skerdynes.

12 šerifo deputatų kaltinami 
brutalumu* demonstracijoje

San Francisco, Calif. —

tų) apkaltinti Federalinės 
grand džiurės už brutališ- 
ką jėgos naudojimą Liau
dies Parke prieš taikos ko
votojus gegužės 15 d.

Tuo metu policija sukėlė 
muštynes, kuriose vienas 
žmogus buvo užmuštas,

Klaipėdos išvadavimo iškilmės
las, pažangiųjų amerikiečių 
vardu pasveikino iškilmės 
dalyvius.

Kadangi P. Ventai tuo 
metu sukako 60 metų am
žiaus, tai visi dalyviai jį pa
sveikino jubiliejaus proga.

Kompartijos pirmasis se
kretorius A. Sniečkus pasa
kė svarbiausią kalbą 

pirmininkas Povilas Venta,{Klaipėdos išvadavimą, 
prieš daugelį metų gyvenęs'vunsieji vaduotojai buvo 
ir veikęs Klaipėdoje. Povi-! pagerbti.

Klaipėda. — Sausio 30 d. 
kultūros rūmuose įvyko iš
kilmingas Klaipėdos išlais
vinimo 25 metinės sukakties 
minėjimas, kuriame dalyva
vo partijos vadovybė, mies
to deputatai, visuomenės vei 
kėjai, armijos vadovai.

Tarp jų buvo ir laikraš
čio “Laisvės” bendrovės;.

Praja. — Čekoslovakijojė 
susektas suokalbis prieš val
džią. Areštuota keletas pi-

vienas neteko regėjimo 
daugelis sužeista, 423 buvo 
areštuoti ir išvežti į kalėji
mo farmą, kur taipgi bru
taliai su jais apsieita.

Federalinė grand džiurė 
visą dalyką perduoda teis
mui, kuriame bus kaltina
mieji šerifo deputatai (po- 
licistai) teisiami.

ir

Traukia teisman Dow kompaniją
Washingtonas.—65 prieš

karinių. judėjimo vadavai 
traukia teisman Dow Che
mical kompaniją už napal
mo , gaminimą . ir valdžiai 
pardavimą. Tarp skundikų 
yra 7 vyrai ir 2 moterys, 
sunaikinę Dow kompanijos

raštinės Washingtone re
kordus ir už tai teisiami.

Spaudos kon f e r e n c i j a i 
prof. Steheflen pareiškė, kad 
tokiu žygiu jie nori įrodyti 
valdžios nelegalų kare elgė
si, priešingą tarptautiniam 
įstatymui.

apie 
Žu-

ž Europos rubežią pripažinimą
Bonna. — Vakarų Vokie-' 

tijos Taikos Draugija ragi
na kanclerio Brandto val
džią pripažinti dabartinius 
Vokietijos rubežius su Len
kija ir Čekoslovakija, taipgi 
dalyvauti Europos saugumo 
konferencijoje.

Draugijos pareiškime pa
sakyta? “Visos europinės 
valstybės pripažįsta dabar
tinį Europos stovį, tik vie
na Vakarų Vokietija atsisa
ko pripažinti.” Ji taipgi tu
rėtų pripažinti dabartinius 
rubežius ir tuo prisidėtų 
prie taikos išlaikymo.

Buenos Aires. — Kompar
tijos organas “Nuestra Pa- 
labra” rašo, kad Lenino 
šimtmečio minėjimo vajuje 
į partiją įstojo 6,200 narių, 
o į Jaunųjų.Komunistų Fe
deraciją 5,670. Partija ir 
federacija veikia slaptai.

Nixono biudžetas perduotas 
Kongresui svarstyti

Washingtonas.—Prez. Nix
onas pridavė Kongresui sa
vo administracijos fiskali
nį 200 bilijonų 8 milijonų 
biudžetą, kuris sumažina 
kai kuriuos fondus.

Gynybos reikalams ski
riama gerokai daugiau 
kaip trečdalis viso biudže
to. Tai bus šiek tiek ma
žesnė suma, kaip 1969 me
tais. Gynybai skiriama 71 
bilijonas 8 milijonai dole
riu. €

Erdvių tyrinėjimui taipgi 
šiek tiek sumažinta suma. 
Bet daugiausia nukenčia 
švietimo, sveikatos fondai, 
kova prieš skurdą. Dauge
lis sveikatos įstaigų susi
rūpino, kaip bus galima iš
silaikyti. Kai kurios yra 
ant bankroto slenksčio.

Dabar žiūrėsime, kaip 
Kongresas reaguos, ar jis 
pasiūlytą biudžetą užgirs. 
Tuo klausimu tikimasi ne
mažai ginčų.

Bostonas. — Northeast
ern universiteto tūkstančiai 
studentų sudarė protesto 
demonstraciją, kai čia atvy
ko San Francisco valstijos 
kolegijos prezidentas Haya- 
kawa kalbėti. Policija puo
lė demonstrantus,—30 stu
dentų areštavo. Hayakawa 
priešingas studentų teisėms.

JAV padarė daugiau 
atominių sprogdinimų

Washingtonas. — Atomi
nės Energijos K o m i ši j a 
skelbia, kad 19 69 metais 
Jungtines Valstijos turėjo 
2 7 branduolinius išbandv- 
mus-sprogdinim u s, požemy
je. v<

Tuo pačiu metu Tarybų 
Sąjunga teturėjo 12 požemi
nių išbandymų - sprogdini
mu, v

Arabą valstybes neturi kitps 
išeities, kaip kariauti

Kairas. — Egipto prezi
dentas Nasseris pareiškė 
tarptautinei parlamentinei 
konferencijai, kad arabų 
valstybės neturi jokios ki
tos išeities, kaip tik kariau
ti prieš Izraelį.

Konferencijoje dalyvavo 
250 parlamentarų iš 55 vals
tybių. y. Nasseris jiems pa

sakė, kad Izraelis iš 1967 m. 
užgrobtų arabų žemių ge
ruoju nesitraukia, tai reikės 
prievarta okupantus išva
ryti. Tai misijai arabų vals
tybės jau pasiruošusios.

Nasseris priminė, kad 
Jungtinės Valstijos nusita- 
riusios ir toliau remti Izra
elio agresiją. j

Kviečia kovoti imperializmą
Maskva. — Tręčioji Afro- 

Azijos Solidarumo konfe
rencija atsišaukė į viso pa
saulio antiimperial i s t i n e s 
organiz a c i j a s, kviesdama 
prisidėti prie kovos prieš 
imperializmą, už laisvę, na
cionalinę nepriklausom y b ę 
ir žmonėms saugumą.

Atsišaukime nuro d o m a, 
kaip imperialistai Vietna
me, Vidurio Rytuose, Afri
koje sudaro pavojingą pa
dėtį viso pasaulio taikai. 
Imperializmas neturi pra
eiti nenubaustas už krimi
nalinius darbus.

I

mą nuo $42,000 iki $225,000, 
taipgi metinius bonusus pasi
kėlė nuo $33,750 iki $427,000, 
.priedu gauna serais kreditu 
$795,000. Du vice prezidentai 
dabar jau gauna atlyginimo 
po $700,000.

Korporacijų viršininkai tik
rai prisideda prie infliacijos 
didinimo.

Aklieji gali praregėti, jeigu 
mokslininkams .pavyks tam ti
kslui paruošti elektroninius 
aparatus. Toje srityje jau pa
daryta nemaža progreso.

Einšteino Medicinos Kolegi
jos mokslininkai mano, kad 
su 1974 metais neregiai galės 
pamatyti šviesą. Jiems reikės 
įsigyti tam tikri aparatai.

Jeigu ne karas, medicinos 
mokslas galėtą žmonijai su
teikti daug laimių. Bet dabar 
pirmoje vietoje karui bilijo
nai, o mokslui—tik nuliekami 
doleriai.

LDS organas “Tiesa” skel
bia, kad naujų narių įrašymo 
vajuje 20 kuopų įrašė 54 nau
jus narius. Dar 100 kuopų 
neprisidėjo prie vajaus.

LDS iždininkas J. Weiss, 
įrašydamas į 46 kuopą 5 nau
jus narius, .parodė labai gražų 
pavyzdį, kad galima gauti 
naujų narių, tik reikia pasi
darbuoti.

LDS seimas įvyks rugpiūčio 
21-22 dienomis Detroite. Bū
tų seime malonu girdėti iš 
kuopų raportus apie sėkmingą 
vajų. Todėl visos kuopos turė
tų dėti pastangų įrašyti nors 
po vieną naują narį, žinoma, 
daugelis kuopų gali įrašyti ir 
po didesnį skaičių naujų na
rių.

Italijos unijos skelbia 
kovos dieną

Roma. — Trys didžiosios 
Italijos unijų fede racijos 
paskelbė, kad vasario 6 d. 
bus nacionalinė kovos diena 
prieš policijos žiaurumus ir 
darbdavių pasiryžimus ne
siskaityti su unijomis ir 
darbininkų reikalavimais.

Tūkstančiai darbi ninku 
yra kalėjimuose. Jie kalti
nami už dalyvavimą strei
kuose ir kovojimą už savo 
teises.

Popiežius uždraudė apie 
> celibatą kalbėti

v

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius atmetė liberalinių 
katalikų reikalavimą panai
kinti celibatą ir leisti dva
siškiams susituokti, jkaip 
daugelis kitų religijų lei
džia.

Popiežius pasakė, kad tuo 
klausimu neleistina ir kalbė
ti, mes celibatas pasilieka 
dvasiškiams religiniu įsta
tymu.

Havana. — Nuo 1965 me
tų Kuboje nei vienas nesu
sirgo vaikų paralyžium 
(polio). Vaikai skiepijami 
tarybiniais skiepais.

Lagos. — Nigerijos val
džia išvarė iš savo šalies 
Amerikos kapitoną Dewey 
už priešišką propagandą.

Už Europos saugumo 
konferenciją

Strasbourg, Vakarų Vo
kietija. — Europos Tarybos 
Patariamoji Asamblėja pa
skelbė, (kad Vakarų Euro
pos valdžios remia šaukia
mą Europos saugumo kon
ferenciją.

Europos saugumo konfe
renciją pasiūlė šauktįy Var
šuvos pakto socialistinių ša
lių suvažiavimas.

Maskva. -- Bolivijos pir
mas ambasadorius Allion 
pridavė savo liudijimus ir 
pasakė, kad jo valdžia da
bar laikosi nepriklausomos 
užsienio politikos.

Washingtonas.—Katedros 
kanauninkaš Hamiltonas 
sako, kad šiuo metu šeimos 
turėtų p a s i te n k i n t i tik 
dviem vaikais ar mažiau.

Socializmas Indijai
New Delhi.—Indijos prem

jerė Gandhi pareiškė, kad 
“socializmas yra vienatinis 
būdas, nešantis gyveniman 
laisvos Indijos aspiracijas.”

Prisiminta, kad 15 metų 
ekonominė kooperacija tarp 
Indijos ir Tarybų Sąjungos 
Indijai suteikė daug pažan
gos.
į Nepaisant daugelio priešų 
pastangų kenkti socialistinei 
eigai, socialistinė programą 
laimi, sako premjerė.

Washingtonas. — JAV oro 
komanda skelbia, kad ji pa
dvigubins Pietų Vietnamo 
karines oro jėgas. Dabar 
dar tik 25 procentus atlieka 
Pietų Vietnamo oro jėgos, 
75 proc. sudaro amerikie
čiai bombarduotojai.

Maoiečiai kėlę riaušes
Manila. — Pereitą savai

tę čia įvyko pora protes
to demonstracijų prie prez. 
Marcos palocidus. Demons
tracijose dalyvavo tūkstan
čiai studentų ir darbininkų.

Sakoma, Kinijos Mao se
kėjai sukėlę demonstracijo
se riaušes, kuriose policija 
užmušė 4 studentus, 120 
žmonių sužeidė, daugiau 
300 areštavo.

Dabar prez. Marcos sako, 
kad riaušininkai norėję nu
versti valdžią.

Tokijas. — Japonijos ge
ležinkelių darbininkų unija 
paskelbė, kad jos nariai pa
siruošę streikuoti kovo mė
nesį, jeigu jų reikalavimai 
nebus patenkinti.

Ešsen. — Vakarų Vokieti
ja pasirašė sutartį su Tary
bų Sąjunga, kuri suteiks 
Vakarų Vokietijai natūrali
nio gazo, o už tai gaus 
TSRS reikalingų vamzdžių.

Popiežius bausiąs 
neklaužadas

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius piktai kalbėjo prieš 
neklaužadas. Jis žadėjo juos 
bausti ekskomunikavimu, iš 
Romos bažnyčios pašalini
mu.

O tokių neklaužadų pri
augo labai daug. Jie reika
lauja bažnyčioje reformų, 
kad kunigai galėtų tuoktis, 
moterys galėtų būti kuni
gais, gimdymo kontrolės. Jie 
reikalauja daugiau demo
kratijos.

Antitarybinis žurnalas 
subankrutavo

New Yorkas. — Free Eu
rope, Inc., Įeidinėjo žurna
lą “East Eūrope,” kuris da
bar užsidarė dėl finansinio 
trūkumo, i

Kaip šis žurnalas, taip ir 
šios korporacijos palaiko
mas “Radio Free Europe” 
turi vieną tikslą: skleisti 
antitarybinę, antisocialisti- 
nę propagandą, kuriai va
dovauja iš Europos social
demokratinių šalių pabėgę 
socializmo priešai.

4,000 delegatą Indijos 
uniją kongrese

Guntur, Indija. — Į 28- 
tąjį Indijos Darbo Unijų 
Kongresą suvyko daugiau 
kaip 4,000 delegatų.

Prezidentas Marikai* savo 
kalboje nurodė, kad Indijos 
darbo žmonėms reikia vie
ningai kovoti prieš monopo
lijas ir feodalistines lieka
nas.

TSRS atmetė protestą
Maskva. — Tarybų Są

junga atmetė Amerikos, 
I Prancūzijos ir Anglijos pro
testą dėl Rytų Vokietijos 
policijos trukdymo trafiko 
tarp Vakarų Berlyno ir Va
karų Vokietijos.

TSRS nurodo, kad šiuo 
reikalu turi tartis su Rytų 
Vokietija, kuri kontroliuoja 
tą trafiką.

Rytų Vokietija trukdo 
trafiką todėl, kad Vakarų 
Vokietijos parlame n t a r a i 
susirenka Vakarų Berlyne 
tartis nelegaliai, nes Vaka
rų Berlynas negali skaity
tis Vakarų Vokietijos teri
torijai

Jakarta.— Indonezijos ar
mija ir milicija pradėjo in- 
tensyvą vajų prieš pogrin
dyje veikiančius komunis
tus.

Paryžius. — Madų eks
pertai paskelbė, kad trum
pos suknelės (mini) jau at
gyveno savo laiką. Naujos 
mados suknelės — žemiau 
kelių.

Washingtonas. — darybų 
Sąjunga pranešė Jungti
nėms Valstijoms, kad ji pa
didins Egiptui ginklų teiki
mą, jeigu Jungtinės Vals
tijos duos Izraeliui daugiau 
paramos.
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“Su ko mažiausia suirutes”
VICEPREZIDENTAS Spiro Agnew paskelbė, kad 

prezidentas Nixonas paskirs iš savo kabineto narių ko
misija, kurie prižiūrės pietinėse valstijose mokyklų in
tegraciją Jos misija būsianti taip pravesti integraciją, 
kurios griežtai reikalauja Aukščiausiasis Teismas, kad 
“ko. mažiausia suirutės kiltų integruojamose mokyk
lose.” Komisijai vadovaus pats Spiro Agnew.

