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KRISLAI
Rabinas Kahane
Dirbo ragangaudžiams
Ieško daugiau aukų 
Boikotas. 199 laivams 
Trumpamiegiai ir ilgamiegiai

—J. Gasiūnas —

žydų stormtruporių lygos 
vadas rabinas Kahane prieš 
daugiau desėtką metų buvo 
Washingtone dešiniųjų ekstri- 
mistų valdiškos grupės apmo
kamu patarėju, rašo “N Y. 
Times.” Jis kartu su kitu de
šiniuoju rašytoju yra parašęs į 
knygą, šimtu procentų užgi
nančią karą Vietname. Jis 
daug padėjo ragangaudžiams.

Rabinas Kahane buvo ir da
bar tebėra Tarybų Sąjungos 
ir kitų socialistinių šalių ar
šiausias priešas. Jis viską da
ro tarp Tarybų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų santykių 
suardymui, šaltojo karo .pa
vertimui i karštą^karą.

Tai tikras hitlerizmo kopi
juotojas. Jis jau turi suorga
nizavęs stormtru periu būrius, 
kokius turėjo hitlerininkai 
prieš paimsiant galią Vokieti
joj0-

Europos socialistines šalys 
pagamina vieną trečdalį viso 
pasaulio pramonines gamybos
Maskva.Europos so

cialistinės šalys, prigulin
čios prie Bendros Ekonomi
nės Pagalbos Tarybos, pa
gamino vieną trečdalį visos 
pasaulio pramoninės gamy
bos. Jose gyventojų skai
čius tesudaro vieną dešim
tadalį pasaulio gyventojų 
skaičiaus.
“Izvestijose” prof. Dudins- 

ky skelbia, kad penkiii metų 
planas socialistinėse šalyse

buvo numatytas padidinti 
pramoninę gamybą nuo 4 6 
iėi 48 proc., bet padidėjo 
iki 49 proc.

Žemės ūkio gamyba taip
gi pakilo tarp 1966-70 me
tų beveik 4 procentais, o 
pirmesniame penkių -metų 
periode tepakilo 2.2 proc.

Nac i o n a 1 i n ė s pajamos 
tuo pačiu periodu pakilo 42 
proc. Pirmesniame periode 
pakilo 34 proc.

Izraelio valdžia pasmerke^žydus 
teroristus Amerikoje ir kitur 

Avivas. — Izraelio® 7

“LAISVES” VAJUS
gavimui naujų skaitytojų

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 28 d. Vasario

Vyriausia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų. 
Taipgi įdomių gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai 

6692 
5740 
4140 
3777 
3224 
3060 
2675 
2520 
2272

Jungtinių Valstijų armijos 
žvalgybininkai šnipinėjo 

18,000 amerikiečių

Reakcija ir vėl ieško naujų 
aukų. Ji pasigavo komunistę 
filosofijos profesorę Angela 
Davis. Dabar pasigato kan- 

: kinti keturis Romos katalikų 
kunigus, vienuolę, profesorių, 
griežtus kovotojus prieš karą 
Vietname. t

Pastaruosius kaltina suo
kalbyje kidnapinti Nixono pa
tarėją Kissingerį ir išsprog
dinti Washingtono valdiškų 
pastatų apšildymo sistemą. FBI 
direktorius Hooveris suradęs, 
kad kaltinamieji reikalauja 
baigti karą Vietname ir pa
leisti politinius kalinius.

Prisiminkime Haymarketo 
aukas, Sacco ir Vanzettį, Ro- 
senbergus, kurie buvo pana
šiai sufremuoti ir nukankinti. 
Dabar mojamasi pulti ne tik 
pavienius kovotojus, bet visą 
prieškarinį judėjimą. Reak
cijai kelias turės būti, pasto
tas.

Tel 
valdžia išleido pareiškimą, 
kuriame griežtai smerkia 
žydų teroristų veiklą Ame
rikoje ar kur kitur, kaip 
žalingą žydų problemoms 
rišti.

Pareiškime nurodoma, kad 
ramiu būdu vedama kova 
žydų reikalams ginti gali 
suteikti teigiamų ir naudin
gų .sėkmių, o teroristiniai 
būdai gali tam reikalui dar 
ir pakenkti.

Valdžia smerkia tokius 
žydų teroristų žygius,. kaip 
terorizavimą tarybinių pi
liečių, bombų padeliojimą 
tarybinėse įstaigose, tų įs
taigų langų daužymą ir tt.

Londonas. —Anglijos val
džia pradėjo mažinti nacio
nalinę sveikatos tarnybą.

Laikraštininkai ragina 
išlaisvint A. Davis

Havana, Kuba. — Septin
tasis pasaulinis laikrašti
ninkų kongresas pasiuntė 
gubernatoriui Reaganui ra
ginimą išlaisvinti iš kalėji
mo Angelą Davis. ... . -

Kongrese dalyvauja laik- 
l^stininkų atstovai iš 84 ša
lių' Kongresas pasmerkę 
sizmą Jungtinėse Valstijo
se.

Brooklyn© vajininkai .. .............
Philadelphia, Pa. ................ 
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla. . 
Connecticut^ valstijos vajininkai . .. 
New Jersey valstija ... .. ........
Lawrence-Haverhill, Mass................ .
Geo. Shinfaitis, Brockton, Mass. ... 
Miami, Flit ......... . .......... . .......... . . .
J. Jaskevipius, Worcester, Mass. ... 
V. Sutkus ar V. Trask,
San Frarięisco ir Leandro, Calif. ... 
So. Bosto^, Mass. ....... ......... 
Iš Kanadoj ........... . . . .......... ....... .
Binghamton, N. Y. ...... .... . ...
M. Ūždavinis, Norwood, Mass. .........

1952
1736
1570
1486
1268

Washingtonas. —Daugiau 
kaip tūkstantis Jungtinių 
Valstijų armijos agentų per 
porą metų peršnipinėjo, 
persijojo daugiau kaip 18,- 
000 civiliniu visuomenės 
veikėjų.

Slaptai tyrinėti daugiau
sia kovotojai prieš karą, 
studentų ir negrų organiza
cijų veikėjai, liberaliniai po
litikai. FBI ir policija sutei
kė armijos šnipams daug;

informacijų.
Tai pirmas toks atsitiki

mas, kad Pentagonas pa
leistų savo šnipus darban 
šniukštinėti civiliniu žmo
nių veikla. C.-

Lisbonas. — Portugalijos 
valdžia dėl studentų protes
tu uždarė Technikumo ins
titutą. Studentai protestuo
ja prieš jų rėkrutavimą į 
armiją.

Negrai kareiviai reikalavo 
baigti rasizmą armijoje

Pietų Vietna-®

Jungtinių Valstijų jūrų, ad
ministracija į juodąjį sąrašą 
turi įtraukusi \199 kitų šalių 
laivus. Jie prasikalto Jungti
nėms Valstijoms tik tuo, kad 
atvežė į Kubą ar išvežė Kubos 

^įvairias prekės.
Per daug metų mūšų šalis 

palaiko boikotą revoliucinei 
Kubai. Dabar 'Nixono admi
nistracija skelbia boikotą ir 
tiems laivams —— nebeįsilei
džia juos į Amerikos uostus.

Atrodo, tas boikotas gali 
daugiau žalos padaryti pačiai 
Amerikai, kiek kitiems. Pre
kybos varžymas tikrai nepa
deda Amerikos ekonomikai. 
Tokią taktika tikrai 
nedarbą ir infliaciją.

didina

ligoni- 
kad

Bostono valstybinės 
nes tyrinėtojai surado, 
trumpamiegiai yra' produk
tyvesni, turi daugiau i n i c i aly
vos, gyvumo, suteikia visuome
nei daugiau naudos, negu il- 
gamiegiai.

Trumpamiegiai pilnai pasi
tenkina 5-6 valandą miegu. II- 
gamiegiams reikia 9 ir dau
giau valandų. Ilgamiegiai tu
ri palinkimo prie pasyvumo, 
sustingimo, .prislėgtos nuotai
kos.

Martin Luther King pagerbtas
New Yorkas. — Sausio 15® “----------

d. buvo visoje šalyje pagerb
tas Martin Luther King. 
Daugelis darbo unijų, baž
nyčių, civilinių teisių orga
nizacijų Kingo gimtadienį 
iškilmingai minėjo.

Kai kuriuose miestuose 
buvo mokyklos uždarytos. 
St. Louis miestas sausio 15 
d. paskelbė šventadieniu. 
Gera dalis darbininkų tą 
dieną nedirbo.