Skamba gana gražiai. Bet kaip bus praktikoje? Kai 
kas labai abejoja, kad tokia komisija iš tikrųjų * padės 
mokyklas integruoti. Reikia žinoti paties Nixono nusi
statymą. Kai jis užėmė prezidento postą, jis tuojau pa
siūlė, vhrdan išvengimo “suirutės” (disrupcijos, kaip jis 
sako)Vintegracijos urmu nevykdyti, vilkinti, atidėlioti. 
Bet štaV Aukščiausiasis Teismas vėl išleidžia patvarky
mą, kad mokyklos turi būti nevilkinant integruotos. Teis
mas nustatė ir laiką. Integracija turi būti baigta š. m. 
vasario mėnesio pradžioje.

Atrodo, kad ar čia tik nebus prezidento planas teis
mo įsakymą apeiti, tai yra integraciją atidėlioti, vilkinti. 
Rasistams duodama proga kreiptis į komisiją ir skųstis, 
kad jeigu jie nustatytu laiku mokyklą integruos, joje 
kils “suirutė.” Jiems gi suirutę sukelti bus nesunku. Ir 
va prezidento komisija įsimaišo ir išvengimui “suirutės” 
integravimą atideda neribotam laikui.

Vadinasi, pagal daugelio nuomonę, prezidento pla
nuojama komisija bus ne sėkmingesnikm ir greitesniam 
mokyklų integravimui, bet integravimo sabdtažavimui. 
Ypač sunku pasitikėti tokia komisija, kuriai vadovaus 
pietietis Spiro Agnew. Nuožiūrą kelia dar ir tas faktas, 
kad į komisiją nenumatomas nė vienas aiškus integraci
jos'šalininkas. Kaip sakyta, ją sudarys išimtinai kabi
neto nariai, kurie yra tuo klausimu tos pačios nuomo
nės, kaip prezidentas ir viceprezidentas.

Ar P. Vietnamas taps 
Amerikos kolonija?

SENATINĖ Užsieniniais santykiais komisija pa
skelbė savo raportą apie Pietų Vietnamą. Jame kritiš
kai kalbama apie prezidento Nixono politiką karą suviet- 
naminti. Komisija esanti tos nuomonės, kad Pietų Viet
namo valdžia niekados negalės pati apsiginti, kad jai 
visada reikės Amerikos 'ginkluotos paramos.

Tai reiškia, kad Pietų Vietnamas neribotam laikui 
turės būti Amerikos jėgų okupuotas. O tai taip pat reiš
kia, kad ir Vietnamo karui galo nebus, jeigu amerikie
čiai iš Vietnamo neišsikraustys.

Pavyzdį turime Pietinėje Korėjoje. Ji ir šiandien 
tebėra Amerikos jėgų okupuota šalis Ji yra paversta 
Amerikos kolonija.

Pavojus visai kvailai dogmai
KOMERCINĖJE spaudoje vėl pasipylė žinios apie 

katalikų bažnyčioje verdančius ginčus dėl celibato. Pa
dėtis, matyt, tokia rimta, kad vėl turėjo garsiai pats po
piežius prabilti ir prakeikti tuos kunigus, kurie norėtų 
tuoktis ir gyventi^kaip vyrai.

Vėliausiame savo prakeikime prieš Holandijos ku
nigus, popiežius Povilas VI už celibato palaikymą išstatė 
pačias sunkiausias patrankas. Jis sako, kad celibatas yra 
aukščiausias dievo karalystės įrodymas, taip pat aukš
čiausias įrodymas tikėjimo, vilties ir meilės vertybių ir 
krikščioniškosios tobulybės Bet tai j»k yra taip pat 
aukščiausias įžeidimas ne tik vyrams, bet ir moterims. 
Juk tai reiškia, kad vedęs vyras negali patekti į tą 
“dangaus karalystę,” kad jis negali pasiekti “krikščio
niškosios tobulybės.” Tai reiškia, kad kaip per am
žius katalikų bažnyčia skelbė, moteris-motina yra 
viso pikto šaltinis. Vyrui “tobulybę” galima pasiekti 
tiktai jos nedasilytėjus!

Povilas VI celibatą padarė katalikų bažnyčios dog
mos kertiniu akmeniu. Tie kunigai, kurie nori celibatą 
palaidoti, griauna tą visą dogmą.

Popiežiaus savo vėliausioje kalboje eina dar toliau ir 
griežtai uždraudžia kunigams ir visiems tikintiesiems net 
kalbėti apie celibato panaikinimą. Bet tokio uždraudimo 
rezultatai labai abejotini. Užsimanę tuoktis kunigai var
giai jo laikysis.

Lietuvos operos 
artistai Maskvoje

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos Didžiajame teatre, Dž. 
Verdžio opera “Rigoletas” 
pradėjo gastroles Lietuvos 
Valstybinio akademinio ope- 

*• ros ir baleto teatro artistai.

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Foreign countries, per year, $12.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, 6 months, $6.50

Didžiojo teatro bei Krem
liaus suvažiavimų rūmų sce
nose mūsiškiai parodė, be 
minėtosios, dvi nacionalines 
operas — V. Paltanavičiaus 
“Kryžkelėje” ir V. Lauru- 
šo “Paklydę paukščiai,” J. 
Indros baletą “Audronė,” o 
taip pat A. Rubinšteino “De
moną.”

VEIDMAININGOS 
JŲ AŠAROS

Kapitalistiniam didlapiui 
“The N Y. Timesui” labai 
nepatinka tai, kas dedasi 
Čechoslovakijoje. Jis nega
li dovanoti to krašto žmo
nėms, kad jiems dabar va
dovauja nė Dubcekas, o Hu- 
sakas. Jam taip pat labai 
skaudu, kad Čechoslovaki- 
jos premjeru paskirtas 
Strougal, arba kad į Komiui 
nistų Partijos prezidiumą 
įeina Kapek ir Lenart. Mat, 
visi jie yra gerai pasižy
mėję kovotojai prieš atstei- 
gimą Čechoslovakijoje ka
pitalizmo. Visi jie taipgi 
griežtai laikosi tos nuomo
nės, kad Čechoslovakija tu
ri pasilikti ištikima socia
listinio pasaulio narė ir kad 
turi palaikyti draugiškiau
sius santykius su Tarybų 
Sąjunga

Čechoslovakijos laimė, kad 
jai gaires tiek naminėje, 
tiek užsieninėje politikoje 
nenustato mūsų komerci
nės spaudos rašeivos.

UNIJŲ LAIKRAŠTIS 
NEPASITENKINĘS

Geležinkeliečių laikraštis 
“Labor” (sausio 24 d.) aš
triai smerkia prezidento 
Nixono kabineto narį Post
master General Winton m. 
Blount. Laikraštis teigia, 
kad prezidentas jani pave
dė pulti organizuotus darbi
ninkus. Paduodami Mr. 
Blount išsireiškimai prieš 
darbininkus. Vicepreziden
tas S. Agnew paleistas su
sidoroti su radija, televizija 
ir spauda, o Blountas — su 
darbo unijomis ir streikais.

APIE PREZIDENTO 
DRAUGUS—
KAS JIE PER VIENI?

Senas žurnalistas Art 
Shields pažangiečių dien
raštyje “Daily World” (sau
sio 28 d.) mus supažindina 
su prezidento Nixono arti
miausiais draugai ir bičiių 
liais. Štai keletas iš jų: t

George Champan — Rock- 
efellerio finansinių interesų 
galva. Jis yra Chase-Man- 
hattan multibilijoninio ban
ko direktorius, taip pat vie
nas iš American Smelting 
and Refining Corp, direk
torių:

Elliot V. Bell — Chase- 
Manhattan banko direkto
rius, taip pat visos eilės ži
balo, telefonų ir apdraudos 
firmų direktorius/
Thomas F. Dewey — buvęs 

New Yorko gubernatorius, 
Chase Manhattan banko le
galiais reikalais atstovas, 
taip pat Chrysler Corp, ad
vokatas.

Gabriel F. Hauge—multi- 
bilijoninės Manufact u r e r s 
Hanover Trust Co. pirmi
ninkas.

George Murphy — Irving 
Trust Co. pirmininkas

David M. Kendall — Pep
si Co. prezidentas.

Elmer H. Horst—Warn
er-Lambert vaisth trusto 
garbės direktorius.

Robert H. Abplanalp — 
jauniausias bilijonierius, vi
sos eilės salų Bahamoje sa
vininkas.

JIS NORTŲ BAUSTI 
IR MOTERIS

Aną dieną ponia Čekienė 
smetoninėje “Dirvoje”zrei
kalavo visuomeninio teismo 
baudimui nenaudėlių vyrų. 
Toje pačioje gazetoje J. Po- 
vilaitiį dabar reikalauja to
kio pįt! teismo nubaudimui 
; 'M
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ir niekam vertų moterų. 
Kaip žinia, moterys irgi nė
ra aniuolai.

Kalba, žinoma, eina apie 
mūsų visų nusižengimus vi
suomeninėje veikloje. Baus
ti reikėtų visus apsileidė
lius, neatsižvelgiant į jų ly
tį.

Kas liečia mus pažangie
čius, tai iš tikrųjų šiais lai
kais turime daugiau nusidė
jėlių tarp vyrų, negu tarp 
moterų. Tik pažvelkime į 
mūsų parengimus. Retai 
kur vyrą beužtiksi prie pe
čiaus, verdant dešras arba 
skutant bulves. Vis tos mū
sų draugės moterys. Gal 
tik prie baro vyrai dar ne- 
užsileidžia moterims. Nors 
tiek gerai...

Kaip ten nebūtų, labai 
abejotina, kad kokio ten 
“visuomeninio teismo”, ke
liu būtų galima mūsų veik
loje Įsu negalavimais ir ne
tikslumais susidoroti. Ge
resnis, mums atrodo, vais
tas, tai viens kito paragini
mas, pabarimas, paakstini- 
mas.

GRAŽIAI ATSILIEPIA 
APIE AL. LAURINČIUKO 
KNYGĄ

Labai plačiai Amerikos lie
tuviams pažįstamas žurna
listas Laurinčiukas anais 
metais lankėsi Afrikoje ir 
paskui parašė knygą “Juo
dasis kraujas.” Kaip žinia, 
ši knyga yra užsakyta Lie
tuvių Literatūros Draugi
jos nariams. Jie ją gal dar 
šiemet gaus.

Apie šią naują žurnalisto 
Laurinčiuko knygą labai 
gražiai atsiliepia žurnalas 
“Mokslas ir gyvenimas.” Jo 
pereitų mętų 12-tame^ nu
meryje, ' tarp,kitko, sakoma:

“Alberto Laurinčiuko ‘Juo
dasis kraujas’ solidi ir puoš
ni knyga. Jai neprikiši tu
ristinio paviršutinis k ūmo. 
Publicistinis asmeninių 
įspūdžių (patirtų, pavyz
džiui, krokodilų medžioklė
je), įvairių dialogų atpasa
kojimas gausiais faktais iš 
Afrikos kultūrinio palikimo 
ir vergijos istorijos, meno ir 
spalvingųjų džiunglių pa
saulio. Dėl to ši knyga taip 
pat atstovauja ir mūsų ori
ginaliai mokslo populiarini
mo literatūrai. Ji jau susi
laukė pasisekimo įvairiausio 
skonio ir išsilavinimo skai
tytojų tarpe.

“Juk visiems įdomu, kaip 
atrodo iš a'rti tas kontinen
tas, kuris davė pasauliui 
žmogų. A. Laurinčiukas ap
rašo savo kelionę po Tanza
niją, kur 1959 m. anglų ar
cheologas Luisas Likis rado 
žmogaus-beždžionės kauko
lę. Pavadino jį zindžantro- 
pu (‘zindž” . arabai vadino 
rytų Afrikos gyventojus). 
Likis kaukolę padovanojo 
Tunzanijos nacionaliniam 
muziejui. Pagarba ir šlovė 
dažnai ateina pavėluotai. 
Taip ir šį kartą — žmogus, 
kuris akmeniniu kirvuku 
užmušė už save galingesnį 
žvėrį, labai iškilmingai bu
vo pagerbtas po 1,750,000 
metų!
“‘Pasaulio atradimų’ nuo

lat pasitaiko šiame mįslių 
ir paslapčių kontinente.”

GAL NEREIKIA 
PRARASTI VILTIES...

Iki vėliausių laikų Ameri
kos lietuvių reakcinėje 
spaudoje skambėdavo tik 
vienas pavadinimas — So
vietų Rusija. Bet šiomis 
dienomis ne tik “Draugo,” 
bet ir “Naujienų” pusla-

"X v. a*

Mielas Drauge!/
Štai įžengėme vėl į toli

mesnius savo metus — Pats 
į 77-sius, aš 72-sius. Ir, kaip 
matyt, su dar neblogu pasi
ryžimu žengti toliau, ko 
vienas kitam galime palin
kėti.

kongresmanu Judžinu J.

Stebiuosi kaip greit pra
bėgo laikas — gi šiemet bai
giasi ketveri metai mano 
darbo ir gyvenimo Mask
voje (nuo 1966 metų rug
pjūčio). Jau neužilgo ■— 
birželio mėnesį — baigia
si šio šaukimo Aukščiau
siosios Tarybos kaden
cija, taigi ir mano ligšio
linės pareigos. Metų vidų-, 
ryje numatomi nauji rinki
mai. Gruodžio mėn. įvyku
sioji A. Tarybos sesija buvo 
jau paskutinė darbo sesija. 
Dar kartą susirinksime, bet 
tai bus iškilmingas posėdis, 
skirtas LENINO gimimo 
100-mečiui atžymėti.

Iš daugelio susitikimų, ku
riuos turėjau paskutiniu 
metu, Jums, be abejo, įdo
mus susitikimas su JAV

Makarčiu (Eugene McCar
thy), kuris lankėsi Maskvo
je sausio pradžioje. Jo vi
zitas pas mudu su I. Spiri-
dinovu įvyko sausio 7. d. 
Buvo įdomu susipažintu su
tuo įžymiu JAV politiku,
kuris beveik būtų tapęs no
minuotas kandidatu į pre
zidentus. Makartis atvyko 
su savo dukra Mary ir as
menišku sekretoriumi. Kal
bėjomės daugiausia apie 
mūsų šalių parlamentinius'' 
santykius, kuriuose žymėti
nas pirmas artimesnis tiė- 
sioginis kontaktas, įvykęs 
pernai spalio mėnesį. Pa
keliui į Indiją’JAV kon
gresmenų delegacija tada 
sustojo Maskvoje ir turėjo
me su ja pasikalbėjimų ir 
susitikimų. Makartis dau
giau domėjosi ekonominių 
santykių išplėtimu. Buvo 
kiek paliesti ir tarptauti
niai klaupsimai. Tarp kitko 
sakiau, kad JAV vyriausy
bė turėtų paveikti savo 
draugu/ Izraelyje perdaug 
neužsimiršti, neap svaigti 
nuo laimėjimų, bet linkti j 
nuosaike.snę politiką, nes 
tas jų žaidimas ugnimi la
bai pavojingas.

Paskui Makartis, kaip ži
note, turėjo susitikimą Už
sienio prekybos ministerijo
je, o taip pat pasimatė su 
A. Kosyginu.

Daug laiko sausio mėne
sį man atėmė įvairūs su
sitikimai ir pobūviai su*ki
tais svečiais. Būtent, atvy
ko Kanados senato spyke- 
ris ž. P. Dešatle, o kartu su 
su juo senatoriai Connally, 
Haird ir Flynn. Jis buvo ne 
tiktai Maskvoje, bet ir lan
kėsi Leningrade, Kijeve,1 
Erevane. Ta proga teko 
arčiau susipažinti su Kana
dos pasiuntiniu Maskvoje.

piuose jau pradėjo pasiro
dyti Sovietų Sąjunga. O vie
ną kartą, gal per nelaimę, 
kunigų “Draugo” įžymusis 
galvočius Gediminas Galva 
ir visai gražiai lietuviškai 
ištarė — Tarybų Sąjunga.

Tai didžiulis progresas. 
Tarybų Sąjunga vadinti vie
nos jos respublikų, būtent 
Tarybų Rusijos vardu, yra 
įžeidimas kitų keturiolikos 
respublikų, jų tarpe ir Lie
tuvos Tarybinės Socialisti
nės Respublikos. Taip pat, 
žinoma, atsisakymas kraštą 
vadinti jo tikruoju pavadi- 
ninpr yra parodymas savo 
atsilikimo. ; 

kuriuo yra Fordas. Pasi
rodo, kad ponas Fordas vie
nas žymių Kanados poetų. 
Jis yra išvertęs į anglų kal
bą rusų poetų — Majakovs- 
kio, Jesenino, Jevtušenkos, 
Voznesenskio ir kitų — ei
lėraščius.

Beveik tuo pat metu buvo 
pas mus didelė Čekoslovaki
jos parlamentarinė • delega
cija, kurion įėjo keturio
lika deputatų, o viso su 
palydovais buvo apie 
30 žmonių Delegacijai va
dovavo Federalinio susirin
kimo pirmininkas Dalibor 
Hanes, o jos sąstate buvo 
ir kitų dabartinių Čekoslo
vakijos parlamentinių insti
tucijų pirmininkai — Liau
dies s’ Hnkimo pirminin
kė S. Penigerova, Tautybių 
susirinkimo pirmininkas V. 
Mihalik, Čekijos Tautos ta
rybos pirmininkas E. Er- 
ban ir Slovakijos Tautos ta
rybos pirmininkas O. Klo- 
koč. '

Tai buvo atstovai tos nuo
sekliai marksistinės Čeko
slovakijos politikų dalies, 
kuri matė ir suprato libera
liniais šūkiais prisidengu
sios kontrrevoliucijos tikrą
jį veidą 1968’ metais ir su
prato jos pavojų. Delegaci
jos vadovas ir kiti jos nariai 
savo kalbose nušvietė tikrą
ją įvykių eigą Čekoslovaki
joje 1968 metais, kai silp
navalio Ųubčeko ir dvivei
džio Šmrkovskio vadovau
jamos* partinės ir parlamen
tarinės institucijos vis la
biau buvo tempiamos į de
šiniųjų' įtaką, dangstantis 
“laisvės”. ir; “humanizmo” v 
šūkiais. • •

Delegacijos Sąstate buvo 
deputatas1 darbininkas J. 
HavličekasJ1 kurį “laisvės” 
skelbėjai terorizavo, atleido 
iš da\bo ir grasino nužudy
ti už \tai, kad jis išdrįso 
ginti principinę Komunistų 
partijos 1 liniją. Delegacija 
reiškė padėką Tarybų Są
jungai ir kitoms broliškoms 
socialistinėms valst y b ė m s 
už laiku suteiktą pagalbą, 
kuri padėjo susidoroti su 
kontrrevoliucijos' pavojumi. 
Savo pareiškimuose delega
cija užtikrino ČekoslovakL 
jos liaudies pasiryžimą ga
lutinai likviduoti kontrrevo
liucinių jėgų įtaką, eiti pe
tys į petį su broliška Tary
bų Sąjunga ir būti ištikimu 
socialistinės stovyklos daly
viu.

Čekoslovakijos parlamen
tarų delegacija išbuvo pas 
mus 12 dienų ir man daug 
teko su ja{ laiko praleisti. 
Be susitikimų Mas k v o j e, 
mudu su Genovaite lydė j 0- 
me delegaciją jos kelionėje į 
Leningradą ir Minską, iš 
kur mes grįžome į Maskvą, 
o delegacija dar aplankė Ki
jevą, Tbilisį ir Volgogradą.

Tokios tai mano diploma
tinės naujienos, trumpai 
kalbant. O iš asmeniškų ga
liu pranešti, kad neseniai 
išėjo mano nauja knyga. 
Tai ‘ “Kelionių Jknyga,” ku
rioje surinktos apybraižos 
iš kelionių po 21 šalį. Seniai 
galvojau tokią knygą išleis
ti bet dar ilgai jos nebū
čiau paruošęs, jei ne mano 
sūnaus Jus to-Vinco pagal
ba. Pirma jis ragino su
rinkti tai knygai medžiagą, 
o pamatęs, kad aš dar ne
greit prisiruošiu tai pada
ryti, jis pats per trumpą lai
ką viską surinko iš įvairių 
šaltinių, suderino, perreda
gavo. Tad jau pernai ga
lėjau atiduoti’ rankraštį į 
leidyklą, o pernai metų gale 

“Vagos” leidykla jų paleido 
į pasaulį. Deja, dar pats^ 
tegalėjau pamatyti vieną 
egzempliorių, bet netrukus 
tikiuosi gauti ir galėsiu pri-* 
siųsti. Sako, knyga turi pa
sisekimą ir knygynuose j£u 
ją sunku gauti.

Šiomis dienomis Lietuva 
atšventė savo galutino išva
davimo iš hitlerinio fašizmo 
25-ąsias sukaktuves. Iškil
mingas to įvykio minėji
mas, kaip žinote, įvyko Klai
pėdoje, kuri buvo išvaduota 
paskutinė 1945 m. sausio 28 
d. Bet apie tai papasakos 
draugas P. Venta, kuris pats 
dalyvavo tose iškilmėse, o 
aš tik pasiunčiau sveikini
mo telegramą. /

Beje, dabar Maskvoje gar- l 
šiai skamba Lietuvos muzi- Ų 
ka. Didžiajame teatre, o 
paskui Kremliaus Suvažia
vimų rūmuose vieši Lietu
vos Akademinis Operos ir 
baleto teatras su lietuviš
komis operomis “Paklydę 
paukščiai,” “Kryžkelėje” ir 
klasikinėmis operomis “Ri-4 
goleto” ir “Demonas,” o taip * 
pat lietuvišku baletu “Alpm 
dronė.” Be to, didelį savi
veiklinį koncertą šiomis die
nomis gražioje Kolonų sa
lėje suruošė “Aido,” “Ra
sos,” “Oktavos,” Trakų 
liaudies kapelos ir kiti an
sambliai. Malonu buvo gir
dėti puikius atsiliepimus 
apie mūsiškių meną.

Baigdamas, linkiu viso ge
riausio visiems laisviečiams!

Justas Paleckis
Maskva, 1970.II.1

Gerbiamieji:
Čia siunčiu Jums $50. Tai 

auka, žinoma, ne pirmoji ir 
gal ne paskutinioji, nuo F. 
Lešinsko.

F. Lešinskaš gyvena jau 
Š6-tūŠ ‘ihėtus. Jis buvo’LSS 
pirmosios kuopos narys nuo 
“Kovos” laikų Kadaise bu-*- . 
vo veiklus. Nuo įsikūrimo 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos priklausė prie 141- 
osios kuopos, dabar — prie 
10-osios kuopos. Spaudos 
naudai rengtuose parengi
muose dalyvauti net į Bal- 
timorę ar Sellersvillę pas 
Ramanauskus visuomet 
vykdavo ir laisviečiams 
įteikdavo stambią auką. 
Dabai’ sveikata jau neko
kia.

Aplankiau jį: Sako: Še 
$60 — pasiųsk “Laisvei” $50 
ir “Vilniai” $10. Sakau, 
Drauge, ar nenusiskriausi 
savęs? Tai dar ne. Jis sako: 
Mat, aš esu laisvas. Man 
nekainuoja apsauga nuo vel- 
nių-šėtonų kunigams. Lie
tuvos “vaduotojai” taipgi 
nieko negauna, tai ir susi
taupau.” “Laisvė” ir “Vii--f 
nis” teisingai rašo apie daiy 
bininkų reikalus. Gaila, kad* 
dirbti nebegaliu.

Tiesa, drauge, daugelis 
jau mažai begalinčių dirbti. 
Spaudos naudai sueigas pa
garsinti nesunku. Bet val
gius paruošti, ar ką kitą pa
dirbėti — jau vargas.

Gerai, kad dar tvirtos mū
sų Alenutė Tureikienė, V. 
Paliepienė ir kelios kitos 
draugės, vyrų darbščių kaip 
ir nebeturime!

Drg. Lešinskas linkėjo dar 
rengti spaudos naudai suei
gas, o aš linkiu jam sutvir
tėti ir lankyti parengimus.

R. M.

Washingtonas. — Anglių 
jos premjerui Wilsonui iš- 
vykus.namo, balandžio 10 ir w 
HWidnomis su prez. Nixo- 
nu tarsis Vakarų Vokieti
jos kancleris Brandtas.
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Ką žinome apiemūsŲ Amerikos 
kaimynę Kubą?

Štai gražiai pernai išleis- 
-da anglų kalba trijų šimtų 

puslapių knyga. Ji pavadin
ta “The Economic Trans
formation of Cuba.” Lietu
viškai galėtų būti: “Ekono
minis Kubos perorganizavi
mas,” arba “perstatymas.” 
Jos autorius Edward Boor- 
stein. Jis turi teisę kalbėti 
autoritetingai, nes pačiais 
sunkiau s i a i s, audringiau
siais laikais, pradedant su 
1960 metais, jis su žmona 
ir dviem vaikais pustrečių 
metų Kuboje gyveno ir la
bai aktyviškai visuose įvy
kiuose dalyvavo. Pradžioje 
tris mėnesius darbavosi Ku
bos Nacionaliniame banke, 
o paskui Užsienio prekybos 
banke ir Užsienio prekybos 
administrac i j oje, užimda
mas labai labai atsakingas 
vietas^

Ši knyga yra jo patyri
mų ir išgyvenimų pavaizda
vimas, simpatingas įvykių 
nušvietimas. Apie knygos 
nepaprastą pobūdį galima 
susidaryti nuomonę iš pa
ties autoriaus “Pratarmėje” 
apibūdinimo. “Ši knyga,” jis 
sako, “turi reikalą ne tik su 
paprastąja ekonomika, bet 
su revoliucijos ekonomika. 
Nedaug Kubos ekonominių 
problemų galima suprasti 
nuolat galvoje nelaikant šio 
fakto; labai mažai bent ką 
Kuboje galima suprasti, 
nuolat atskilai daliu nesie
jant su visuma, būtent, su 
Revoliucija. O Revoliucijos 
supratimas negali būti tik 
žodinis ir formalus. Tikro-

socialistinis pasaulis su Ta
rybų Sąjunga priešakyje 
nebūtų atsiskubinęs jai į pa
galbą.

Kam apie tai ir kalbėti. 
Ta istorija jau gerai žino
ma. Šioje knygoje “Ekono
minis Kubos perstatymas” 
autorius Boorstein tai visa 
tik dar kartą mums prime
na. Daug plačiau ir išsa
miau jis apsistoja ties ku
biečių . pastangomis naują 
socialistinį gyvenimą pasi
statyti. Kiek problemų, kiek 
sunkumų, kiek nesusiprati
mų kelyje buvo susidurta! 
Knygoje jos neslepiamos, 
jos iškeliamos, išryškina
mos ir nušviečiamos.

Šiandien plačiai kalbama 
apie Kubos revoliucijos po
veikį į kitas Lotynų Ameri
kos šalis. Ar kitų šalių 
liaudis naudojasi Kubos iš
gyvenimais, pastangomis ir 
patyrimais? Jei naudojasi, 
tai kokiame laipsnyje? Sun
kūs klausimai. Ne viskas 
mums žinoma, kas dedasi 
tose kitose respublikose.

Ir šios knygos autorius 
tik vienu klausimu yra griež
tas, būtent, kad kitos Loty
nų Amerikos šalys kito Lė
lio išsilaisvinimui iš Ameri
kos imperializmo neturi, nes 
nėra. Nesutinka jis ir su

tais, kurie sako, kad Kuba 
ir jos Revoliucija yra išim
tis, kitos šalys turį susiras
ti kitą kelią ir t. t.

Tiesa, jis sutinka, kad yra 
daug ir didelių skirtumų 
tarp visų Lotynų Amerikos 
kraštų. Bet pagrindiniuose 
reikaluose jie vienodi. “Šak
ninės priežastys, kurios pa
gimdė Kubos Revoliuciją,” 
jis sako, “randasi visoje 
Lotynų Amerikoje, visose 
Lotynų Amerikos šalyse 
centrinė problema yra ne ta 
ar kita specifinė sąlyga, bet 
Jungtinės Valstijos — ame
rikinis imperializmas. Nie
kur konflikto su imperializ
mu negalima išvengti. Im
perializmo negalima pa- 
palenkti arba reformuoti. 
Jis turi būti išspirtas lau
kan. O jį gali išspirti tiktai 
revoliucija” (p. 227).

Čia autorius teisus. Kvai
la iliuzija įsivaizduoti, kad 
Amerikos imperialistiniai 
interesai g e r u o j u k u r i ą 
nors Lotynų Amerikos šalį 
paleis iš savo nasrų. Jis tu
rės būti išspirtas arba iš
muštas laukan.

Būtų gerai, kad ši Boor- 
steino knyga pasiektų ir 
plačiausiai pasiskleistų po 
visus angliškai skaitančius 
pasaulio kampus. Be to, rei
kia tikėtis, kad ji bus, jei 
dar nėra, išversta į kitas 
kalbas.

A. B. Salietis

Ką reiškia žemes sausinimas 
Tarybų Lietuvoje

LAISVE

MIKAS DETROITIETIS

Mūsų viešnage T. Lietuvoje

3 puslapis

daug pusių: ji pertvarko vi
są visuomenę...”

Kaip tik tokia misija bu
vo ir tebėra Kubos, revoliu
cijos, nes ji, kaip jau prakti- 

. koje tapo gražiai-įrodyta, 
yra tikroji revoliucija. Ji 
ėmėsi visą visuomenę per
tvarkyti iš pat pagrindū. 
Procesas, žinoma, dar toli 
gražu nėra baigtas. Tai aiš
kiai matosi ir iš šios Boor- 
steino knygos.

Knygoje iškeliamos ir nu
šviečiamos net kelios temos, 
susietos su revoliucija ir jos 
misija, kaip tai: nesutaiko
mas konfliktas tarp ameri
kinio imperializmo ir Ku
bos, revoliucinio proceso ei
ga ir greitis, ir, žinoma, ke
lyje sutikti sunkumai, 
padarytos klaidos ir paga
liau jau pasiekti milžiniški 
to naujojo gyvenimo staty
boje laimėjimai. \

Nė valandėlei reikia ne
pamiršti, kad amerikinis im* 
perializmas, tai yra Jungti
nių Valstijų valdančioji kla
sė dar ir šiandien nėra pil
nai atsižadėjus vilties susi
doroti su Kuba. Tai kaulas 
jos gerklėje. Klaidą daro 
tie, kurie mano, kad po to, 
kai ginkluotu užpuolimu 
Kenedžio preziden t a v i m o 
laikais nepavyko sutriuš
kinti Revoliuciją, tai Ame
rikos interesai pasidavė li
kimui ir leido šiai kaimynei 
ramiai siekti savo naujo gy
venimo. Tikslas pasiliko tas 
pats, tik būdas buvo pakeis
tas: iš militarinio ir gink
luoto, į ekonominį ir politi
nį. Ir ko nebuvo griebtasi! 
Užvesta baisi propaganda 
prieš mažąją kaimynę ir jos 
vadovybę. Nutraukti eko
nominiai ryšiai. Paskelbta 
blokada. Siektasi visą kapi
talistinį pasaulį pri v e r s t i 
padėti Amerikai ekonomi
niai ir politiniai Kubą ižo-1 
liuoti ir pasihaugti. Ii* vei- ’ 
kiaušiai būtų pasmaugę, jei

1969 metais Lietuvos me
lioratoriai nusausino 130 
tūkstančių hektarų drėgnų 
dirvų. Melioruojamuose plo
tuose gyvenusiems valstie
čiams pastatyta apie šešis 
tūkstančius naujų namukų, 
kurių dauguma aprūpinta 
miestiškais patogumais. Iš
augo dešimtys visiškai nau
jų gyvenviečių.