Negrų vadas Abernathy 
nuvežė Washingtonan mili
jono parašų peticiją, reika
laujančią paskelbti sausio 15 
d. kaip Martino Luthero 
Kingo gimimo šventę.

Albany, N. Y. — Valsti
jos legislatūra nutarė pail
ginti bedarbių apdraudą 
dar 13 savaičių. Pirmiau bu
vo mokama už 26 savaites. 
Gub. Rockefelleris pasirašė 
įstatymą, pagal kurį dabar 
bus mokama bedarbių ap- 
drauda per 39 savaites j me
tus.

Komonvelto šalys prieš 
Pietų Afrikos rėmimą
Londonas. — Britanijos 

Komonvelto šalys daugumo
je pasisakė prieš pardavimą 
ginklų rasistinei Pietų Af
rikos valdžiai.

Anglijos valdžia buvo nu
sitarus parduoti P. Afrikai 
ginklus, bet dabar bus pri
versta tą tarimą persvars
tyti.

Siunčia šnipus Kinijon
Vientiane, Laosas.—Ame

rikos centralinė Žvalgybos 
agentūra rekrutuoja Laose 
šnipus ir siunčia į Kiniją. 
Kai kurie šnipai esą 200 my
lių Kinijos gilumoje.

Vakarų diplomatai infor
muoja, kad tie šnipai gink’ 
Įuoja kalnuose gyvenančius 
kiniečius kovai prieš val
džią.

Gaisruose žuvo 19 
žmonių

Po re i tą sekmadienį Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoje 
gaisruose žuvo 17 vaiki) ir 
du suaugę. ”

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos sulaikė gink
lais teikimą paramos Ekva
dorio respublikai, kadangi 
Ekvadorio pakraščio sargai 
sulaikė amerikiečių žvejų 
laivus Ekvadorio vandeny
se. Ekvadoris skaito 200 
mylių vandens savo terito
rija, o JAV pripažįsta Ek- 
vadoriui tik 12 mylių pa
kraštį.

Milanas, Italija. — Šioje 
apylinkėje smarkiai padidė
jo kriminalizmas. Kituose 
Italijos miestuose taipgi 
kriminalizmas siautėja.

Saigonas, 
mas. —"40 Jungtinių Vals
tijų negrų kareivių atžygia
vo į Amerikos armijos būs
tinę, reikalaudami baigti ra
sinį diskriminavimą armijo
je, išlaisvinti Angela Davis 
iš kalėjimo, taipgi pagerbti 
Martin Luther King jo gi
mimo dieną.

Kareiviai nešė didžiulę iš
kabą su užrašu : “Honor Dr. 
Martin* Luther King,” taip
gi trispalvę juodosios galios 
vėliavą ir didžiulį medini 
kryžių. Maršu o j an t ir dau
giau negrų kareivių prisi-

Washingtonas. — Penta
gone nusitarta naudoti vi
sas galimas Jungtinių Vals
tijų oro jėgas Kambodijoje 
prieš partizanus. t336

264
264
156

W. Briedis, Nashua, N. H. ......
Chicago, Iii. ..... ....... ..... .
L. Tilwick, Easton, Pa......
Mary Machuta, Cleveland, Ohio
P. Česnikienė, New Kensington,

Pa......................................... 144
96

Great Neck, N. Y.|.....   1128
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 1108
J. Stanienė, Baltimore, Md..... 780
Pittsburgh, Pa. ........ . 716
E. Kralikauskienė.

Lawrence, Mass. ............  600
A. Barnet, Los Angeles, Calif. 504 IK. Naravas, Scranton, Pa.

(Tąsa 3-čiąme puslapyje)

Amerika ir Anglija nori 
sulaikyti TSRS armijas

Londonas.—Paskelbti do
kumentai rodo, kad 1943 
metais, kai Tarybų Sąjungos 
armijos sumušė Vokietijos 
armijas prie Stalingrado, 
Jungtinių Valstijų genera
linio štabo galva įen. Mar
shall ir Anglijos generali
nio štabo galva maršalas Sir 
Brooke rugpiūčio men. Que
bec© konferencijoje tarėsi, 
kaip sulaikyti Tarybų Są
jungos armijas Vokietijoje.

Buvo pasiūlyta tartis su 
Hitlerio generolais tikslu 
padėti Vokietijos armijoms, 
kad Tarybų Sąjungos armi
jos negalėtų giliai į Vokie
tiją įsiveržti. Quebeco kon- 
ferencijon Tarybų Sąjunga 
nebuvo kviesta. Konferenci
jos pasitarimai nuėjo nie
kais. Tarybų Sąjungos ar
mijų pirmynžangos niekas 
nesulaikė.

Traukia teisman komu
nistą vado persekiotojus t

Washingtonas. — Ameri
kos Civiliniu Laisvių Fon- 
dacija pridavė federaliniam 
teismui bylą sulaikymui ko
munistų vado Arnold John
son© persekiojimo už “Kon
greso paniekinimą”,

Arnold Johnson atsisakė 
ragangaudžiams • liudyti' 
apie Mobilizacijos Komite
tą baigimui karo Vietname. 
Jis buvo apkaltintas lapkri
čio 10 d. Dabar Civilinių 
Laisvių Fondacija jį gina.

Demonstracija buvo rami. 
Joje atiduota pagarba rasis
tu kankiniui Martin Luther 
King.

Spn. Muskie pasiskelbė 
prezidentiniu kandidatu

Washingtonas. <— Senato
rius Muskie, grįžęs iš Izra
elio, Egipto ir Maskvos, pa
siskelbė esąs prezidentinis 
kandidatas.

Vidurio Rytuose jis tarė
si su vadovais dėl taikos. 
Maskvoje Muskie tarėsi su 
premjeru Kosyginu beveik 
ketvertą valandų. Pasitari
mai buvę naudingi.

Katalikai panaujino su 
protestantais kovas
Belfast, Šiaurės. Airija. — 

Nelegaliai veikianti Airių 
republikonų armija atnauji
no kovas prieš protestantus 
ir valdžią.

Katalikų demonstracijas 
puolė policija, daugelį areš
tavo. Muštynėse nemažai 
yra sužeistų. Katalikai ir 
republikonų armija kovoja 
už Šiaurės Airijos prijungi
mą prie Airijos respublikos.

Lietuvoje nuteistas 
lėktuvo grobikas

New Yorkas. — Pereito 
trečiadienio, sausio 20 d., 
“The New York Timese” 
įdėta žinia, kad Lietuvos 
sostinėje Vilniuje 10 dienų 
tęsesfe teismas nuteisė mir
timi 34 metų Vytautą Si- 
mokaitį, o jo žmonai davė 
3 metų b'ausmę. Jiems duo
ta teisė apeliuoti į Lietuvos 
Aukščiausiąjį teismą.

Teisme buvę įrodyta, kad 
Simokaitis su savo žmona 
lapkričio 9 d., 'apsiginklavęs 
įsėdo į lėktuvą, kuris turėjo 
skristi iš Vilniaus į Palan
gą, bandė nukreipti į Šve
diją. ' Sakoma, vairuotojas, 
kaip geras jų pažįstamas, 
įleidęs juos be bilietų. Už 
tai vairuotojas taipgi bus 
teisiamas.

Kol kas ši “Times’o,”

JAV bijosi TSRS karo laivyno
Washingtonas. — Jungti-® ~ ___

nių Valstijų karo laivyno 
analistai baimingai kalba 
apie Tarybų Sąjungos karo 
laivyno tvirtėjimą, jo aukš
tą kokybę, pavojingą lenk
tyniavimą su Jungtinių Val
stijų karo laivynu.

Analistai turį surinkę pa
tikimų duomenų, kurie ro
do. kad Tarybų Sąjungos 
submarinų skaičius smar
kiai didėja. TSRS pasistato 
į metus po 8 naujus subma- 
rinus. Gera dalis jų apgink
luoti raketomis ir kitais 
moderniškais ginklais.

Kitų laivų skaičius taipgi 
didėja. Bombonešiai, naikin
tojai ir kitokios klasės lai
vai gerai paruošti kovoms.

-------------------------------- j

Washingtonas. — Senato
rius McGovern, * pasiskelbęs 
kandidatu prezidento vietai, 
ragina ištraukti Amerikos 
militarines jėgas iš Indokį- 
nijos. Jis tai padarytų, jei
gu būtų išrinktas preziden
tu.