Tokie naujojo lietuviško 
kaimo, laukų kultūrinimo 
rezultatai. Dideli jie ar 
maži ? Pasiklauskime žmo
gaus, kuris geriausiai tai 
gali žinoti. Tai Vladas Dau
gėla, 1924 metais Dotnuvos 
žemės ūkio technikume at
šventęs. išleistuves, kaip 1- 
osios kultu technikų lai
dos abolventas. Vėliau il
gus dešimtmečius jis pa
šventė melioravimo darbų 
organizavimui, nacionalinių 
kultūrtechnikų kadrų ruo
šimui. Šiandien pensininkas 
V. Daugėla gyvena Kėdai
nių priemiestyje, Vilainiuo
se, vadovauja Hidrotechni
kos ir melioracijos institute 
įsikūrusiam Lietuvos melio
racijos istorijos muziejui.

Žilagalvis senukas gėrai 
prisimena pirmuosius me
lioratorių žingsnius Lietu
vos laukais, žino, ką veikia 
plačiai pasklidęs po tėviškės 
laukus gausus jo mokinių 
būrys šiandien.

—Atvirai pasakius, — pa
sakoja V. Paugėla, — nie
kada nei aš, nei mano se
nieji bendražygiai (nors 
mes buvome dideli optimis
tai!) nesitikėjome, kad su
lauksime šitokios pagarbos 
“zimagorams.” Sakoma, kad 
pradžia būna visada sunki. 
Tai tiesa, Dirbome nesi- 
skųsdami ir padarėme ne
mažai. Per dvidešimtį metų 
nusausinome apie 12 tūks
tančių hektarų pelkėtų, 
įmirkusių žemių. Bet kas
dien jautėme, kad tas Sizifo 
darbas didelių perspektyvų 
mūsų krašte neturi. Di
džiausias akmuo, kurio nie* 
kaip negalejonie nu d savo 
pečių nusimesti, buvo lėšos.

Retas ūkininkas galėjo 
mums už nepaprastai bran
gų darbą apmokėti. Dar 
rečiau pasitaikydavo, kad 
tokie “bagočiai” gyventų 
keliese vienas šalia kito. O 
paskirų sklypelių gi nenu
sausinsi ...

Detroite 1969 m. rugpiūčio 
29 d. sėdome į Northwestern 
kompanijos dėktuvą, ir nu
nešė mus į New Yorko Ken
nedy aerodromą, prie tary
binio Aerofloto. Čia nerei
kėjo mums rūpintis apie sa
vo čemodanus, ir reikia pa
sakyti, kad mūsų čemoda
nai iš Detroito nuplaukė 
tiesiog į Vilnių.

Maskvos aerodrome prie 
Aerofloto mus pasitiko gra
ži jauna geltonplaukė lietu
vaite, Danguole Balčiūnai
tė; ji gražiai kalba lietuviš
kai ir rusiškai; ji pagelbėjo 
mums susitvarkyt su čemo
danais, kurių niekas nežiū- 
rėjo-nekratė-nevartė, taipgi 
užsiregistruot, kad atvyko- 
hie. Paskui draugės Balčiū
naitės komandoje vyrai nu
nešė mūsų čemodanus į ma
žesnį .lėktuvą, kuris skren
da i Vilnių. Lėktuve atsi
sveikinome su drauge Bal
čiūnaite, ir už valandos jau 
buvome Vilniuje.

Vilniaus aerodrome pasi
tiko mus didelis būrys drau
gų bei draugių ir nugabeno 

| mus į Neringos viešbutį, 
Į kur jau buvo užsakyti mums 
kambariai ir maitintis Ne
ringos kavinėje ir restora
ne per visą ten buvimo lai
ką. Taip mes ir maitino
mės.

Viešbučiai Lietuvoje
Viešbučiuose, ypatingai 

Vilniuje, viskas į rengt a- 
įtaisyta nei kiek neprasčiau 
kaip ir kitose valstybėse, 
priskaitant ir Ameriką. Čia 
yra tekantis šaltas ir šiltas 
vanduo, toiletai (išvietės) 
prie kiekvieno kambario 
(Amerikoje dar yra daug 
viešbučių su bendrais toi-

V. Daugėlos laikais buvo lėtais), vonia apsiprausi- 
tik spėliojama, kad Lietu- muj ar{:)a “shower bath ;
vos laukuose galėtų būti 
apie 2-į iki 3 milijon. hekta
rų sausintinų žemių. Ir spėta 
gan tiksliai, galima tuo 
šiandien tik stebėtis! Išma
tavus kiekvieną sklypelį, 
galima, sudarius tikslią pro
gramą, paaiškėjo: drėgnų 
laukų Lietuvoje 3 milijonai 
57 tūkstančiai hektarų.

V. Daugėlos bendražygiai 
tikėjosi “įveikti” juos maž
daug per 150-2 00 metų. 
Šiandien jau aišku, — tai 
bus padaryta 19 80 metais^ 
Trečdalyje šio ploto jau da
bar vešliai žaliuoja pievos, 
gelsta derlingi kviečiai.

Svarbiausias šitokios spar
tos pagrindas — lėšos. Ta
rybų Lietuvoje visas melio
ravimo išlaidas apmoka vals
tybė. Net iš melioravimui 
skirtų plotų besikeliantiems 
gyventojams už trobesius ir 
sodą valstybė apmoka tiek, 
kad žmogus gali puikiausiai 
įsikurti naujoje vietoje.

Čia nekalbėta apie didelę 
melioravimo mašinų pramo
nės pažangą. Savaime aiš
ku, kad be galingų, sparčių 
ekskavatorių ir už didžiau
sius pinigus nedaug padary
si. Šito nepasieksi ir be 
mokslininkų. Meliorav i m o 
problemas šiandien spren
džia visas Hidrotechnikos ir 
melioracijos institutas, ku
ris, be to, dar ir koreguoja 
drenažo ir podreninio sau
sinimo problemas tiriančių 
kitų Tarybų Sąjungos insti
tutų darbą ir veiklą.

Taip iš “zimagoro” melio
ratorius Lietuvos kaime 
tapo vienu iš labiausiai ger
biamų žmonių. Ir labiausiai 
laukiamų, nes ten, kur jie 
pereina, nusitiesia lygūs,

muilo kiek nori; keturi di
deli rankšluosčiai balti, šva
rūs, taipgi lovų paklodės ir 
pagalvių užvalkalai švarūs, 
ir dažnai yra mainomi. Tai
gi, gyvent Vilniaus viešbu
tyje Neringoje buvo didelis 
malonumas.

Niekas negali pasakyti, 
kad Tarybų Lietuvos vieš
bučiuose yra prasčiau negu 
Amerikoje. Tūlais atžvil
giais Tar. Lietuvos viešbu
čiuose dar geresni įrengi
mai negu Amerikoje tūluo
se viešbučiuose, kur apsisto
ja paprasti piliečiai. Ypa
tingai mums patiko Nerin
gos kavinė: ir'maistas ge
ras, ir patarnautoja (mo
teris ar mergina — neži
nau) maloni, apsukri, ir 
greit paruošia valgį, nerei
kia ilgai laukti.

Neringos ir Vilniaus res
toranuose yra kitaip: pa
tarnautojai neįpratę skubė
ti, ir čia atsisėdęs prie sta
lo gali “pailsėti” apie porą 
valandų, kol patarnautojai 
priruošia ir atneša valgį. 
Mums amerikiečiams tokie 
dalykai yra neįprasti. Pas 
mus ir restoranuose yra 
“speed up” patvarkymai, o 
kurie patarnautojai yra ap
sileidę, nerangiai patarnau
ja publikai, tokius paleidžia 
iš darbo.

Gatvėse
Išėjus gatvėn gali pasi

vaikščioti ar pasėdėti - pail
sėti ant įrengtų suoliukų, 
neprisieina bijoti, kad už
puls kokie valkatos, išplėš 
moterų rankinukus, arba 
bile vyrą užpuls, sumuš, IŠ

• draskys jo kišenes ir išplėš 
jo pinigus, kiek jis turi. At
rodo, kad Tar. Lietuvoje 
dabar nėra tokių laukinių 
chuliganų kriminalistų, o 
jei kada nors tokių buvo, 
tai dabar jie išcivilizuoti- 
sugy vendinti šu o b a 1 s i u : 
“Neplęši kauk, bet dirbk 
naudingą darbą sau ir 
tiems žmonėms.”

Barzdasku tykioj e 
Nepatiko

Prisilaikydamas sportiš
kumo, o antra, neturėjau 
elektrinio skustuvo, ir nei 
jokio, tai du sykiu ėjau 
barzdaskutyklon, kad apva
lytų mano barzdelę ir ūsus. 
Už barždos nuskutimą ima 
tik 60 kapeikų ir uždeda 
“toniko” — malonių kvepa
lų. Pirmą sykį apskuto vy
ras, o antrą sykį graži mo
teriškė. Suprantama, kaip 
kitiems vyrams, taip ir man, 
geriau patiko graži mote
riškė.

Bet man nepatiko, kad jie 
nededą kvepalų tik ant nu
skustos barzdos ir ūsų, bet 
apipurkščia visą veidą ir 
kaktą. Gerai, kad aš pa- 
spėjau užsimerkti, o jei ne, 
tai kas būtų atsitikę su ma
no akimis? Reikia tik ant 
barzdos ir ūsų uždėti “to- 
niko”-kvepalų, o ne ant viso 
veido.

Kybartuose
Vieną gražią dieną susi

tarėm važiuoti į Kybartus 
pamatyt L. Prūseikos vardo 
muziejų, mokyklą, kurioje 
jis mokėsi ir t,, t. Susėdome 
į automašiną penkiese: ma
šinos vairuotojas, S. J. Jo
kubka, V. Glovackas, Ma
sytė ir aš. Važiuodami ir 
juokaudami nei nepastebė
jome, kad jau palikome 
Kybartus ir pervažiavome 
Tar. Lietuvos rubežių j Ry
tinę Vokietiją, o dabar Ta
rybų Sąjungos teritoriją — 
Kaliningradą.- Ant sienos 
nėra jokių sargų, nepastoja, 
neklausinėja, - kur jūs va
žiuojate ir kokiais reika
lais. Ant sienos yra tik di
delė iškaba dviejomis kalbo
mis — rusų ir lietuvių, pa
rodanti, kur pasibaigia Tar.

ki-

Lietuvos teritorija ir kur 
prasideda Rytinė Vokieti
ja — Tarybų Sąjungos teri
torija — Kaliningradas.

Dar kiek pavažiavę susto
jome ir sugrįžome atgal į 
Kybartus prie K u 1 tū r o s 
įstaigos. Pravaži u o d a m i 
matėme ir tą upelį, per kurį 
Smetona pabėgo iš Lietuvos 
į Vokietiją. Masytė tą upelį 
nufotografavo (su “movie” 
kamera)—kaip istorinę vie
tą, kur diktatoriaus Smeto
nos viešpatavimo dienos pa
sibaigė.

Kultūros Įstaigoje
Privažiavus Kultūros 

įstaigą nusitariau, kad aš 
neisiu į vidų, nelipsiu laip
tais ant antro aukšto, tik 
pasėdėsiu mašinoje, o mano 
draugai Masytė, Jokubka ir 
(kiti tegul eina, apžiūri vis
ką ir pasižymi kas reikia. 
Mat, mano kojos visuomet 
“streikavo,” nenorėjo vi
suomet nešiot mano 180 sva
rų kūno. Bet kur tau! Man 
nepavyko. Drg. S. J. Jokub
ka, Masytė ir dar du drau
gai kybartiečiai atėjo iš 
Kultūros įstaigos prie ma- 
šios, “išvarė” mane ir 
veik užnešė laiptais ant 
tro aukšto. /

Čia pasirodė stalas, 
krautas visokiais valgiais 
įr skaniais gėrimais. Kybar
tiečiai sakė, kad — “mes ne
galėjome pradėt vaišintis, 
kuomet vienas asmuo pa
liktas automašinoje.” Mes 
stebėjomės, kaip draugai 
kybartiečiai taip greit viską 
suruošė, o kybartiečiai sa
kė — “pas mus viskas eina 
greitai, mes laukėme tams
tų atvažiuojant.”

Prasidėjo pasivaišinimas 
ir pokalbiai. Tarp kybartie- 
čių buvo draugai Vytautas 
Burauskas, Kultūros Namų 
Direktorius, Vincas Rugis, 
Bibliotekos Vedėjas, ir Jo
nas Sabai aus k as, Miesto 
Burmistras, ir mes penki 
vilniečiai. Masytė ir S. J. 
Jokubka kalbėjosi su mini
mais draugais apie viso
kius reikalus, o aš tai tik 
keletą žodžių įterpiau, nes 
jie mane pavadavo.

Apžiūrėjome L. Prūsei- 
kos Muziejų, knygyną ir vi
są Kultūros namą. Ten yra 
nemažai paties Prūseikos 
parašytų knygų ir didelis jo

be-
an-

ap-

paveikslas ant sienos. Ma- 
sytė prižadėjo daugiau pri- 
siųst įvairių knygų. Po to, 
dar biskį pavažiavome iki 
mokyklos, kurioje Prūsei- 
ka mokėsi; kiti draugai ap
žiūrėjo tą mokyklą, ir jau 
patraukėme atgal į Vilnių.

Kapsuko Mieste
Važiuodami į Kybartus ir 

atgal, buvome sustoję Kap
suko mieste (pirmiau vadi
nosi Marijampole) — “Mi
daus Ragas” restorane pa
pietauti, na, ir išgerti po 
kaušą alaus. Restoranas iš 
lauko pusės ir viduje labai 
gražus, gražiai viskas įreng
ta; čia gavome geros lietu
viškos sriubos ir visokių 
valgių.

Prastas Įtaisymas
Čia kapsukiečiai turi ir 

nepakenčiamą daluką. Ręs
tom o atskirame kambaryje 
yra įtaisytos išvietės (toile- 
tai), bet necivilizuoti. Nuė
jus ten apsišvari<it, nėra te
kančio vandens, nėra sėdy
nių. Tas primena senovės 
Lietuvą, kai žmonės dėl “sa
vo reikalo” eidavo už kloji
mų, už gurbų, arba į lauką 
tarp krūmokšnių. Kaip tie 
kapsukiečiai gali pakęsti 
tokius necivilizuotus toile- 
tus? Juk toks įrengimas 
nedaro garbės nei patiems 
kapsukiečiams, nei visai Ta- ' 
rybų Lietuvai. Kituose Tar. 
Lietuvos miestuose yra 
įrengti moderniški, švarūs 
toiletai, o Kapsuke ne.

švyturio Kolūkyje
Vieną gražią dieną susi

tarėm važiuot į Švyturio 
kolūkį, kuris randasi ant 
Nemuno kranto, K nikių 
miestelyje, Šakių Rajone ir 
susėdę į automašiną penkie
se: vairuotojas, Jonas Lu
koševičius, Gimtojo Krašto 
vyr. redaktoriaus pavaduo
tojas, Juozas Chlivickas — 
Rašytojų S-gos dramatur- \ 
gas, Masytė ir aš, nuvažia
vome. Prie Kultūros namų 
mus pasitiko būrys jaunų 
merginų ir vaikinų su lie
tuviškais kostiumais, kolū
kio pirmininkas drg. J. Bas
tys ir kiti kolūkiečiai. Ap
dovanojo mus gyvomis gė
lėmis ir apjuosė per pečius 
Miką ir Stefaniją lietuviš
komis juostomis.

(Bus daugiau)

dvigubai-trigubai derlinges-

Egidijus Baleišis
♦

KARO AUDRAS PRISIMINUS
Juodi debesys apsupo dangų.
Kregždės raižė plačiąsias erdves. 
Lėkė bitės iš lauko prie langų, — 
Ten palikę kvapniąsias gėleš.

Kaukė vėjas, lyg vilkas išalkęs.
Smiltys kilo aukštyn sūkuriais.
Linko ąžuolai — miško galiūnai, 
Išrauti su stambiausiom šaknim.

Jiems sukniubus, jaunieji berželiai, 
Su baltais liemenėliais lieknais, 
Neatlaikė audros su perkūnu, 
Sugniužėjo prie žemės šaltos.

Juodi debesys nyko padangėj, 
Audra tilo tėvynėj manoj.
Ąžuolai nebekilo nuo žemės 
Ir balti berželiai sų jais.

. Rauda pušys, netekę kaimynų —
Kas užstos nuo perkūno audrų?
Išdidžiai kyla eglių viršūnės, 
Kyla drąsiai, nebijo audros. ,

A V K. žakavičienė
Kaunas, 1970 sausio 5

Ideology pasitarimai
Vilnius.—Valstybinės fil

harmonijos salėje, dvi die
nas vyko respublikinis ide
ologinių darbuotojų pasita
rimas.

Jame dalyvavo respubliki
nių ideologinių įstaigų, 
spaudos, radijo ir televi
zijos darbuotojai, moks
lo ir kultūros veikėjai, lek
toriai, kūrybinių organiza
cijų atstovai ir kt.

Pranešimą “Dėl aktualių 
lehinizmo problemų pro
pagandos organizavimo ry
šium su TSKP CK paskelb
tomis Tezėmis “Vladimiro 
Lenino gimimo lOOosioms 
metinėms” padarė Lietuvos 
KP CK pirmasis sekreto
rius Antanas Sniečkus.VAKARAS PRIE ARIMAIČIŲ EŽERO

Pušys. Smėlis. Ežerėlis
Prie piliakalnio sustojęs.

Prausias meldai basas kojas...
Saulė valtimi jau irias

Į baltas miglas užsnūsti.
Ežerėlis maino tyras 

Žalioje tyloj sukluso.
Jau ant tilto sėdi mėnuo*.

Nors dar čiauškia paukštužėliai, 
Vakaras, toks tyliai mėlynas. 

Pamiegoki, ežerėli!
P. Valentinas

Japonų optikos technika 
pasipildė dar vięna naujo
ve— fotoaparatais, kuriais 
naudosis... šunys. Šie minia- 
tūriniai fotoaparatai įmon
tuojami į dirželius, kuriuos 
šunys nešioja ant kaklo. 
Kai tik šuo pradeda loti 
ant tvarkos pažeidėjo ar ki
to piktadario — fotoapara
tas automatiškai ima foto
grafuoti.

Q
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MIAMI, FLA.
Pradedame 1970 m. veiklą

Sausio 28 dieną įvyko LLD 
75 kuopos pirmas šiais me
tais susirinkimas. Kaip jau 
įprasta — pietūs, kultūri
nė programa įvairina mū
sų susirinkimus. Veik vi
suomet pietų ruošą kuopos 
susirinkimuose atlieka M. ir 
J. Kanceriai. Bet šiam su
sirinkimui tą didelį darbą 
atliko M. Valilionienė ir jos 
talkininkės

J. Paukštaitis raportavo, 
kad nariai duokles į LLD 
Centrą už 1970 metus sku
biai užsimoka. Nariai, ma
tyt, patenkinti su nauja 
knyga “Žvelgiu į tolius.” Ši 
knyga suveda mus į pažin
tį su Michalina Meškaus
kiene, lietuvaite rašytoja.

Su pradžia naujų metų tu
rime ir ligonių. A. Paukš
tienė, ilgokai pasirgusi, jau 
sustiprėjo ir vėl lanko 
susirinkimus, sueigas. Bet 
kuopos raštininkas J. Dau
girdas šio susirinkimo lai
ku turėjo gulėti ligoninės 
lovoje. J. Kanceris išlaikė 
operaciją ir jau dalyvavo 
susirinkime. Nesveikata dar 
vis kankina draugą J. Slie
ką. Jis jau grįžo iš ligoni
nės. Susirinkimas linkėjo 
visiems draugams geriau
sios sveikatos.

Aptarta šių metų veikla
Šiame LLD 75 kuopos su-Į 

sirinkime buvo rekomen-l 
duota ir priimta tolimesnė 
kultūrinė veikla. Vienas iš j j 
svarbiausių, tai ruošiamas J 
pagerbimas Lenino 100-tojo 
gimtadienio. Žinoma, laikas1’ 
ir programa dar nenusta
tyta šiam parengimui”, bet i 
be kalbos ir muzikos neapsi-, 
eisime. Taip pat minėsime' 
tradicines sukaktis,kaip ko-: 
vo 8-ta, gegužės pirma. Į 
kuopos programas veik vi
suomet įeina daina, muzika 
ir prisiminimai tų veikėjų, 
kurie pelno garbę kultūros 
ar darbo žmonių kovos dar
buose.

Spauda, taika, kova prieš 
Vietnamo karą visuomet 
yra mūsų dienotvarky j e. 
Vajininkai — M. Valilionie
nė ir J. Kanceris— darbuo
jasi “Laisvės” ir “Vilnies” 
reikalais. J. Daugirdas gau
na aukų ir skaitytojų “Liau
dies balsui.”

Tikimės svečių ir iš to
liau. Sužinojome, kad į St. 
Petersburgą žada atvykti iš 
Čikagos moterų choras, ku
riam vadovauja mums gerai 
žinoma Daratėlė Murelienė. 
Manome, 'kad čikagietės ne
užmirš Miamio. Laukiame 
viešnių iš Čikagos ir mes.
Graži kultūrinė programa

Baigus susirinkimą, vyko 
kultūrinė programa. Mūsų 
svečias Šarkiūnas, pažan
gaus judėjimo veteranas, 
pasakė labai gerą, mūsų 
amžiui pritaikytą kalbą. 
Kalbėtojas žymėjo, kokią 
svarbią rolę atliko ir dar 
atlieka LLD organizacija. 
Jo kalba pilna optimizmo ir 
akstinimo pažangiam lietu
vių judėjimui.

Pobūvį baigėme su lietu
viška daina. Mae Gabrė- 
nienė ir S. Vaineikis yra 
dainos solistai. O su jais 
estradoje pasirodė ii- jų mo
kytoja B. Ramoškaitė. Tai 
šios pavardės jau pasako, 
kad buvo graži muzikalinė 
programa. Birutei vadovau
jant, Gabrėnienė ir Vainei
kis puikiai atliko keletą du
etų. Klausytojai juos svei
kino gausiais aplodismen
tais. Mae Gabrėnienė solo

gražiu balsu dainavo “Plau
kia sau laivelis,” “Mergužė
lę” ir keletą kitų. Klausy
tojai solistę iššaukė į estra
dą keletą sykių Mae Ga
brėnienė dainos meno mo
kosi pas Birutę Ramoškai
tę, kuri yra ne tik muzikos 
mokytoja, bet nacionaliniai 
išgarsėjusi solistė.

O kaip su svečiu S. Vai
neikių? Iš jo klausytojai 
daug solo dainų negalėjo iš
prašyti. Bet jo komiškas 
“Stasys,” kuriam “jau ne
gieda vieversys,” tai kaip 
tik į širdį pataikė mūsų 
amžininkams. Pro g r a m ą 
baigė vėl juodviejų duetas. 
Klausytojai ir vėl daininin
kams dėkojo gausiais aplo
dismentais už gražiai atlik
tą dainų programą. LLD 
kuopa taip pat linki Mae 
Gabrėnienei ir S. Vainekiui 
tęsti gražų dainos meno 
darbą.

Dainos talentų mes turime 
dar daugiau. Elena Miki- 
tienė (dabartinė Mankaus- 
kienė) dainuoja kaip so
listė. O abudu Mankauskai 
atlieka gražius duetus. Mes 
juos girdėsime ateinančiose 
sueigose. Sekanti, jei ne pir
miau, LLD kuopos sueiga— 
pietūs, mitingas ir progra
ma—įvyks vasario 25 dieną, 
LSK salėje. V. B.

Springdale, Pa.
Auksinė vedybų sukaktis

Kazimierui ir Julei-Lešins- 
kaitei Melniams š. m. sau
sio 6 d. sukako 50 metų ve
dybinio gyvenimo. Pagerbi
mui savo tėvelių, duktė Ju
lė ir žentas Ramoldas May 
sausio 10 d. surengė, tėvams 
nežinant, pokylį — “suprise 
party,” suprašydami gimi
nes ir draugus net iš tolimų 
vietų. Susirinko daug žmo
nių, taip, kad rūmingi duk
ters ir žento namo kamba
riai buvo perpildyti svečiais 
ir viešniomis.

Po skanių valgių ir vai
šių visi susirinkusieji linkė
jo Melniams, kad dar daug 
metų džiaugtųsi vedybiniu 
gyvenimu ir sulauktų daug 
jubiliejinių metų. Taipgi 
Melniai buvo apdovanoti 
gražiomis dovanomis.

Melniai nuoširdžiai dėko
ja dukterei ir žentui už su
rengimą gražaus banketo, 
už suprašymą giminių ir 
draugų į banketą; dėkoja 
už dovanas ir visiems susi
rinkusiems. Abudu Melniai 
sako: Mes negalime pa
miršti “Laisvės” ir “Vil
nies,” todėl aukojame $5 0 
abiems laikraščiams — po 
$25.

Nuo savęs noriu pridėti: 
K. ir J. Melniai yra pažan
gūs žmonės skaitytojai 
“Laisvės,” “Vilnies” ir ki
tos pažangios spaudos; yra 
nariai LLD, LDS ir kitų 
Pittsburgho pažangiųjų 
draugijų, visados dalyvauja 
tų draugijų susirinkimuose 
ir parengimuose, prisidėda
mi su darbu ir parama. Daž
nai aplanko savo gimines ir 
draugus, kurie toli gyvena 
nuo jo namų.

Linkiu Kazimierui ir Ju-

Chicago, Ill.
Penktadienį, sausio 23 d., 

netikėtai įvyko labai malo
nus pobūvis Mildos salėje. 
Tas džiuginantis įvykis bu
vo svarbus dėl to, kad apie 
7 valandą vakare atvyko į 
Mildą Vilniaus “Tiesos” re
daktorius Henrikas Zima
nas. Iš tikrųjų vilniečiams 
buvo maloni staigmena. 
Mat, mūsų mielas tautietis 
H. Zimanas atvyko į Ame
rika kartu su grupe Tarybų 
Sąjungos r e d a k tori ų bei 
žurnalistų. Jie visi yra įvai
rių tautybių laikraščių vy
riausi redaktoriai ir sve
čiuojasi po Jungtinių Vals
tijų didmiesčius. Jie visur 
yra priimti labai iškilmin
gai ne tik Jungtinių Valsti
jų valdininkų, bet ir papras
tų piliečių. Pavyzdžiui, kai 
jie atsilankė į Chicagą, visi 
Chicagos laikraščiai ne tik 
apie juos gražiai parašė, bet 
ir jų nuotraukas įdėjo.

Man buyo labai džiugu 
matyti H. Zimaną “Chicago 
Tribune” kartu su kitais 
Tarybų Sąjungos redakto
riais nuotraukoje. Jo pa
veikslas buvo labai aiškus. 
Nuotrauka buvo padaryta 
tada, kada majoras R. Da-I 
ley su jais kalbėjosi savo 
raštinėje. Puiku!

Oh, atsiprašau, mūsų lietu
viškas laikraštis “Naujie
nos” paveikslų neturėjo, nes 
jie^buvo perdaug užimti su 
svajone, tai yra—ar H. Zi
manas į Mildą atvyks ar 
ne? Tas juos labai jaudino. 
Na, “naujieniečiai,” nevar
ginkite savo galvelių, nes 
mūsų garbingas svečias H. 
Zimanas atsilankė i Milda 
penktadienio vakare. Vil
niečių buvo priimtas labai 
gražiai su vaišėmis. Jis 
taipgi pasakė turtingą pra
kalbą ir po prakalbos atsa
kinėjo į įvairius klausimus 
labai vykusiai. Iš jo kalbos 
matyti, kad jis yra ne tik 
žymus redaktorius, bet ir 
labai gilaus mąstymo žmo
gus. Na, ir nėra ko stebė
tis, juk jis yra vyriausias 
“Tiesos” redaktorius. Oma
no supratimu “Tiesa” yra 
geriausias įvairių žinių šal
tinis. Iš “Tiesos” galima 
pasisemti daug kultūrinio 
peno visuomet.

Aš nuo savęs linkiu mie
lam ir gerbiamam H. Zima
nui linksmai pasisvečiuoti 
Amerikoje ir laimingai grįž
ti į savo brangią tėvynę 
Lietuvą.

Ona B. Kubilius Į_______

Prieškarinė konferen
cija Clevelande

Vasario 14-15 dienomis 
šaukiama nacionalinė stu
dentų prieškarinė konferen
cija Clevelande, Case West
ern Reserve universitete.

Tikslas šios konferenci
jos — nusitarti, “kur mes 
eisime dabar.” šis. sambūris 
tęs pradėtąjį darbą įvyku
siose demonstracijose Wash
ingtone ir San Francisco 
lapkričio 15 d., kurios buvo 
suruoštos Studentų Mobili
zacijos Komiteto (Student 
Mobilization Committe) 
baigti karą Vietname. Ko
mitetas sako: įsitikinus, 
kad didžiuma amerikiečių 
priešingi karui, mūsų tiks
las sumobilizuoti juos į ak
ciją prieš karą.

lei Melniams, kad dar per 
daug metų būtų sveiki ir 
perleistų dar daug gražių 
gyvenimo sukakčių.

M. I

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Mokslo dienos

Lietuvos TSRS “Žinijos” 
draugija kartu su Mokslų 
akademija jau trečias mė
nuo rengia respublikoje mo
kslo dienas. Jų metu žy
miausieji Vilniaus moksli
ninkai vyksta į kitus mies
tus, rajonų centrus, kolū
kius. Čia jie susitinka su 
darbininkais, kolūkiečiais, 
inteligentija, pasakoja jiems 
apie akademijos institutuo
se atliekamus darbus, domi
si, kokios' paramos iš moks
lininkų laukiama įmonėse, 
ūkiuose, mokyklose.

Praeitų metų pabaigoje 
mokslo dienos įvyko Pane
vėžyje, Anykščiuose, Kap
suke, o šiemet grupė moksli
ninkų jau lankėsi Rokiškio 
ir Kupiškio rajonuose.

Ypač jaudinantis susitiki
mas įvyko Skapiškyje. Juk 
iš šių apylinkių, iš Tetkonių 
kaimo, yra kilęs Lietuvos 
Mokslų akademijos prezi
dentas, profesorius Juozas 
Matulis.
Stakles — kokybės ženklas

Labai didelio tikslumo šli
favimo staklėms, kurias ga
mina viena Vilniaus įmo
nė, suteiktas kokybės ženk
las. O tai reiškia, kad vals
tybė garantuoja už jų ko
kybę.

Šios lietuviškos mašinos 
ne kartą buvo labai gerai 
įvertintos parodose ir mu
gėse. Jas mielai perka An
glija, Australija, Italija, 
Lenkija, Vokietijos Federa- 
tyvė Respublika, Švedija.
“Grand prix-69”—Kaune
Pradžiugino naujųjų metų 

pradžia ir lietuviškų gėri
mų gamintojus. Diplomus 
ir didžiuosius sidabro me
dalius “Grand prix-69” 
tarptautinėje parodoje Če
koslovakijoje gavo du popu- 
liarūslietuviški, gėrimai 
“Palanga” ir “Dainava”. Iš 
aukščiausios kokybės spiri

KONCERTAS IR PIETŪS
y. v ■< ■ A A. T Ta* * i M, <

PENKERIŲ METŲ GYVAVIMO SUKAKTIES GRAŽUS PAMINĖJIMAS

Šeštadienį, Vasario 14 dieną
SALĖJE—314 15th AVE., ST. PETERSBURG, FLORIDA

Dainos Mylėtojų choras, vadovybėje Adelės Pakalniškienės

Skoningi pietūs 12 valandą, po to Dainos Mylėtojai dainuos žavėjančias daineles, 
vadovybėje Adeles Pakalniškienės

KALBĖS J. P. MILLER *
Kviečiame vietinius ir iš toliau svečius dalyvauti šiame iškilmingame paminėjime.