Lonįonas. — TSRS amba? 
sados leidžiamas laikraštis 
“Soviet Weekly” rašo, kad 
Amerika sabotažuoja taiką 
Vietname, Vidurio Rytuose, 
Europoje ir visur kitur.

Katalikai už Europos 
saugumo konferenciją

Berlynas. — Europos ka
talikų konferencija pareiš
kė, kad Europos saugumo 
konferenci j o s sušaukimas 
būtinai reikalingas taikai 
Europoje.

Konferencijoje' dalyvavo 
atstovai 17 Europos katali
kų organizacijų.

Saigonas, Fie tų Vietna
mas. — Amerikos militari- 
nė komąnda pranešė, kad 
šiuo metu daugiau ameri
kiečiu jėgų nebus sumažinta 
Indokinijoje, nes jos esą rei
kalingos padidėjusioms ko
voms Indokinijoje. t

Ame r i c a n

Colombo. Ceilonas pasiga
mino naują konstituciją, ku
ri apima progresyvius sieki
mus socialistinės demokra
tijos. Konstitucija bus pri
duota parlamentui užgirti.

taip 
pat ir per radiją, skelbiama 
žinia iš Lietuvos nėra pa
tvirtinta.

Detroitas.
Motors korporacijos direk
toriai ir aukštieji viršinin
kai pasikėlė atlyginimus 22 
proc. 1970 metais jie bend
rai gavo $1,346,042 atlygi
nimo.

Paz. — Bolivijos val- 
nacionalizavo Jungti’

La 
džia 
nių Valstijų kontroliuojamą 
International Metai Proces
sing kompaniją.

-y

Maskva. — TSRS ir Jung
tinių Valstijų erdvių eks
pertai tarėsi dėl kooperaVi- 
mo erdvių tyrinėjime.

Atėnai. — Graikijos fašis
tinė valdžia pakeitė 15 am
basadorių užsieniuose nau
jais ir režimui ištikimais 
ambasadoriais.

Montgomery, Ala. — Gub. 
Wallace inauguracijos me
tu priminė ir tai, kad 1972 
metais jis galį būti prezi
dentiniu kandidatu, kaip bu
vo 1968 metais.

4
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MUM.S ATRODO, KAD 
SUMANYMAS PUIKUS

Pereitų metų žurnalo “Švy
turys” 20-jame num. S. Kle- 
vaitis klausia: “O kur tech
nikos muziejus?”

Pasirodo, kad tokio mu
ziejaus Lietuvoje dar nėra. 
Klevaitis ragina tokį muzie
jų be atidėliojimo steigti. 
Jis sako:

“Neseniai sužinojome, kad 
Vilniuje kuriamas mokslo 
muziejus. Sveikintinas da
lykas. Tačiau jau iš pava
dinimo aišku, jog jis nepa
jėgs aprėpti ar bent plačiau 
pademonstruoti tech n i k o s 
vystymosi Lietuvoje. Turiu 
galvoje įvairias technines 
priemones, - kurios kažkada 
buvo naudojamos. Seniai 
nebėra pašto diližano, Kau
no kojikės, supiaustyti ir į 
metalo laužą atiduoti senie
ji Nemuno garlaiviai... Juk 
visa tai sudomintų žmones. 
O kur pamatyti, ką Lietu
vos pramonė gamino prieš 
15-20 metų? Ką dabar ga
mina, matome liaudies ūkio 
pasiekimo parodose. Tačiau, 
matydami senesnę produk
ciją, galėtume vaizdžiau 
matyti ir vertinti pasieki
mus.”

Sumanymas puikus. Tiki
me, kad jis susilauks reika
lingo dėmesio.

Pagerbtas juochiju žmonių vadas 
Martin Luther King buvo nužudytas Tennessee valsti
joje 1968 metų balandžio 4 dieną. Jo gimtadienis—sau
sio 15 d. — pradeda tapti visos šalies tautine švente. 
Šiemet sausio 15 diena daugiau kaip 40 miestų padary
ta “Dr. Martin Luther King” atminimo diena. Beveik 
visos įmonės ir įstaigos buvo uždarytos. Ypač New Yor- 
ko valstijoje ir mieste ta diena buvo paversta daugeliui 
žmonių švente. Valstijos gubernatorius Rockefelleris ir 
miesto majoras Lindsay išleido proklamacijas ir uždare 
visas valdžios įstaigas pagerbimui Kingo atminimo.

Labai daug darbo unijų taip pat remia šią idėją. 
Kasmet vis plačiau Kingo gimtadienis taps tautine šven
te. Reikia tikėtis, kad su laiku ji taps visos šalies šven
te, kaip Washington© ir Lincolno gimtadieniai.

Pavergtųjų žmonių priešų 
stovykloje

TIESi\, labai daug AziJ&s ir Afrikos tautų jau nu
sikratė imperialistinio kolonizmo jungą ir laimėjo nepri-* 
klausomybę. Bet dar yra ir tokių tautų, kurios tebe
velka koloninį jungą.

Kaip laisvosios tautos galėtų ir turėtų toms paverg
toms tautoms padėti laimėti laisvę ir nepriklausomybę? 
Natūralu, kad šiuo klausimu susirūpino Jungtinės Tau
tos. Ir štai 1962 metais Generalinė Asamblėja sudarė 
specialų komitetą kolonizmo panaikinimu rūpintis. Ta
me komitete, suprantama, ryškiausiai ir veikliausiai pa
sireiškė Azijos ir Afrikos tautos, neseniai vilkusios ko
lonizmo jungą. Pav., kilo smarkus spaudimas, kad Por
tugalija atimtų savo rankas nuo jos pavergtų kolonijų. 
Labai natūralu, kad socialistinės šalys šio komiteto pa
stangas aktyviškai remia.

Bet tas, aišku, nepatinka Angli jos ir Amerikos imperia
listams. Jiems tokia veikla prieš NATO narę ir jų talki- 
ninkęy pasidarė nepakenčiama, h- štai šiomis dienomis 
Anglija ir Jungtinės Valstijos iš minėto komiteto oficia
liai pasitraukė, pareikšdamos, kad komitetas yra “ko
munistų įtakoje” ir kad jis “perdaug toli eina”. Su juo 
joms esą nebe pakeliui.

Bet tai kur dabar atsistoja mūsų Jungtinės Valsti
jos? Prezidentas Nixonas, ištraukdamas jas iš antiko- 
loninio komiteto, jas įtraukė į pavergtųjų žmonių prie; 
šų stovyklą. .Tai klaidinga ir šiam kraštui žalinga po
litika.

Pasiūlymas Vietnamo karui 
užbaigti

HARVARDO universiteto istorijos profesorius J. C. 
Thomson Ji'., buvęs Šalies Saugumo Tarybos ir Baltųjų 
Rūmų štabo narys į klausimą, “Kaip mes galime Indo- 
kinijos karą užbaigti?”, atsako:

“Prisipažindami, kad padarėme klaidą,, tą prisipa
žinimą paremdami protingu veiksmu ir drąsa karą tuoj 
nutraukti.

Atvirai sakant: yra karų kuriuose pralaimėjimui 
nėra pakaitalo.

Aš turiu galvoje tai, kad kiekvienas bandymas iš
vengti prisiėmimo klaidos ir pralaimėjimo r— kiekvienas 
“kosmetinis” (pagražintas) priėjimas, koks šiandien yra 
vartojamas Washingtone—yra tik formule vengimui at
sakomybės, savęs apgaudinėjimui ir platesniam, ilgesniam 
karui. Kiekvienas bandymas išvengti prisipažinimo prie 
pralaimėjimo tik ves mus į naujas Kambodįjas, į naujus 
bombardavimus Šiaurės Vietnamo arba fantastišką labai 
rizikingą SĮlbkuliaciją, kaip kad buvo su nepavykusiu 
bandymu išlaisvinti karo belaisvius.

Bet koks prezidentas, kuris mano, kad iš dvidešim
ties metų klaidos galima pasitraukti garbingai, yra 
prezidentas, kuris, susidūręs su pralaimėjimu) galimybe 
— su komunizmo įsigalėjimu, su vietnamizacijos susmu
kimu—griebsis bet kokio pasiteisinimo, kaip tai nau
jų išpūstų veiksmų, naujų progų, naujų militaristinių 
avantiūrų, net, aš bijau, grūmojimų panaudoti taktiki- 
nius branduolinius ginklus ir, jei bus reikalas, iš tikrų
jų tokius ginklus panaudos. O aplinkui j j visada atsiras 
šinkorių susirūpinusiam prezidentui piršti naujus būdus 
laimėti negalimą laimėti karą.