— LLD 45 Kuopa

tų ir uogų sulčių “Daina
vą” ir “Palangą” gamina 
Kauno “Stumbras”.

Parodoje Čekoslovakijoje 
dalyvavo daugelis garsių 
Vakarų Europos firmų.

Kolūkių gyvenvietėms
Alytuje prasidėjo didelio 

skydinių narnų gamybos 
kombinato statyba. Palei
dus jį, čia kasmet bus pa
gaminama tiek konstrukci
jų, iš kurių kolūkiečiai ga
lės pasistatyti keturis tūks
tančius vieno buto namų.

Naujosios įmonės korpu
sai užims 50 hektarų plotą.

Dvyliktas kino teatras
Kaune, naujajame Žalia

kalnio rajone, pradėjo veik
ti naujas plačiaekranis kino 
teatras “Dainava”. Grakš- 
čiame pastate — 400 vietų 
salė, erdvus fojė, kur numa
tyta rengti dailės ir foto 
parodas.

“Dainava” — dvyliktasis 
kino teatras mieste.

“Leniniečių balsui” — 
25 metai

Vakaruose, už 30 kilome
trų nuo Tauragės, dar 
griaudėjo patrankos, vyko 
mūšiai už gimtojo krašto 
išvadavimą, kai išėjo pir
masis laikraščio “Leniniečių 
balsas”- numeris. Nuo pat 
pirmųjų dienų laikraštis ta
po aktyviu rajono darbo 
žmonių organizatoriumi ir 
patarėju. Dabar “Leninie
čių balsas” išeina 10,250 eg
zempliorių tiražu.

Neseniai tauragiškiai pa
žymėjo savojo laikraščio 
25-erių metų sukaktį. Pra
nešimą apie laikraštį, jo lei
dėjus ir bendradarbius pa
darė “Leniniečių balso” re
daktorius J. Marcinkevičius
“Baltijos gintarėliai — 70”

Antrą kartą Kaune buvo 
surengtas tarptautinis mok- 

ivių pramoginių šokių 

konkursas “Baltijos ginta
rėliai— 70”. Jame dalyvavo 
apie 50 jaunųjų šokėjų po
rų iš įvairių Tarybų Sąjun
gos miestų, taip pat iš Vo
kietijos Demokratinės Res
publikos ir Lenkijos.

Pirmąjį ir antrąjį prizus 
iškovojo maskviečiai, trečią
jį — moksleiviai iš Talino. 
Dviem poroms kauniečių šo
kėjų įteikti prizai “Jauniau
siems konkurso dalyviams”.

šernai išskrido
Taip jau atsitiko, kad še

šiems miško žvėrims teko iš 
Lietuvos išskristi lėktuvu.

O buvo taip. Šią žiemą 
Kupiškio rajone esančioje 
Skapagirio girioje medžio
tojai įrengė šernų gaudyk- 
lą. Joje vieną rytą buvo 
rasti net šeši miško gyven
tojai.

Medžiotojai suvarė juos į 
dėžes, atvežė į Vilnių. Čia 
neįprasti keleiviai “sėdo” į 
lėktuvą ir išskrido į kitų 
respublikų girias.

V. P.

Klaidų pataisymai
Antradienio “Laisvės” ve

damajame (ėdi to riale) “Ne
pakeitė savo nusistatymo” 
pasakyta: “Reikia atsimin
ti, kad Goodell yra prez. Ni
xono paskirtas į senato
riaus postą”. Tai klaida. Jį 
į,tą postą paskyrė NewYor- 
ko valstijos gubernatorius 
Nelson Rockefelleris.

Taip pat tos pačios dienos 
pirmajame puslapyje žinio
je apie prezidento Nixono 
vetavimą Kongreso priimto 
biliaus, sakoma, “tai reiš
kia, kad Nixono vetavimas 
Kongrese atmestas”. Turė
jo būti “neatmestas”.

New Brunswick, N. J. — 
Sausio 17 ir 26 dienomis kas 
tai metė iš automobilių bom
bas į progresyvį knygyną 
Keystone Bookstore. Nuo
stolių mažai tepadarė. Po
licija ieškanti kaltininkų.

Rochester, N* Y.
Sausio 12 d. mirė ilgame

tis Rochesterio gyventojas 
Charlie (Kazimieras) Vai
vada. Liko liūdesyje žmoną 
Paulina ir duktė Edna, ku
rios gyvena Californijoje.

Velionis gimė Lietuvoje. 
Neteko sužinoti, kuriais me
tais jis atvyko į Rochesterį, 
tik žinau, kad jis senas šio 
miesto gyventojas. Priklau
sė, Gedimino Draugijai ir la
bai daug pasidarbavo dėl 
pastatymo Draugijos namo 
svetainės.

Kada buvo jaunas ir svei
kas, tai Charlis daug dirbo 
pažangiajame judėjime. Jis 
buvo geras kalbėtojas ir or
ganizatorius. Iš amato bu
vo siuvėjas.

Velionis sveikatos jau ne
turėjo per apie dešimtį me
tų. Paskutinius aštuonerius 
metus jis išbuvo senelių na
muose. Draugai Julytė ir 
Pranas Kontenai jį prižiū
rėjo ir teikė jam visokerio
pą pagalbą laike ligos ir 
mirus.

Vaivados palaikai sukre- 
muoti. Pašarvotas buvo G. 
Savage šermeninėje.

Perduodu su šiuo raštu 
$10, kuri yra paskutinė ve
lionio Vaivados auka. Ilsė
kis ramiai, Kazimierėli.

L. Bekešienė

Tokijas. — Japonija ir 
Jungtinės Valstijos gali susi
pešti dėl tekstilės gaminių 
įvežimo į Jungtines Valsti
jas, nes Nixonas ragina Ja- 
oniją sumažinti tos gamy
bos įvežimą į Ameriką.

Londonas. — Anglijos ka
reiviai prisipažino, kad jie 
pravedę skerdynes prieš 
Malaizijos partizanus 1948 
metais.

San Jose, Costa Rica. — 
Prezidentu išrinktas Jose 
Figueres, tarp 1948 ir 1958 
m. buvęs prezidentu. Jis— 
liberalinių pažiūrų.
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KATALIKŲ BAŽNYČIOS BĖDOS 
i

• Dievo namus ardančios bangos
Vatikanas skelbia, kad 20- 

yje Lotynų Amerikos šalių, 
kurios turi daugiau kaip 
230 milijonų gyventojų, iš
skyrus 10-11 milijonų pro
testantų, visi išpažįsta ka
talikų tikėjinlą. Tuo tarpu 
netgi gyvenančių JAV re
akcingų lietuviškųjų dvasi
ninkų laikraštukas, ap
žvelgdamas dabartinę kata
likų bažnyčios padėtį Loty
nų Amerikoje, atvirai pri
pažino, kad ji čia neišsilai
kytų be pagalbos iš kitur, 
be kunigų imigracijos. Vien 
tik nuo 1955 metų iš JAV, 
Kanados, Ispanijos, VFR ir 
kitų šalių į Lotynų Ameri
ką atvyko apie 10 tūkstan
čių kunigų ir vienuolių.

Katalikų bažnyčią Lotynų 
Amerikoje drasko gilūs 
prieštaravimai. Net “juo
dosios armijos” riteriai-tė
vai jėzuitai pripažįsta, kad 

t tradicinė katalikų bažny
čios oficialioji doktrina šia- 

* . me žemyne esanti labai re
akcinga. Bet taip pat čia 
dabar labai daug ir kairio
sios krypties dvasininkų.

Dalis Lotynų Amerikos 
dvasiškijos aktyviai siekia, 
kad šių šalių tautos išsiva
duotų iš užsienio monopoli
jų, pirmiausia JAV, jungo,

kartu su parapijiečiais da
lyvavusiais “sėdėjimo strei
ke.” Savo manifeste šie 
kunigai smarkiai kritikavo 
bažnyčios aukštuosius dva
sininkus, kad jie susižavėję 
turtais, valdžia, nemato tau
tos skurdo, sėdi už vieno 
stalo su buržuazija.

Klasinio ir nacionalinio iš
sivaduojamojo sąjūdžio ban
ga, vis labiau įsisiūbuojanti 
Lotynų Amerikoje, patrau
kia tuos dvasiškius, kurie iš 
tiesų sielojasi savo tautų li
kimu. Meilė savo šaliai, sa
vo laiudžiai tampa galin
gesnė už jų religinius įvaiz
džius, grindžiamus moky
mu, nukreiptu prieš aktyvų 
veržimąsi į šviesą, laimę, 
pažangą.

A. Martinionis

PRANEŠIMAI
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopos ir LLD 
37 kuopos susirinkimas 
įvyks vasario (Feb.) 14 d., 2 
vai. po pietų, Polish Ame
rican Veterans’ Julian Sto-i 

j py ra Post, 23 Monmouth 
St. S. Melvidas, sekr.

I MYLIME NESIVARžYDA MI, NEBIJODAMI...

Mano mokytoja
Vienus'mokytojus gerbia-iNe mokytoja juos rašo. Ku-

HELP WANTED-MALE-FEMALF

nublokštų vietinius mario
netinius vadeivas, tarnau
jančius užsienio kapitalui, 
kuris Lotynų Ameriką pa
vertė vienu iš skurdžiausių 
žemynų. Ryškiausia figū
ra tokių dvasininkų tarpe 
buvo kubietis jėzuitas Sar- 
dinjas kartu si Fideliu Ras
tru* kovojęs Seros Maestro 
kalnuose.

Radikališka programa
Panašiu keliu 1965 metais 

pasuko nemažas būrys jau- 
. nų Kolumbijos dvasininkų.

1 /‘Sutanuotų maištininkų” 
'lyderis, 37 metų kunigas 
Kamilis Toresas tais pačiais 
metais gegužės mėnesį stu
dentams pasakytoje kalboje 
aštriai kritikavo reakcinį 
vyriausybės kursą. “Kolum
bijos valdžios struktūra, — 
sakė jis, — turi būti pa
keista revoliucijos keliu.”

Netrukus po to kunigas 
Kamilis Toresas suformula
vo programą, kurią imta 
vadinti “Lotynų Amerikos 
liaudies vienybės platfor
ma.” Programoje nurodo
ma, kad tie, kas turi val-l 
džią, yra mažuma ir jie nie
kada nesutiks su radika
liais pertvarkymais liau
dies — daugumos — naudai. 
Todėl, sakoma čia, sociali
nes-ekonomines reformas 
dauguma turi įgyvendinti 

( revoliucijos priemonėmis. 
į Kolumbijos Komunistų 

partijos generalinis sekre
toriuj Ghilbertas Veira yra 
palankiai atsiliepęs apie šią 
radikalių pertvarkymų pro
gramą ir jos autorių kuni
gą Kamilį Toresą, 1966 me
tais žuvusį partizanų eilėse.

Pk’ieš kiek laiko 49 Ko
lumbijos kunigai išleido at- 
sišaukimmą, reikalaujantį, 
kad ši šalis būtų paskelbta 
socialistine respublika.

Beveik visur
Tokios pasaulėžiūros 

dvasininkų dabar yra be
veik kiek vienoje Lotynų 
Amerikos valstybėje. An
tai, Peru už socialines re
formas kovojantiems kuni- 
.gams vadovauja Salomonas 
*Balas Idalgas, Brazilijoje— 

4 kunigas Alipis de Freitas 
ir kiti. Čilėje Santjago ar- 
chivyskupas prieš kurį lai
ką suspendavo $ kunigus,

Worcester, Mass.
LDS 57 kp. mėnesinis su

sirinkimas įvyks vasario 
(Feb.) 11 d., pradžia 1:30 v., 
toj pačioj svetainėj, 29 En
dicott St.

Kviečiame narius daly
vauti. Bus išduotas platus 
raportas iš visų metų veik
los, taipgi bus ir centro val
dybos nominacijos. Šis su
sirinkimas bus diena anks
čiau, negu praėjusieji susi
rinkimai, nes finansų sekre
torius negali išlikti iš dar
bo tą dieną. J. Jaskevičius, 
sekr.

Yucaipa, Calif.
LDS 78 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario (Feb.) 8, 1 vai. 
popiet, Parko salėje ant 7 
gatvės, arti Avė. E.

Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes bus metinis 
susirinkimas, abelnai reikės 
padaryti metinių tarimų, ir 
bus išduoti raportai iš 1969 
m. veiklos.

Sekr. J. K. Alvinas;

Cleveland, Ohio
C L. M. Klubo nariu su- f v 

sirinkimas įvyks vasario 13 
d., antrą penktadienį, pir
mą valandą, paprastoj vie
toj. Jeigu tą dieną oras bus 
perdaug šaltas ir gilus snie
gas, tai lauksime kovo mė
nesio, dėl to, kad daugumai 
narių tenka važiuoti busais.

A. Salin, kl. koresp.

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks vasario (Feb.) 
14, salėje 1154 N. 4th St. 2 
vai. popiet.

Draugai ir draugės, ma
lonėkite atvykti į šį susirin
kimą, kuriems tik aplinky
bės leidžia, nešėjau yra iš
kilęs sumanymas suruošti 
kokį nors pobūvį besiarti
nančiam pavasary. Jūs pa
tys žinote, parengimas vi
sados reikalingas sutelki
mui daug jėgų. Mes nei ne
jusime, kaip pavasario sau
lė vėl skaidriai nušvies.

O svarbiausia, tai visi pa- 
simokėkite metines duokles.

Valdyba

me, bet jų bijomės, dažnai 
bandydami išsisukti nuo 
griežto jų žvilgsnio. Kitus 
mokytojus mylime, bet ne 
visuomet padarome tai, ką 
jie liepia. Bet yra ir tokių, 
kuriuos mylime nesivaržy
dami, nebijodami pažiūrėti 
į akis ir nedrįsdami nepa
klusti nors vienam jų žo
džiui. Taip būtų galima pa
sakyti ir apie “Lazdijų ra
jono Kapčiamiesčio viduri
nės mokyklos mokytoją Bi
rutę Stacevičienę.

Prisimenu, kiek jaudini
mosi, rūpesčių Jbuvo mums, 
literatams, kai ją norėda
vo m pasveikinti švenčių 
progomis. Rinkome gražiau
sius žodžius, kūrėme eiles, 
ir vis atrodydavo maža. At
rodydavo, jog nepasakyda- 
vom, ką jautėm, kiek turė
jom pasakyti. Ir todėl pap
rastai sveikindami ištarda- 
vom:

— Mokytoja, mums sun
ku surasti žodžiu, kuriais v z 

galėtume prabilti į jus. ■
Sunku man kalbėti ir da-, 

bar. O juo labiau, kad, išė
jusi iš mokyklos, pajutau, 
kiek esu jai skolinga.

Pinasi dvi mintys. Talen
tas ir meilė darbui. Dvi ne
atskiriamos gijos. Kuri stip
resnė — nežinau. Aš to ne
galėjau net atskirti, kai mo
kytoja kalbėdavo. Lygus, 
nepakartojamu ir origina
liu skambesiu nuspalvintas 
balsas. Retkarčiais ramiai 
plaukiantys sakiniai nutrūk
sta ir sekantys liepsnoja... 
žodžiai stipriai beldžiasi ir 
įeina į kiekvieno klausyto
jo širdį. 'Talentas... O ta 
žodžių, šiluma. Minties taik
lumas. Auditorijai ji nenu
sibosta. Kai pradeda kalbė
ti, salė pastebimai nutyla.