Ko mums Šiandien desperatiškai reikia, tai to, ko nė 
vienas prezidentas neišdrįso padaryti—atsistoti ir pasaky
ti A r ne r i k os žmonėms: kad Vietnamas buvo prancūzų, 
amerikiečių ir pirmoje vietoje pačių vietnamiečių prieš 
daugelį metų prarastas nacionalistiniam vietnamiečių 
komunizmui; kad tą praradimą atgriebti niekas be ne-

ŠAUNUS KAUNIETIS
Vilniaus “Tiesa” (sausio 

7 d.) rašė:
“Kone visi šūviai gulė tiks

liai i taikinio centra. Atlik
damas pratimą mažojo ka
libro šautuvų gulomis, A. 
Daukša išmušė 598 taškus 
iš 600 galimų. Tai naujas 
Lietuvos rekordas. Ankstes
nis, priklausęs taip jjat A. 
Daukšai, pagerintas tašku. 
Kartu 'mūsų respublikos 
šaulys pakartojo pasaulio 
rekordą, priklausantį JAV 
sportininkui T. Boidui.

Šį aukštą tarptautinio ly
gio rezultatą A. Daukša pa
siekė Vilniuje. įvykusiose 
varžybose.”

KUO MES GALIME 
PADĖTI MEDICINAI?

Į šį klausimą “Tiesoje” 
atsako Vida Kazlauskienė. 
Ji rašo:

“— Lietuvoje, — praneša 
Lietuvos TSR sveikatos ap
saugos ministras V. Klei
za, — sveikatos apsaugai ir 
kūno kultūrai šiems metams 
skirta beveik 119 milijonų 
rublių. Tai beveik 7 milijo
nais daugiau, negu praėju
siais metais.

Sveikata... Gal tik su
sirgęs žmogus pajunta, ko
kia tai vertybė, kurią, deja, 
ne visada brangino. Šian
dien išgydoma vis daugiau 
ligonių, vis toliau stumiasi 
žmogaus vidutinio amžiaus 
riba. Ir dėl to medicinos 
fronte nė akimirkai negali 
sustoti mūšis su klastingo
mis, vis naujai pasireiškian
čiomis ligomis. Džiugu, kad 
Tarybų"valstybė didina asig
navimus medicinai bei kūno 
kultūrai, kad medicinos dar
buotojų armija stengiasi 
kuo išmintingiausiai panau
doti tas lėšas.

O mes kiekvienas taip pat 
juk galime padėti medici
nai — laikydamiesi jos rei
kalavimų ’irtu o b ū d u iš
vengdami tų daugelio ligų

pertraukiamo karo negali; kad tas praradimas nepavo
jingas Amerikos saugumui, iš tikrųjų, niekados nebuvo 
pavojingas, ir kad prisipažinimas prie klaidos ir pralai
mėjimo, kuris atneš taiką šiam nualintam, sugriautam 
kraštui yra toli gražu nuo Tautinio pasižeminimo’.”

Prof. Thomson sako, kad toks prezidento pareiški
mas būtų entuziastiškiausiai sutiktas visų geros valios 
amerikiečių ne tik jaunų, bet ir jau nebe taip jaunų.

Pilnai sutinkame su šiais profesoriaus, rimtais ir 
protingais išvedžiojimais.

ir nelaimių, kurių išvengti 
šiandien galima.”

MŪSŲ TAUTIETIS 
GARBINGOJE} VIETOJE

Mums lietuviams įdomus 
toks pranešimas:

“Kongo Darbo partijos 
Centro Komiteto kvietimu 
sausio 3 d. į Kongo Liau
dies Respubliką su draugiš
ku vizitu išskrido Tarybų 
Sąjungos delegacija, kuriai 
vadovauja Lietuvos Komu
nistų Partijos pirmasis se
kretorius Antanas Snieč
kus.”

PONAS PETRĖNAI, 
KUR TAVO 
ŽMONIŠKUMAS?

SLA organo “Tėvynė” re
daktorius savo laikraštyje 
gruodžio 31 d. laidoje pri
pažino, kad Pranas ir Al
girdas Bražinskai “šaudė 
be atodairos” į lėktuvo įgu7 
lą ir keleivius. Rezultatas: 
nušovė vietoje lėktuvo tar
nautoją jauną merginą, sun
kiai sužeidė kapitoną, taip
gi sužeidė kapitono padėjė
ją ir vieną keleivį. Tai juk 
šlaitakra u j i š k a s žmogžu
džių darbas.' Tai visiškai 
sužvėrėjusių sutvėrimų dar
bas !

Bet ar “Tėvynės” redak
torius juos pasmerkia ir rei
kalauja, kad jie būtų nu
bausti? Nieko panašaus. 
Jis juos teisina ir sveikina!

Tai kuo Petrėnas žmoniš
kesnis už Bražinskus?

LIETUVOS TEATRUI 
AUKŠČIAUSIAS 
APDOVANOJIMAS

Tarybų Sąungos Aukščiau
siosios Tarybos Prezidiu
mo įsakymu Lietuvos TSR 
Valstybinis akademinis ope
ros ir baleto teatras apdo
vanotas Darbo Raudonosios 
vėliavos ordinu. Teatras 
apdovanotas už nuopelnus, 
vystant tarybinį1 teatro me
na.

“Garbingą apdovanojimą,” 
pasakė teatro direktorius 
V. Laurušas, “mes priima
me kaip didelį viso Tary
bų Lietuvos teatrinio meno, 
j o pasiekimų įver tinimą, 
kuris ir džiugina, ir įparei
goja, ir įkvepia naujiems 
ieškojimams, naujiems dar
bams.”

Jonavos azotinių trąšų ga
mykloje pirmąją produkci
ją jau pagamino karbamido 
kompleksas. Jį statė iš dau
gelio kitų Tarybų Sąjungos 
respublikų atvykę specialis
tai.

Vertingos1’ azotinės trą
šos — karbamidas labai 
laukiamos žemdirbiu. Jos 
padeda didinti žiemkenčių 
derlingumą, didina baltymų 
kiekį pašaruose.

•
- Vakariniame Panevėžio 
pakraštyje baigta statyti 
salyklo gamykla. Jos pa
jėgumas—10 tūkstančių to
nų salyklo per metus. Savo 
produkcija panevėžiečiai ap
rūpins ne vien savo, bet ir 
kitų Lietuvos miestų alaus 
daryklas.

Prašome Literatūros Drau
gijos ir kitų organizacijų na
rius prisiminti ‘Laisves” rei
kalus savo susirinkimuose.

LAIŠKAI
M. Klimui, Ramsey, N. J.
Mielas Dėde,

Noriu dar sykį Jus as
meniškai pasveikinti su 
Naujaisiais 1971 metais, 
palinkėti Jums geros svei
katos, puikios kloties nau
joje gyvenvietėje.

Mane nuo 1970 metų bir
želio mėn. 1 d. valdžia per
kėlė į kitą darbą. Dabar 
dirbu f Lietuvos TSR paruo
šų ministerijoje valstybinės 
gyvulininkystės pro dūktų 
ir žaliavų supirkimo inspek
cijos viršininku. Šiuo me
tu darbas yra įdomesnis 
negu anksčiau, bet tuo pa
čiu ir atsakingesnis, nes 
dabar tenka rūpintis visos 
respublikos maistu,- kad ge
riau būtų vykdomi' pieno, 
mėsos, kiaušinių valstybi
niai supirkimo planai, kad 
kasmet respublikos miestų 
gyventojų poreikiai būtų 
geriau patenkinami aukštos 
kokybės gyvulininkystės ir 
paukštinink y s t ė.s produk
tais, o pramonei kaskart 
daugiau būtų liekama ver
tingos žaliavos.

Tikslu" užinte resno ti kolū
kius ir kolūkiečius, kad dar 
daugiau būtų auginama gy
vulių ir daugiau pagamina
ma gyvulininkystės pro
duktų, valstybė nuo 19 7 0 
metų smarkiai pakėlė su
pirkimo kainas kolūkiams 
ir kolūkiečiams už parduo
damus valstybei gyvulius 
bei gyvulininkystės produk
tus.

Šiuo metu ypač pagerėjęs 
pragyvenimo lygis kaime. 
Jeigu ankstesniais, buržua- 
zinino v a 1d y m o metais 
valstietis pardavęs karvę 
gaudavo 100 litų, tai dabar 
jis už parduotą valstybei 
karvę gauna’apie 1,000 rub
lių ir gali už tai nupirkti 
apie 20 dviračių, o anks
čiau už 100 litų galėjo nu
pirkti tik vieną dviratį, žo
džiu, kaimas gyvena gerai.

Noriu pasakyti ir tai, kad 
šiais metais mūsų respubli
ka sėkmingai įvykdys visus 
gyvulininkystės prod ūktų 
pardavimo valstybei planus. 
Šalyje bus supirkta žymiai 
daugiau pieno, mėsos, kiau
šinių ir kitų žemės ūkio 
produktų’negu tai buvo su
pirkta 1969 metais.

Tokiu būdu baigdamas su 
nepaprastai dideliu' pasiten
kinimu, noriu pakviest ir 
Dėdę kartu su mumis pa
kelti šį naujametinį tostą 
už tolimesnį lietuviško kai
mo suklestėjimą, už bran
gaus Lietuvos žemdirbio- 
artojo sveikatą.'

Vacys Buivydavičius 
Vilnius, 1970 m. XII-1 d.

Naujas gydymo įstaigų 
kompleksas

Šiaulių statybininkai per
davė Joniškio rajono gy
ventojams naujos penkių 
aukštų ligoninės, pastatą. 
Joje — įvairių skyrių erd
vios palatos, modernios ope
racinės, laboratorijos, kabi
netai. Vienti metu joje ga
lės gydytis apie 200 žmonių.

Šalia ligoninės baigiama 
įrengti trijų aukštų polikli
nika. Pirimuosius < pacien
tus ji priims pirmąjį šių me
tų ketvirtį.

Horacijus Woodsworthas 
drebančiomis rankomis už
rašė paskutinę valią: “Bu
vau nunuodytas. Visą tur
tą skiriu nusikaltėliui su
gauti.” Misteris Woodswor
thas mirė nuo persigėrimo 
be grašio kišenėje.

Kas yra t
Yra paskelbta, kad Ame

rika 1970-tais metais paga
mino gerybių, kartu sudė
jus, $1,000,000,000,000 (vie
no trilijono dolerių) vertės.

Kas yra trilijonas? Trili
jonas yra 1,000 bilijonų. Bi
lijonais yra 1,000 milijonų. 
Milijonas yra 1,000 tūkstan
čių ir t. t.

Ar pilkas pilietis gali įsi
vaizduoti trilijoną, kuris sa
vo gyvenime nėra mtęs 
$100,000 arba nei $10,000? 
Pagaliau, kokia nauda turė
ti tokią krūvą turtų, kokios 
savo visame gyvenime ne
pajėgi sunaudoti? Tai dau
giau turto negu proto.

Didelė vertybė ir dideli 
turtai tik reikalingi valsty
bėms, ius. Jos privalo rūpin
tis visų žmonių gerove.

I Prezidentas Richardas Nix
onas, tą paskelbdamas, pa
sakė, kad Amerika atsisto
jo visų šalių priešakyje, kad 
nei’ viena kita šalis nieka
da nėra pagaminusi tokių 
didelių vertybių per viene
rius metus. Tikra tiesa.

Bet šios vertybės mieruo- 
jamos doleriais — šaltu pi- 
nigu. Anaiptol ne protin
gumu, ne kultūringumu, ne 
žmoniškumu.

Mažai žmoniškumo, jei ša
lyje prasižengimai didėja. 
Mažai kultūringumo, jei 
apiplėšimai gatvėse nesi
liauja. Mažai protingunfo, 
jei šalyje plečiasi nuodai, jei 
mūsų jaunimas nesusivaldo, 
jei mūsų jauni kariai Viet
name išprievartauja mote
ris, žudo civilinius žmones 
dėl pasigėrėjimo ir užtarna- 
vimo ,meda|ių.

Yra sakoma, kad žmogaus 
dorybė yra viena brangeny
bė, prieš kurią viskas nu
blanksta. Kas aukščiau sto
vi: dorybė ar turtas?

Tiesa, yra kuo pasigirti— 
mes esame trilijonieriai. 
Vien tik paprastu žmogaus 
triūsu tiek nepagamintųmėm. 
Čia reikalingi išradimai, 
technika, mechanizmas. O 
tai reiškia šalies pažangą 
technikoje, tas reiškia pa
lengvinimą žmogui, pave
dant sunkiuosius darbus 
mašinai.

Pavesdami darbus maši
nai, mes išstūmėm daugiau 
kaip 5,000,000 žmonių r iš 
darbo ir palikom juosius be 
duonos, be pastogės, be ap
rangos. Jie gyvena iš pa
šalpų, iš donių. Vietoje, kad 
jie mokėtų mokesčius - tak
sus, jie ima iš tų mokesčių, 
kuoluos sumoka dirbantieji, 
nes jiems reikia valgyti.

Paskutiniai atskirų vals
tijų raportai rodo, kad vi
sur bankrūtas, $41,000,000, 
000 nedateklius, o tai arti 
kiekvienai valstijai po $1,- 
000,000,000 nedatekliaus.

O buvo skolų ir iš praei
ties. Kaip jas išmokėti? 
Kaip, verstis? Kaip išlai
kyti tvarką ir teikti mokslą 
priaugančiai gentkartei ?

štai kai]) skelbiama pa
dėtis kai kurių didelių mies
tų ir valstijų: New Yorke 
kiekvienas septintas žmogus 
gyvena iš pašalpų ir donių 
Kalifornijoje — kas dešim
tas žmogus m a i t i n a n i a s 
valstijos lėšomis. O yra mies
tų, kur dar blogiau, bet kad 
jie yra maži, tai mažas ir 
pavojus iš jųjų.

Amerikoje kas nors nege
ro: vienoje pusėje daugiau 
turto, o mažiau proto, o ki
toje pusėje nėra pieno kū
dikiams. 30,000,0 0 0 žmo
nių eina gulti nedavalgę... 
Ir tai valstybės praneši
mais. '

Trilijonas, geraine turtų

rili jonas?!
sutvarkyme, atneštų septin
tą dangų ant žemės kiekvie
nam Amerikos gyventojui. 
Bet vietoje to, šalis turi 
skolos $382,000,000,000, už 
kuriuos vien procentais iš
mokama iki $16,000,000,000 
i metus.

Paskelbta, kad pagaminta 
vieno trilijono vertės gami
niu. Tai sunku vienu atsi
kvėpimu apie tai ir kalbėti. 
Bet būkim tikri, kad, su
vedus atskaitas,, Amerika 
bus nedatekliuje, skolinsis 
nuo bankierių padengti trū
kumą..

Koks pasiteisinimas čia 
gali būti pritaikomas? Viet
namo karo problema? Gel
bėjimas žūstančių diktato
rių Azijoje? Gelbėjimas įn- 
vestorių pinigų, įdėtų Afri
koje, Europoje ir kitur? O 
gal natūralus dalykas, kuo
met kapitalistinis imperia
lizmas. dagy ve no savo gal<I.

Sena patarlė sako: “Ku
protą tik grabas ištaisys.”

Dzūkelis

Vytautas Mackevičius
Savo 60-metf pažymėjo 

Vilniaus Valstybinio dailės 
instituto rektorius, profeso
rius Vytautas Mackevičius. 
P. Kalpoko ir V. Didžioko 
mokinys, nelegalios “Šluo
tos” bendradarbis, 1939 m. 
grįžęs iš studijų Paryžiuje, 
tvirtai stojo į įailininkų re
alistų gretas, vėliau akty
viai įsijungė į naują gyveni
mą.

Žinomi V. Mackevičiaus 
teminiai paveikslai, peiza
žai, portretai, pasižymintys 
realistiškumu, optimi s t i n e 
nuotaika, žmonių charakte
riais. Už tapybos darbus 
“LKP veteranas J. Stimbu
rys,” “Tilto per Nerį staty
ba,” “Revoliucinis Vilnius,” 
“Prie Dubingių ežero,” 
“Taikos šviesa,” “Apasiona- 
ta” V. Mackevičiui paskir
ta 1970 m. respublikinėsjfre- 
mija. S

A. Brazaičio nuotr.

Canberra. —Pereitais me
tais į Australiją apsigyventi 
atvyko 185,000 imigrantų.

Los Angeles, Calif. — 58 
Meksikos politiniai kaliniai 
reikalauja išlaisvinti iš ka
lėjimo Angela Davis.