Aštuoniolika pedagoginio 
darbo metų. Vienuolika me
tų Kapčiamiestyje. Daug, 
labai daug kartų pasakota 
apie Vaižgantą, Maironį, 
Salomėją Nėrį... Nebeiš- 
matuoti jos įkvėptos moki
niams meilės lietuvių kal
bai. Dažniausiai įkvėpimas 
ateidavo tuomet, kai ji aiš
kindavo pamoką.

Vargu ar kas geriau už 
ją sugebės žmoguje įžiūrė
ti literatūrinius gabumus. 
Svarbu yra pradas, kad ir 
nedidelė talento gyslelė. Ra
mybėje šio mokinio moky
toja jau nebepaliks... Daug 
kartų aiškins ir pagaliau 
įtikins, jog jis privalo daug 
dirbti, rašyti.

Įdomūs ir turiningi lite
ratūros vakarai, išvykos į 
rašytojų gimtines... Ir vie
nas reginys nepanašus į ki
tą, kiekvieno vakaro scena
rijus — naujas, išradingas.

ria patys literatai. Nors pa
rašyti jai butų lengviau, ne
gu kitus išmokyti.
Žmonių “deimančiukų” nė

ra. Prisimenu, tai sakė ir 
mokytoja. Širdies gilumoj 
prieštaravau. Tokia gera 
man buvo mokytoja. O, gal 
būt, prisiminus, kiek daug 
gero atnešė ji man ir ki
tiems mokiniams, negaliu 
būti objektyvi?

Taurus ir geras mokyto
jos paveikslas iškyla ir tuo
met, kai gyvenimas pasiro
do ne toks gražus, kaip pa
sakodavo mokytoja. V ė 1 
stengiuosi prisiminti moky
tojos šypseną, drąsinančius 
žodžius. Ir žinau, kad aš 
galiu nueiti ir paklausti pa
tarimo.

Bet iš vis geriausia, kad 
padeda gyventi jos pasakyti 
žodžiai/

— Mes atėjome čia, kad 
paliktume amžiams, 
Dulke nepavirtę pilka, 
Kad darbais, savo žy
giais į amžius 
Prabiltume: “Buvom ir 
esame čia!”

O. Baldauskaitč

MIKE
STUART, FLA.— Trečia- 

dienio popietyje iš Floridos 
skambino B. Medley, prane
šė, kad mirė jo žmona Bar
bara Medley, 73 metų am
žiaus. Laidotuvės įvyko va
sario 5 d., Fern kapinėse.

Velionė paliko nuliūdime 
vyrą Bruns Medley, dukrą 
Ruth Pickall, sūnų Ben, 
marčią Wilma ii* tris anū-
kus.

Medley šeima prieš išvyk
stant apsigyventi Stuart, 
Florida, ilgą laiką gyveno 
New Haven, Conn. •

“Laisvės” kolektyvas reiš
kia užuojautą Medley šei
mai jų liūdesio valandoje.

Pittsburgh, Pa. — Kon- 
traktoriai ir unijos susitarė 
su negrų organizacijomis 
daugiau negrų priimti į sta
tybos darbus.

Gaza, Izraelis. — Areštuo
ti trys arabai vietiniai gy
ventojai ir kaltinami pasi
kėsinime nužudyti gynybos 
ministrą Dajaną.

DRIVERS. Full and part time. 
Must be over 21. Bondable and able 
to pass ICC physical. Fleet consists 
of Station wagons and Econoline. 
Complete fringe benefits.

P. O. Box 125 
Morion Station, Pa. 19066 

(10-16)

MAINTENANCE MAN—Bus driv
er. From Wallingford-Media area. 
AND MAINTENANCE MAN—Bus 
driver. Resident of Media Spring
field area. Apply ARCHMERE AC
ADEMY, Claymont, Del. 302-798- 
6632. (10-12)

New Haven, Conn.
Mirė Mary Rasimas. Li

ko nuliūdime šeima. Mary 
ir Pranas Rasiniai mylėda
vo lankyti pažangiųjų pa
rengimus.

Reiškiu šeimai užuojautą.

Andrius Gutauskas paba
rė mane už pavėlavimą iš- 
kolektuoti už “Laisvę” at
naujinimą. Tai labai džiu
gu, kad randi tokių žmo
nių, kurie ne tik užsimoka 
už laikraštį, paaukoja, bet 
dar ir pabara, kad nepasi
skubinau iškolektuoti.

• • • *

Prieš keletą savaičių bu
vau pas draugus Mureikus, 
Milford, Conn. Radau drau
gę Munreikienę su parišta 
ranka gipse. Draugė Mu- 
reikienė sakė, kad ims ke
lias savaites iki sugis.

Antanas Mureika gerai 
atrodo. Linkiu abiem drau
gam sveikatos.

Olin Corporation, New 
Haven, Conn., atleidžia iš 
darbo 1,000 darbininkų. 
Vietos dienraščiai sako, jei-
g.u kompanija gautų didelį 
užsakymą amunicijos ga
minti, tai pasiliktų apie 200 
darbininkų. Reiškia, paleis
tu tik 800.V /

J. Kimca

Binghamton, N. Y.
Sausio 10 d. mūsų anūkė 

Suzana atlaikė vienų metų 
gimtadienį. Tai smagiai 
praleidome sukaktį. | Jos var
du įdedu $1.00. Lai sveika 
auga ir siekia mokslo.

J. K. Vaicekauskai

Perskaitę “Ldisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.
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• PRODUCTION WORKERS

• WAREHOUSE MEN

Good Paying Company Benefits • •
Call S. Tardy —894-4020

GENERAL BATTERY & GERAMIO CORP.

55 Rumford Avenue, Waltham, Mass. 
An Equal Opportunity Employer.

(6-10)

PHARMACIST

Excellent opportunity for qualified person. Live and work in 
beautiful Pawling, Dutchess County. Only 65 miles from N. Y. C. 
5 figure starting salary with relocation expenses paid. Excellent 
conditions, fringe benefits, rapid advancement to management 
position. Send resume or call:

TRINITY INDUSTRIES INC.

344 Main St., Mt. Kisco, N. Y. 10549.
914-666-2901. Att. Mr. Johnstone. (8-12)

R. N.’s

Staff and part time
Immediate openings, available in 

Intensive Care Unit for staff and 
part time R.N.’s. Excellent opportu
nity to grow with progressive insti
tution. Competitive salary plus ex
cellent fringe benefits. Call or apply:

MEMORIAL GENERAL 
HOSPITAL

1000 Galloping Hill Rd., Union, N. J.
687-1900. (4-10)

KEYPUNCH OPERATORS

Full or Part Time

The leading key punch service 
company on the East Coast now has 
full or part time openings for ex
perienced operators. We offer full 
timers a complete benefit package, 
plus a guarenteed 40 hr. week. Our 
night part timers dress casually and 
get a 2 week paid vacation after 1 
year of service. All this plus a ser
vice company atmosphere. If you 
have 6 months to a year experience, 
give us a call for an appointment, 
we may be just what you’re looking 
for!

DATA INPUT SERVICE

469 Morris Ave., Elizabeth,, N. J. 
201-355-2190.

(6-10)

NURSE-Rbt’S tired of working 
nites, weekends, shifts? We have 
interesting position available for the 
expd. profcssioinal with mature 
judgement. Estab, insurance firm. 
Excellent working conditions & be
nefit package. Call Mrs. Paghotto 
CA 4-1202, 8:30 to 4:30, Jenkintown, 
Pa. (
AN Equal Opportunity Employer.

(8-14)

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)

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)

TRAINEES

Young men, ambitious, desiring to 
learn trade. Excellent job. Opportu
nity in the meat packing industry 
for both experienced and trainees. 
Pay scale very high. Apply:

I. KLAYMAN & CO.
5701 Tacony St., Philadelphia, Pa.

(4-10)

GUARDS. Men able to work the 12 
to 8 shift 6 days per week, must have 
car and home phone, gd. appearance 
and be bondable, paid while train
ing, free uniforms, apply Security 
Desk, Columbia Records, Pitman, 
N. J. Ask for Lt. Davis, Mon. thru’ 
Fri., 9 AM to 12 Noon. 546-8705.

(4-10)

AUTOMOTIVE Wreck specialized' 
men needed for fast gfowing Body 
Shop. All Co. benefits . Our men 
average $200 to $250 take home pay. 
See Marty Lazzaro. VILLAGE 
FORD, N. J. 609-461-2000. Phila. 
MA 4-4069. (6-12)

Miami, Fla.
Kvietimas

LLD 75 kuopa pagerbi
mui šeimininkių, kurios taip 
šauniai mums tarnavo per 
visus metus, rengia banke
tą su puikia koncertine pro
gramą, kurią pildys Aido 
choro nariai solistai-duetis- 
tai.

Įžaiga visoms moterims 
veltui. Tik vyrai turės pa- 
simokėti. Pietūs 1 valandą. 
Koncertinė programa apie 
3-čią valandą.

Šis šaunus pobūvis įvyks 
trečiadienį, vasario (Feb.) 
18 dieną, Socialio Klubo sa
lėje, 2610 N. W. 119 St.

Rengimo Komisija

LIŪDNAS PRISIMINIMAS 
Mano teveliu mirties

Kazimieras ir Vera Kapičiauskai
Tėvas gimė 1888 — mirė vasario 9 d., 1944

Motina gimė 1888 — mirė gruodžio 2 d., 1967
Motina buvo laikraščio “Laisvės” skaitytoja ir 

dosni rėmėja mūsų spaudos. Šias mirties sukak
tis prisimenam su skausmu širdyje, mes jų niekad 
nematysime.

Adelė ir William Kumpan 
j duktė ir žentas

Binghamton, N. Y.

SAN FRANCISCO, CALIF.
Mirus

Margaretai Alviiiienei
Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės vyrui 

Jonui Alvinui, sūnums- Juozui ir William’ui ir jų 
šeimoms, broliui ir seserims, taipgi visoms gimi
nėms ir jos idėjos draugams.

V. Sutkienė
T. King
A. Norkienė
R. M. Mijat 
A. Cneesh

M. Baltulionytė
J. Anscott
J. M. Ginaičiai
M. p. Williams
A. Davis

. i.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■K.

FIREMAN. Licensed. To work 
swing shift. Top pay, all benefits.

CAST OPTICS

Hackensack, N. J. 489-4000.
(8-10)

MACHINIST

3—5 yrs. Journeyman’s experience 
and must be qualified to carry 
through to completion the parts, 
tools and machines inside and out
side of the shop. Understand blue 
prints and written specifications. Ex
cellent opportunities. Good benefits. 
Call 826-6000.

MR. VAN HOOSE
Between the hours of 8:30 AM and 
3:30 PM.
An Equal Opportunity Employer.

(6-12)

I 
MAINTENANCE MAN

Restaurant Equipment

Must have refrigeration service 
experience.* Take over all mainte
nance ih a cafeteria operation for 
nationwide food service chain lo
cated in Willowbrook Mall. Must 
have own car. Hospitalization and 
insurance programs. Profit sharing. 
Uniforms supplied. Meals. Mileage 
allowance. 6 holidays. 2 to 3 weeks 
vacation with pay. For interview 
contact: MR. McDERMOTT 785-1670. 
Wayne, N. J. (8-14)

MERCHANTS NEEDED. Many 
departments open. Choice spots av
ailable. NEW BRUNSWICK FARM
ERS MARKET. Joyce Kilmer Ave. 
& Charles St., New Brunswick, N. J. 
846-4100. (6-12)

MACHINISTS

MAINTENANCE MAN

RESTAURANT EQUIPMENT
Must have refrigeration service 

experience. Take over all mainten
ance in a cafeteria operation for na
tionwide food service chain loca
ted in Willowbrook Mall. Must have 
own car.

• Hospitalization and insurance 
programs

•Profit sharing
• Uniforms supplied
• Meals
• Mileage allowance
• 6 holidays
• 2-3 wks vacation with pay.

For interview contact:
Mr. McDermott 

785-1670, Wayne, N. J.
(10-14)

1st and 2nd Shifts.
Horizontal Borings Mill Operators. 

Milling Mach. Oper. Engine and 
Turret Lathe Oper.

Immediate openings for exper
ienced men only. Must be able to 
set up and operate, read blueprints 
and work to close tolerances. Ex
cellent employee benefits including 
liberal shift differential.

FRED’K H. LEVEY CO.

4901 Grays Ave., Phila., Pa.
SA 7-5008. <

An Equal OpportuniiJr'jErtiployer
(8-10)
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MIESTE PASIDAIRIUS
Pirmadienį New York o 

teisme prasidėjo byla prieš 
16 Black Panthers partijos 
narių. Kiekvienas, norintis 
į teismą įeiti, yra labai at
sargiai iškratomas.

Pirmoji diena buvo labai 
triukšminga. Pantheriečiai 
sako, kad jie yra sąmokslo 
auka. Teisme protestuoja.

Teismas gali tęstis keletą 
mėnesių. Valdžia pasimojus 
patrauktus teisman surasti 
kaltais ir smarkiai nubaus
ti. Jų paleidimui buvo rei
kalaujama po 100,000 dole
rių už kiekvieną užstato. 
Žinoma, jie < tokio užstato 
neturėjo, tai buvo laikomi 
kalėjime.

kėlimo, žmonės turi pa
siekti darbo arba biznio vie
tą, o kitos priemonės nėra. 
Pyksta, nervinasi, net kei
kiasi, bet moka pakeltą fė- 
rą. Lygiai tas pats ir su 
“subvių” ir autobusų varto
tojais. Keleivių niekas ne
klausė, ar jiems patinka pa
keltas fėras ar ne...

Miesto kontrolierius 
Beame sako, kad pradėtos 
pastangos miesto komuni- 
k a c i j o s sistemos kontrolę 
atimti iš valstijos rankų ir 
susigrąžinti miestui. Toks 
bilius jau įneštas į valstijos 
seimelį. Bet ar seimelis už
girs tokį miesto reikalavi
mą, jau kitas klausimas. 
Gubernatorius Rockefelleris 
dar nėra pasakęs savo nuo
monės.

Daugelio kapinių duobka
siai tebestreikuoja. Jau ket
virta savaitė jie kovoja, bet 
galo dar vis nesimato. Tuo 
tarpu tūkstančiai lavonų 
laukia palaidojimo. Padė
tis kritiška, nes kai kurios 
kapinės nebeturi patalpų 
lavonams laikyti.

Komisionierius Lowe r y 
sako, kad per metus mieste 
įvyksta apie 150 gaisrų, ku
riuos sukelia patys biznie
riai. Pasitaiko, kad sunku 
išsiversti, tai padega krau
tuvę ir paskui reikalauja, 
kad apdraudos kompanija 
nuostolius padengtų. Nuo
stoliai esą labai išpučiami. 
Pav., vienos mėsinyčios sa
vininkas sakė, kad jis prieš 
gaisrą turėjo 3,000 svarų 
mėsos, o iš tikra jų teturėjo 
150 svarų.

Miesto Švietimo Taryba 
skelbia, kad mūsų viešųjų 
mokyklų mokytojai nepatei
sinamai išlieka iš darbo. 
Pereitais metais toks išliki
mas (absentizmas) padidė
jo 50 procentų. Atrodo, kad 
kai kurie mokytojai pasi
naudoja mažiausia proga 
nepasirodyti darbe.

Mūsų viešosiose mokyklo
se darbuojasi apie 60,000 
mokytojų.

1966-1967 metais 5 pro
centai mokytojų kasdien 
nepasirodydavo darbe; 
1967-1968 m.—6.4 procento, 
0 1968-1969 m. jap 7.5%
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katų susivienijimas minėjo 
savo 100-ąjį gimtadienį. Or- 
gahizacija buvo įkurta 1870 
m. Ji įsikūrusi Manhatta- 
ne, 42 West 44th St. Apie 
120 buvusių ir dabartinių 
Susivienijimo narių susi
rinko ir gerai “paūžė.”