Odelis Ababa. — Etiopi
jos karaliuj Selassie kaltina 
išlaukines jėgas, remiančias 
sukilėlius Eritrėjos provin- 
cijo'je.

Kairas.— TSRS preziden
tas Podgornas, kalbėdamas 
Egipto televizijoje, pasiža
dėjo remti Egiptą politi
niam išrišimui Vidurio Ry
tų krizės.
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LAISVĖS' VAJUS
r (Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Partneriai Jonas Lazauskas ir Jonas Grybas tvirtai 
laikosi pirmoj vietoj. Grybui kreditavo porą atnauji
nimų W. Keršulis. Prie Brooklyno prisidėjo su atnau
jinimais vajininkas Senas Juozas, ir iš Detroito Adelė 
Wardo. Patys vajininkai Grybas Lazauskas pridavė 
pluoštą atnaujinimų.

Philadelphijos vajininkai R. Merkis ir P. Walan- 
tienė pridavė atnaujinimų. Merkis taipgi prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas.

L. Žemaitienė, Hartford, Conn., prisiuntė naują pre- 
numeratąį ir atnaujinimų. V. Kazlau iš Wethersfield, 
Conn., Į) ilsiu n te naują prenumeratą ir atnaujinimų..

New Jersey valstijos vajininkai pasidarbavo seka
mai: K. Račiūnas prisuntė atnaujinimų, o Wm. Pau
lauskas pasiuntė dvi naujas prenumeratas ir atnau
jinimų abu iš Elizabeth.

George Shimaittis, Brockton Mass, prisiuntė nau
ją prenumeratą ir atnaujinimų. Jam kreditavo savo 
punktus S. Puidokas iš Rumford Me.

J. Jaskevicius Worcester, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujinimų. Jam kreditavo savo punk
tus J. Petkūnas ir C. K. Urban (Hudson).

Šie vajininkai pakilo punktais su atnaujinimais: K. 
Kilikevičius, Toronto, Canada; E. Repšienė, So. Boston, 
Mass.; L. Bekešienėj, Rochester, N. Y., Mary Machuta, 
Cleveland, Ohio.

* Mieli draugai: Čia randate čekį sumoje $110. Tai 
bus Xiž mano prenumeratą $9, $10 perduokite L Mizarie- 
nei už duokles į LLD, likusieji $91 “Laisvei.” Tai bus 
mano gimtadienio paminėjimo auka (aukoju iš anksto, 
nes mano gimtadienis bus birželio 9 d. Būsiu 82 metų 
amžiaus). Su pagarba1; Peter J. Martin, Wexford, Pa.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
J. Jaskevicius, Worcester, Mass., prisiuntė $41. Au

kojo:
J. M. Lukas .
V. Pacesas ..
A. Wasiliene .
M. Sukackienė
L. Au^iejienė .

$11.00 
. 9.00 
. 6.00 
. 5.00 
. 4.00 

Po $1: J. Pattison, J. Lietuvninkas, P. Carroll, M. 
M. Shipman, M. Lukas, F. Kaziliūiias.

J. Astylienė ir J. Kubilius, Hamilton, Canada, pri
siuntė $20. Aukojo:

John Kubilius
Julija Astyla
F. Vai vila ,.
Ch. Pampalas

.. $5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00

R. Merkis, Philadelphia, Pa., prisiuntė $18. Aukojo: 
Anna Banios .......................................
P. Baranauskas ...................... .
K. Mačėnas ..............   •.*...
A. Paukštys .............................
Po $1: P. Griciūnas, B. Pivoriūnienė.

$6.00 
6.00 
2.00 
2.00

Nuo kitų gauta sekamai:
Marijona Stašinskienė, New Kensington, Pa. $50.00 
M. Sukackienė, Worcester, Mass. .......___ 130.00
F. Milvidas, Bayonne, N. J. ........
LLD 54 kp., Elizabeth, N. J. .........
A. Bukauskas, Brooklyn, N .Y...........
S. A. Kazilonai, Cleveland, Ohio. ...... 
J. Kasparavičius, Baltimore, Md. __
Vincent Smuidin, Brockton, Mass. ,.. 
Vincent Burda, San Leandro, Calif. ...
J. Austin, Torrance, Calif. ...........
A. Zazas, Lake Worth, Fla................ .
J. . Sabanskis, Sudbury, Mass..................
Frank Bush, Brooklyn, N: Y. . .......
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J.
Wm. Paulauskas, Elizabeth, N. J. ... 
Mrs. B. Shimkus, Hightstown, N. J. . 
S. Petravičių, Pasadena, Calif. ......
J. Žuilys, Toronto, Canada ............ 
Charles August, E. Hartfod, Conn. ..
J. Kalinauskas, Breehold, N. Jv ... ... 
Charles ir Anna Urban, Hudson, Mass 
E. Rąčięnė, Toronto, Canada . .............
J, Shimkunas, Weston, Canada .
J. žerųąitis, Cleveland, Ohio «..’ 
J. Bujavičius, Manchester, Conn. ..... 
John Stoškus, Brockton, Mass. ......
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J. Severinas, Rochester, N. Y. .....
Della Kvalkauskas, Bloomsburg, Pa. .
Po $1: Vera Adam, Brockton, Mass.; Mary Ma- 

chuta, A. Yurka, Cleveland, Ohio; Ch. Cherka, E. Rock
away, N. Y.; Chas, Yuška, So. Boston, Mass.; B. Nelesh, 
Philadelphia, Pa.; P. Petrulis, Verdun, Canada; A. Mo
tuzą, Mexico, Me.; Br. Lapinski, C. F. Urban, Hudson- 
Brockton, Mass.; E. Kralikauskas, Lawrence, Mass.

3.001 Posėdžio eigoje darbščioji 
.. 2.00 Valė Sutkienė pranešė, kad

Pataisa: Pereitame numeryje buvo pranešta V. 
Gaidis ($1), Jersey City, N. J., o turėjo būti: V. Gaidis 
$1, Johnson City, N .Y.

SO
Šį sykį gauta $447. Anksčiau įplaukė $8,658. Vi- 

gauta $9,105. Balansas lieka gauti $5,895.

Kai kurie mūsų draugai iš anksto rūpinasi laikraš
čio finansine padėtimi. 'Pavyzdžiui, P. J. Martin, iš 
Wexford, Pa., kurio gimtadienis bus birželio mėnesį, o 
jau dabar prisiuntė stambią auką laikrašičui. Turėtų 
jo pavyzdį sekti ir kiti gerieji mūsų bičiuliai.

Visvien, ačiū viršminėtiems aukotojams už jų do
vanas iš vajininkams už pasidarbavimą.

Administracija

San Francisco, Cal
šis tas iš mūsų padangės
Gruodžio 25 dieną žiemi

nių švenčių proga įvyko ma
lonus pobūvis mielų žmo
nių Mildred ir Petro Wil
liams dailiai papuoštame jų 
name. ,

Šis pobūvis buvo suruoš
tas San Francisco LLD kuo
pos ir buvo sėkmingas. Prie 
vaišių bei skoningų pietų 
rūpestingai darbavosi mūsų 
mielos ir darbščios šeiminin
kės. O be abejo, daugiausia 
teko trūsti Mildutei Wil 
liams. O va mūsų Valė Sut
kienė visada pasiruoštus su 
darbu pobūviuose bei pietų 
gaminime ir bendrai. O taip
gi mūsų Telda King visada 
rūpestingai dirba mūšų pra
mogose.

Beje, šeimininkas Petras 
Williams sparčiai sukinėjo
si apie stalus su įvairiais 
patarnavimais svečiams.

Širdinga padėka mieliem 
šeimininkam Williams už 
patalpas ir nemažą talką 
darbe.

Naujų metų dienos pra
moga taipgi įvyko gan sėk
minga ir vaišinga. Šis po
būvis bei maloni pramoga 
su pietumis įvyko Suomių 
salėje Berkeley, Calif. Po
būvis buvo suruoštas mūsų 
kaimynų Oaklando LLD 
kuopos. Čia taipgi stropiai 
trūsė prie vaišių darbščio
sios šeimininkės Margaret 
Mozuraitienė, Uršulė Bur- 
dienė, Kastancija Mugianie- 
nė ir vyrai I. Kamarauskas 
ir J. Mozuraitis ir kiti.

Be to, pramogoj įvyko 
įdomi programa. Spaudos 
vajininkė Violet Taraškienė 
parodė įdomias iš Lietuvos, 
Tarybų Sąjungos ir vie
tines skaidres. Pramo
gos pirmininkė K. Mugia- 
nienė iškvietė mūsų ener
gingą Ksaverą Karosienę 
šį tą pasakyti, apie šių die
nų bėgamąjį gyvenimą.