Ką gi žmonės darys: pa
triukšmavo ir nutilo. Kele
to jų kad ir labai smarkus 
protestas nesukliudė Long 
Island Rail Road fėro pa-

MIRUS
Juozui Misiūnui r

Reiškiame gilią užuojautą Verai Bunkienei, f
netekus mylimo brolio Juozo. Taipgi reiškiame c
užuojautą velionio svainiui Valiui Bunkui, velio-
nio sūnui Ray ir jo žmonai Julijai, velionio bro-
liui Vladui Misiūnui ir jo žmonai Konstancijai, ki-
tiems giminėms ir artimiesiems.

A. Rainienė R. H. Feiferiai
Wm. Baltrušaitis J. K. Rušinskai
J. Grybas Dr. A. ir M. Petrikai

- F. Varaška F. M. Krungliai
J. V. Gašlūnai A. I. Bimbai
I. Mizarienė S. Sasna
K. Karpavičienė J. Gužas
J. Weiss K. I. Levanai
M. E. Liepai P. N. Ventai

• L.. Kavaliauskaitė J. J. Lazauskai
M. O. Stakoff W. Malin
P. E. Siauriai

Iš tikrųjų keista. Visame 
mūsų didžiajame New Yor
ke Columbijos universite
tas negalėjo surasti tinka
mo žmogaus jo prezidento 
vietai. Tos garsios mokyk
los bosai turėjo pasiekti net 
triukšmingąją Calif orni ją 
ir iš ten sau prezidentą 
importuoti. Tuo laimingu 
vyru yra Dr. William J. 
McGill.

Macy’s darbininkų vadai 
nutarė priimti savininkų 
pasiūlymą dėl naujo kon
trakto. Kontraktas tęsis 
dvejus metus. Per tą laiką 
darbininkų algos pakils 52 
centais per valandą. Mano
ma, kad unijos nariai va
dų padarytą sutartį užgirs. 
ir streiko bus išvengta. Vi
sose šešiose Macy’s krautu
vėse dirba 9,000 darbininkų.

Lietuvaitė televizijoje
Praėjusį pirmadienį Chan

nel 2, per Mike Douglas 
programą, tarp 5 ir 6 vai. 
vakare, pasirodė Janina 
Mathews, solistės Lionės Jo- 
dytės aštuonmetė dukrelė. 
Ji padainavo, pašoko iš vei
kalo Curly McDimple, ku
riame ji vaidino Curly 
McDimple rolėje. Su 
ja taipgi buvo kita tokių 
pat metų mergaitė, kuri tu
ri tą pačią rolę. Jos kaip 
nors pasikeisdamos vaidino 
tame veikale.

Vėliau abi mergaitės tu
rėjo interviu su Mike Doug
las. Janina papasakojo, kad 
buvusi su savo mamyte, so
liste dainininke, Europoje ir 
šiais metais jos abi pasiruo
šusios važiuoti į Maskvą.

Ieva

Detroitas. — Benclix auto
mobilių ir lėktuvų dalių ga
mybos korporacija paleido 
iš darbo 6,500 darbininkų.

A Hand From One 
Generation to Another

number 
as well

an end

Dear Friends:
For years progressive 

adults eagerly awaited the 
spread of radicalism among 
youth. Today millinons of 
youth are moving leftward. 
In becoming radical, often 
they know better what they 
do not want than what they 
want and even less, how ef
fectively to win their aims. 
Unfortunately, too many 
youth end up in dead-end 
alleys.

Now a group of youth are 
launching an organization 
that will help guarantee 
that youth’s rebellion pro
duces the most construc
tive results. It will differ 
from other youth organiza
tions in several respects. It 
will be virtually the only 
youth group in America 
with Black, Puerto Rican, 
Mexican-American and 
white youth, all in one or
ganization. It will be the 
only youth org a n i z a t i o n 
with a substantial 
of young workers 
as students.

It will fight for
to the Vietnam aggression, 
against racism, for job and 
democratic rights and will 
offer the alternative of 
scientific socialism. It will 
work for these goals in a 
militant but responsible and 
effective way as a part of 
the mainstream of the left 
progressive forces of the 
world.

In our opinion this is just 
the kind of youth organiz
ation needed now to assure 
that the direction of the 
radical i z a t i o n is healthy. 
Everyone receives many 
appeals for funds these 
days but we believe this 
initiative deserves digging 
extra deep.

To get hundreds of youth 
from all over the country 
to Chicago for the founding 
convention in February will 
require a great deal of 
money. And they need a 
substantial fund to open 
and staff an office and be
gin their activities around 
the war, racism, jobs and 
democratic liberties.

These are serious young 
people who are deeply com
mitted and who need ' our 
support. We feel a commit
ment to them and want to 
do all we can to help make 
theii/new efforts a resound
ing success.

Sincerely,
Rockwell Kent
William L. Patterson

S. Make checks pay- 
tcf: Jarvis Tyner, and 
to: Room 1228, 22 E.

able
mail
17 Street, New York, N. Y.

Washingtonas. — Kovo 
lesį 19,000 jaunuolių bus 
aukta militarinėn tarny-

RICHMOND HILL, N. Y. 
Mirus

Juozui Misiūnui
Reiškiame gilią užuojautą velionio sesutei Ve

rutei Bunkienei ir jos vyrui Valiui Bunkui; bro
liui Vladui Misiūnui ir jo žmonai Konstancijai; 
sūnui Ray ir jo žmonai Julijai, taipgi visiems ki
tiems giminėms ir artimiesiems.

Aidas kviečia 
mėgstančius dainuoti
Gerbiami dainos-vaidybos 

mėgėjai! Aido choras pasi
rinko labai gražią 2 veiks
mų operetę “Ramunę.” 
Tekstas Vyt. Bložės. Mu
zika J. Gaižausko. “Ramu
nė” turi gražių dainų solis
tams, duetams ir visam cho
rui. Vaidinimui diena yra 
nuskirta gegužės 3-čia.

Taigi visus - visas aidie- 
čius ir naujus kviečiame 
pradėti pamokas su šiuo 
penktadieniu, vasario 6 d., 
8 valandą, “Laisvės” salėje.

Gegužės 3-čia labai greit 
atbėgs. O operetei “Ramu
nei” reikia daug laiko dai
nų ir vaidybos susimoky
mui.

Šį penktadienį turėsime 
dviejų aidiečių gimtadie
nius, tai po dainų pamokų 
turėsime gražų pasivaišini- 
ma. Būkite visi-visos.

Kviečia Aido choras

Aido Choro žinios
Gautas laiškas nuo bu

vusios Aido choro mokyto
jos L. B. Šaknaitės, kuria
me jinai džiaugiasi turėda
ma progos dalyvauti choro 
surengtame Eduardo ir 
Barboros Kaniavų priėmi
me ir akompanuoti pianu 
solistui E. Kaniavai. Baig
dama pabrėžia, kad mūsų 
choras harmoningai sudai
nuoja, gražiai dainos skam
ba. Dėkojam už laišką.

Kiekvienais metais atsi
naujina Aido' choro garbės 
nariai. Jau daugelis paau
kojo Aido choro veiklai, o 
dabar, paskutiniu laiku, 
gauta po penais dol. nuo H. 
Siaurienės ir Fr. Yakščio. 
Ačiū.

Regis, jau pora metų pra
ėjo, kai Aido choras nepa
sirodė su operetė, tad nu
sitarta suburti jėgas, gerai 
padirbėti ir susi m o kinti 
operetę “Ramunė.” Apie tai 
bus pranešta vėliau, bet 
tuo tarpu noriu priminti 
mieliems skaitytojams, kad 
rezervuotųsi gegužės 3 die
ną, sekmadienį, kuomet 
įvyks . tradicinis vasarinis 
parengimas ir bus suvajdin-| 
ta operetė “Ramunė.”

Mirus aidietės Verutės 
Bunkienės broliui Juozui, 
aidiečiai reiškia užuojautą 
giminėms ir artimiesiems.

Jonas Lazauskas atosto
gauja Miami, Floridoj. Lau
kiam. sugrįžtant, nes jam 
paskirta rolė operetėje “Ra
munė.”

H. F.

Kairas. — Izraelio lėktu
vai beveik nuolat bombar
duoja Egipto įsitvirtinimus. 
Egipto lėktuvai jau kelintą 
dieną tęsia Izraelio įsitvir
tinimų bombardavimą.

Aido Choras
Ozone Park, N. Y.

Puikiai susitikimas su 
Zimanu pavyko

Vasario 4 d. buvo audrin
ga ir šalta diena. Vėjai 
daužėsi. Sniego . nemažai. 
Sunku buvo nosį iš namų iš
kišti. Manėme kad visai 
mažai publikos tesusirinks 
į Vilniaus “Tiesos” vyriau
sio redaktoriaus Zimano su
sitikimą. Bet buvo tikrai 
nuostabu, kai prisirinko ar
tipilnė Laisvės salė.

Vakaras buvo pravestas 
gana kultūringai. Besivai- 
šindami pasveikinome 
“Laisvės” bendrovės direk
torių tarybos pirmininką 
Povilą Ventą su jo 60 me
tų jubiliejine sukaktimi.

Kadangi vasario 4 d. buvo 
dienraščio “Vilnies” redak
toriui Vincui Andruliui 80- 
metinis gimtadienis, tai visi 
nusitąrė pasiųsti jam nuo
širdų ąsveikinimą.

Genrikaš~Zimanas mus vi
sus nustebino su savo ora
toriška ir įtikinančia kalba. 
Rodos, klausytum ir klausy
tum valandų valandas ir 
vis norėtųsi daugiau klau
sytis, vis ką nors naujo iš-

Plačiau apie visą vakaro 
eigą parašys mūsų nuolati
nis korespondentas Adolfas 
Gilmanas.

Spalvoti filmai, 
nepraleiskim progos
Vasario 15 d. “Laisvės” 

salėje bus rodomi spalvin- 
gi-gražūs filmai, 
iš Lietuvos, bet 
žemės kampelis 
sipuošęs, ir čia 
sime progos ne 
“kampelį” pamatyti.

Štai Kalifornija, — “A 
Day at Disneyland.” Tai 
“linksmiausia” vieta pasau
lyje. Kiekvieneriais metais 
milijonai lankytojų ten pra
eina. Kiekvienas užsienie
tis stengiasi ten “įsmukti.” 
Dabar visa tai galima pa
matyti čia pat, kaip na
mie, — “Laisvės” kalėje.

“Pakeliui” užsukime į San 
Antonio, Texase. 1968 me
tais čia buvo nemaža paro
da. Dalyvavo 23 užsienio 
valstybės. Tuzinai filmų, 
dauguma valstijų, taigi svie
telio pilna. Raudonskruostės 
texietės parodą dominuoja. 
Spalvoti sijonai tik mirga, 
sukasi “karuselės.”

O štai ir “Florida’s high 
sports.” Čia Jūs būsite su
žavėti gražia Įploridos gam
ta, — cipresų medžių par
kais (cypress gardens), am
žinai žydinčiomis gėlėmis. 
Turėsime progą pažvelgti ir 
į Floridos raistus, kur įvai
rūs reptiles “viešpatauja.”

Susipažinkim ir su įdomia 
“žvaigžde,” — “The whale 
that became a star.” Ta 
“panelė” banginė, oran iš
šokus, kaip adata neria per 
degantį žiedą (fire ring). 
Parodys savo gabumus ir 
visai padoraus svorio žuve
lė, rodos, “ponas” Šarkis.

Taigi bus kuo žavėtis. O 
ką jau kalbėti apie gamtos 
spalvotus “eksponatus.”

Vasario 15 jau čia pat. 
Pasinaudokime proga.

Visi keliai veda į “Lais
vės” salę, Ozone Parke.

Jonas

Filmai ne 
kiekvienas 
savaip pa
mes turė- 
vieną tokį

GOOD NEWS

Saigonas. — Vasario 4 d. 
partizanai paleido 10 rake
tų tik 15 mylių nuo sosti
nės į Bienhoa oro bazę.

Iš 1,300,000 rūšių gyvūnų 
žmogus prijaukino ir pada
rė naminiais tik 50 rūšių.

for purchasers of

AUTOMOBILES
FOR RELATIVES IN USSR
we have just received a very 
small quota of latest model

Zaporozec ZAZ 966
(43 horsepower)

į&F PRICE $1850.00
orders accepted only until February 28

FIRST COME — FIRST SERVE x
Rush your order — delivery guaranteed

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-228-9547.
or its affiliates

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
PACKAGE EXPRSS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Tel. 212-581-7729
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St, Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455

PRANEŠIMAI
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos susirinki
mas įvyks trečiadienį, va
sario 11 d., Laisvės” salėje. 
Visi kuopos nariai turėtų 
dalyvauti. Bus LDS centro 
valdybos nominacijos. Atli
kime savo organizacinę par
eigą. Taipgi laikas pasimo- 
kėti mokesčius. Pasitarsi
me apie kuopos parengimą, 
įvykstantį kovo 22 d. Po su
sirinkimo pasivaišinsime.

Valdyba

Ozone Park, N. Y.
LLD 185 kp. susirinki

mas įvyks vasario 10 d., 2 v 
popiet, “Laisvės’ ’ salėje, 
102-02 Liberty Avė.

Prašomi visi ateiti su ge
rais norais.

Valdyba

Povilas Venta grįžo 
iš Lietuvos

“Laisvės” bendrovės di
rektorių tarybos pirminin
kas Povilas Venta, išbuvęs 
Lietuvoje porą savaičių, va
sarį©^ d. grįžo namo.

Tą pačią dieną užėjęs į 
“Laisvės” įstaigą, Povilas 
pasakė, kad kelionė labai 
puikiai pavyko, Lietuvoje 
gražiai ir naudingai laiką 
praleido, kartu buvo susir
gęs ir gripu.
P. Ventos 60 metų jubilie

jinė sukąktis buvo gražiai 
atžymėta Klaipėdoje ir Vil
niuje. Povilas parsivežė ju
biliejinių dovanų.

Jonas

Berlynas. — Socialistinė 
Rytų Vokietija pasirašė su 
Prancūzija penkių metų 
prekybos sutartį, pagal ku
rią prekyba padvigubės. ' 

t

Beirutas.—Lebanono val
džia pasiuntė protestą JAV 
prezidentui Nixonui, kam 
jis pažadėjo daugiau para
mos teikti Izraelio agresi
jai.

Maskva. — Tarybų Są
junga persergėjo Izraelį, 
kad jis sustotų bombarda
vęs ir ir puldinėjęs Egiptą. 
Taipgi primena Amerikai, 
Anglijai ir Prancūzijai, kad 
nieko nelaukiant pradėtų 
žygius agresijai sulaikyti.

ParengimŲ Kalendorius >4
Vasario 15 d.

Bus linksmas popietis 
“Laisvės” salėje. 2 vai. Ruo- * 
šia Liet. Koop. Spaudoj 
Bendrovės Direktorių Tary
ba. Tėmykite skelbimą.

Kovo 8 d.
Niujorko Lietuvių Mote

ra klubas rengia MOTERS 
DIENOS minėjimą, Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 15 d.
Įvyks LKS B-vės šėrinin- 

kų suvažiavimas ir banke
tas “Laisvės” salėje. Tėmy- 
kite skelbimus.

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.

Gegužės 3 dieną
Aido choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužės 17 dieną
LLD 185 kp. minėjimas 

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

Tokijas. — Fordo kompa
nija perėmė 50 proc. kon-^ 
trolę vieno 10 milijonų ver-* 
tės Japonijos automobilių 
fabriko, kur darbininkai 
gauna visai mažas algas.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namas dabar turi daugiau 
kaip 20 milijonų gyventojų. 
Nuo 1960 metų gyventojų 
skaičius padidėjo trim mili
jonais.

L’drient. — Prancūzijos 
laivyno lėktuvui susikūlus 
12 žmonių žuvo.

i

i