.. 25.00 

.. 15.00 

.. 11.00 

.. 11.00 
. 10.00 1

. • 10.00 
.. 10.001 
.. 10.00 
... 6.00 
... 6.00 
... 6.00

6.00 į: 
... 6.00 
... 6.00 1 
.a. 6.00 
.. 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
••• 5.00, 
,.. 5.00 Ksavera, kaip ir visada, turi 
... 4.00 
... 4.00 
.. 3.00

daug ką pasakyti, nes ji 
stropiai seka pasaulinę pa
dėtį.

Kalbėtoja pasveikino pra
mogos dalyvius su Naujai
siais metais ir palinkėjo vi
siems geriausios sveikatos. 
Tarp kitko sakė, kad tas 
baisusis Vietnamo karas tę
siamas tiek daug metų ir 
tiek daug tūkstančių mūsų 
jaunų vyrų žuvo. O gi dau
gybė tūkstančių yra baisiai 
sužeistų. Kalbėtoja tęsė to
liau sakydama, kad Infliaci
ja didėja ir didėja, kad ne
darbas ir skurdas vis eina 
didyn ir didyn ir t. t.

Širdinga padėka abiejų 
pramogų bei patiekalų ruo
šėjams ir visiems prisidėju- 
siems su dovanomis, kurių 
dažnai atsiranda laike po
būvių bei pramogų. Taipgi 
padėka Ksaverai už įdomią 
kalbą, Taraškienei už įdo
mių skaidrių rodymą.

Beje, tenka priminti, kad 
prieš kurį laiką dažnai mū
sų pramogas puošė bei de
monstruodavo filmus mielas 
Al Taraška. Beabejo, mes 
visi jo filmų rodymo pusė
tinai pasigendame. Deja, A. 
Tarašką nelaboji liga palie
tė. Jo sveikata taisosi, bet iš 
lengvo. Linkėtina mielam 
draugui pilnai susveikti ir 
vėl filmų rodymą užimti. O 
tuo tarpu patartina jo veik
liai žmonai Violietai filmų 
rodymo darbą paimti, nes 
jai tame darbe žinojimo yra.
Pradžios įmetu susirinkimas 

su vaišėmis
Sausio KK dieną įvyko mū

sų miestų abiejų LLD ir 
LDS kuopų susirinkimas bei 
posėdis pas mielus Joną ir 
Marytę Ginaičius. Visų pir
ma tenka pasidžiaugti, .kad 
veik visi mūsų nariai daly
vavo ir pasimokėjo metines 
duokles. Taipgi džiugu, kad 
abiejų kuopų valdybos pasi
liko tos pačios 1971 metams. 
Tačiau su pradžia metų 
LLD kuopos iždas randasi 
apytuštis, nes pereitų metų 
pabaigoje j i s išsituštino. 
Pav., į “Laisvės” fondą pa
siųsta šimtinė, taipgi ir ki
tiems reikalams prisidėta 
su auka. ,

abiem su Violeta Taraškie- 
ne bendradarbiaujant spau
dos vajaus darbe gerokai 
vyksta. Mums visiems yra 
malonu tai girdėti, ir priva
lom tuo pasidžiaugti.

Užsibaigus posėdžiui, mie
la šeimininkė Mary te apklo
jo nemažą stalą įvairiais už
kandžiais ir kavute. Prisi- 
vaišinę skubėjom link namų, 
San Francisco, l^es gyvena
me 50 mylių atstume, o kai 
kuriems dar tolimesnė ke
lionė link namų. Tiesa, Ka
lifornijos žnionėms vasaros 
metu: 50 mylių kelionė, tai 
mažos reikšmės. Tačiau 
šiuo laiku dienos trum
pos. O, prią to, ypač šis 
mūsų žieijios sezonas yra 
lietaus sezonas. O šią žiemą 

j pas mus lietus pusėtinai 
dažnas ir šturmingas.

Beje, širdinga padėka mie
liem Ginaičiam už vaišingu
mą.

Su Naujaisiais 1971 me
tais sveikinu visą “Laisvės” 
kolektyvą, visus skaitytojus, 
linkiu visiems geriausios 
sveikatos ir sėkmės!

' L — ma

Waterbury, Conn.
Prašome (visus watei*bu- 

riečius ir apylinkės lietuvius 
pasilikti kovo 14 d., sekma
dienį, laisvą ir ruoštis daly
vauti LLD 28 kuopos paren
gime minėjimui Moters Die
nos, 1 vai. po pietų, 103 sve
tainėje.

Apie programą praneši
me vėliau.

Klem. Yenkeliūnienė

Haverhill, Mass.
Pereitais metais užsida

rė kelios avalynes dirbtu
vės. O su 1970 metų pabai
ga pasibaigė sutartis tarp

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MAINTENANCE ELECTRICIAN.

A one year old manufacturing plant 
m Flemington area has an imme
diate opening for a capable and 

tncian who can also handle theme- 
cnanical end of maintenance. We 
need a hard working man, motiv
ated by a challenge, who can help 
inis plant grow into a productive 
and prontabie part of tne corpora
tion. if you are interested, call per
sonnel manager. Remis Co., Inc. 
xtoute 12, Flemington, N. J. 201- 
< 82-5858. An Equal Opportunity Em
ployer. (4-6)

fabrikantų ir A F L- ClUįmghly motivated maintenance elec- 
unijos. Nauja sutartis bu-' 
vo padaryta dėl dvejų me
tų.

Sausio 11 d. miesto sve
tainėje (City Hali), daly
vaujant 750 darbininkų, di- 
džiunia balsų priimtas nu
tarimas, kad šiais 1971 me
tais algų pakėlimo nebus. G 
kas bus gyvas1 ir dirbs 1972 
metais, gaus pakelti 5 proc. 
Šiuo tarpu yra apie 1,20b 
kurpių darbini n k ų, yra 
daug bedarbių.

PORTERS. Mature gentlemen, 
full time, 5 day week. Progressive 
Nursing Home. Apply in'person. 
^Ir. Vanecek. Edison Nursing home, 
*65 Plainfield Ave., Edison, N. J. 
^01-985-1500. (4-8)

Mieste 1969 m. buvo 463 
vedybos, o 1970 m. tik 447; 
1969 m. gimė 1,209, o 197b 
m. 1,246.

“Laisvės” Nr. 
puslapyje tilpo 
ras aprašymas 
Vietnamo karas apsimoka.” 
Būtų gerai, kad ne tik “Lais
vės” skaitytojai jį atidižai 
perskaitytų, bet duotų ir sa
vo kaimynams paskaityti.

2 antrame 
labai ge- 

“Štai kam

Gruodžio 29 d. mirė Mrs. 
Julia Butkus iš 158 South 
Pleasant Street, Bradford. 
Palaidota 31 d. St. Patrick’s 
kapinėse. Liko .sūnus ir dvi 
dukterys čia, o brolis ir se
suo Lietuvoje.

Darbininkė

New Haven, Conn.
Mūsų naujienos

Margaret Valinčius pasi
davė ligoninėje, kur bus pa
daryta operacija ant akies. 
Visi linkime gero pasiseki
mo draugei Valinčienei. Jai 

brolis Stasys Klastauskas-1 buvo padaryta sėkminga 
Klastow. Buvo farmerys operacija 1969 metais ant 
per ilgus metus. Bet savo vienos akies, o dabar bus

Scottville, Mich.
Sausio 4 d. mirė mano

vienos akies, o dabar bus
jaunystėje ilgai gyveno operuota kita akis. 
Chicago j e, ten daug veikė 
organizacijose. Kiek man 
žinoma, jis daug veikė “dže- 
ijitorių” unijoje. Bet Pir
majame pasauliniame kare 
buvo sužeistas ir nuo to vi
są likusią amžiaus dalį bu
vo nesveikas. Per 15 pasta
rųjų metų buvo ligonis.

Išaugino vieną sūnų—Le
onardą, kuris kariavo Ant-

Bedarbių eilės auga kiek
viena diena. Vis daugiau ir 
daugiau atleidžia darbinin
kų, o apie priėmimą atgal 
nė nekalba.

Miesto valdžia susirūpinu
si. Daug šeimynų miestą 
apleidžia, keliasi gyventi kur 
kitur. Mat, taksai baisiai

rajame pasauliniame kare, kyla ant namų ir negalima

RN’S-LPN’S and AIDES. To staff 
new unit. Attractive salary scale, 
vomn>ensurate with experience an
ility. Cail Mrs. Mccann. Edison 
Nursing Home, 564 Plainfield Ave.t 
Edison, N. J. 201-985-1500.

(4-8)

HOUSEKEEPER. Live in. Cross
wicks area. 2 adults in family. Re
ferences required. Phone 1-609-298- 
1514. Trenton, N. J.

(6-7)

a n

Buvo jau gerokai po pu
siaunakčio. . raupuose nu
mirėliškai blykčiojo, elek
tros lemputės, žauindanios • 
taurias mintis 'apie Hado 
buveinę.

As lėtai pėdinau namo, ir 
sieloje palaipsniui kaupėsi 
baimė. Ir dei to, kad gat
vėse nesimatė nė gyvos ava- .. 
sios, ir todėl, jog uk vakar 
baigiau skaityti baisų kri
minalinį romaną.

Buvo ramu. Perdaug ra
mu. Mano žingsniai šaižiai 
aidėjo naktyje...

Ūmai pastebėjau, kad 
kažkas mane seka. - Tyliai. 
Neskubėdamas. Bet seka. 
Atsigręžti neišdrįsau. Dar, 
ko gero, stuktels kokiu tuš
čiu buteliu makaulėn, ir 
išimk, jei gudrus.

- Paspartinsiu žingsnį, ta
čiau užpuolikas nėmaž ne
atsiliko. Tylomis kūprino iš 
paskos, retkarčiais stabtelė
damas, kaip’ ir aš, užsirū-

A Stanley Shukys, 
Waterbury, Conn

Su Naujaisiais 1971 Metais $
Noriu pasveikinti visus savo gimines ir į 

draugus čia Amerikoje ir Lietuvoje. Inžinierių % 
P. Gabrėną, kuris gyvena Miami, Fla. Brolius jį 
Joną ir Kazį Shukius, pusseserę Genę Adomavi- j 
čiūtę ir pusbrolį Leonardą Adomavičių, gyvenan- 3 
čius Lietuvoje. • į

Jonas Palskis
Mirė Sausio 22, 1970

Liūdnai prisimename mano mylimą vyrą ir 
dukros tėvą. Jau vieneri metai kai jis mirė tra
giškai, visai neatsisveikindamas. Mes pasigenda
me jį kasdien. Ilsėkis ramiai, brangusis.

Ona Palskis, žmona
Bertha Silver, dukra

Miami Beach, F1Z

Jo žmona taipgi atsidavusi 
progresyviam visuo menės 
judėjimui.

Dabar iš septynių brolių 
Klastauskų beliko tik trys. 
Julijonas, kuris jau sulau
kė 87 metus, taipgi yra li
gonis. Būna pas dukterį 
Rūtą ir žentą Peter Re- 
mash, Ozone Park, N. Y. 
Pranas gyvena Huntington 
Sta., N. Y. Kazys — Flo
ridoje. O Lietuvoje yra li
kusi sesuo Julia ir jos šei
ma. - *

Brolis Stasys mirė tik ke
lias dienas pergyvenęs 78 
metus. '

Labai gaila brolio! Bet 
likimas ir gyvenimas — 
gamta davė ir vėl atsiėmė. 
Varde likusių brolių ir se
sers reiškiu iš gelmės jaus
mų ir širdies brolienei Mar
celei ir jos sūnuį Leonar
dui. ir jo šeimai liūdesyje 
užuojautą.

Jis tapo palaidotas Chica
go je. lietuvių tautinėse ka
pinėse. ’

Pranas Klastauskas-
Klaston

Louisville, Ky. — Bažny
čios palaikomoje senelių 
prieglaudoje gaisre žuvo 9 
seneliai, 58 smarkiai apdegę 
ligoninėj gydosi.,.

žmonėms išlaikyti namus. 
Miesto tvarkytojai į tai ne
kreipia dėmesio, tik savo al
gas pasikėlė tiek kiek nori.

Kas norite atnaujinti 
“Laisvę” bei duoti aukų, ga
lite kreiptis į mane telefonu, 
o aš pribūsiu į jūsų namus.

J. Kunca

Redakcijas atsakymas
V. Z. — Jūsų straipsneliu 

“Bėdavojimas apie dvasiš
kių trūkumą” nepasinaudo
sime. Mums atrodo, kad 
jūs A. M. straipsnio mintį 
neteisingai supratote.

Izraelis turįs tris 
milijonus gyventojŲ
Tel Avivas. —Valdžia pa

skelbė, kad Izraelis jau tu
ri dabar tris milijonus gy
ventojų.

Atrodo, kad Izraelis sąvi- 
n.asi ir okupuotose arabų 
žemių gyventojus.

“Po perkūnais! — pama
niau. — Negi aš toks gvė
ra, kad iššigąsčiau vieno 
nenaudėlio?”

Nežymiai kyštelėjau ran
ką kišenėn,. įkvėpiau oro ir, 
padaręs siaubingą viražą, 
išmečiau į priekį dešinę su 
kamščiatraukiu, visu balsu 
kriokteldamas:

— Aha,!!!
Tačiau užpuolėjas nebė

go. Jis ramiai stypsojo su 
tokia pat špaga—tarytum 
dueliantas, pasiruošęs dvi
kovai.

Nesusilaikiau nenusijuo- 
kęs. Isteriškai. Ir kyštelė
jau stuporą kišenėn. Tą 
pat padarė ir priešininkas. 
Tik visiškai nesikvatoda- 
mas. Jis negalėjo. Nes 
man dar neteko girdėti, kad 
šešėlis gebėtų juoktis.

Augustas Tanialiūnas .

Maisto

Pranešimas
Hartford, Conn.

Lietuvių Namo Bendrovės 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 31 d., sekmadieni, 157 
Hungerford St. Pradžią 2 
vai. })o pietų.

Visi šėrininkai kviečiami 
dalyvauti. Yra svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi bus pa-

Washingtonas
ir ;vaistų administracija at
šaukė iš rinkos 116,700 dė- r T A._
žiu juodųjų pipirų, kuriuo- teiktas metinis raportas iš 
se rado. į- nemažai žalingų j veikįųio.
bakterijų. . * Sekr. V. Kazlau

r
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SPECIALIAI “LAISVEI” .
i

Iki pasimatymo, mieli tautiečiai!
Kada maloni New Ydrko 

“Laisvės” red aktorė Ieva. 
M i z a r i e n ė paprašė mane 
parašyti keletą eilučių į laik
raštį, aš mielai sutikau. Ta
čiau palietus tušinį parkerį, 
kuriais visi Amerikoje rašo, 
pasirodė—ne taip paprasta.

'Pirmiausia sunku dėl to, 
kad aš ne literatas, ?o šiaip 
sau eilini^ inžinierius. Aš
tuonetą metų dirbau baldų 
pramonės srityje ir jau ket
virti metai Lengvosios pra
monės gaminių reklamų, 
įpakavimo ir taros konstra
vimo skyriaus virsi ninku 
Vilniuje. r

Lankantis “Laisvėje” ma
lonu-bn^užuosti gerai pa
žįstamą poligrafinių dažų 
kvapą,, sutikti linotipinin
kus, rinkėjus, spaudėjus, su- je 
sipažinti su įrengimais bei darbo su 
redakcijos darbuotojais. Vy-jletą metų dirbau televizi-

vimo biurų “Puntukas” 
patalpas, daugelį kabine
tų, darbin inkų, redakto
rių, spaustuvininkų darbo 
vietas, puikius, moderniš
kus įrengimus cinkografiją, 
rinkyklas, linotipus, ofsetus 
neiškilusias spaudos maši
nas. Neturi “Laisvė” to
kio “komforto”, tačiau turi 
tvirtą pasiryžimą, darnų 
kolektyvą ir ganą gausų 
skaitytojų bei rėmėjų būrį.

Tiesa, priminsiu, kad 
“Laisvės” j 
Ieva Mizarienė, 
lietuvių liaudies rašytojo 
Rojaus Mizaros žmona, yra 
mano ilgametė pažįstama. 
Su ja susitikęs prieš 
daugelį metų Vilniaus 
televizijos studijoje, kurio- 

šalia inžinieriaus 
malonumu ke-

siaukelyje i San Francisco, 
o ir pastarajame didžiausias

tas (Bay Bridge), Civic 
centras, Dolores misijos, ja
poniškas sodas, auksinių 
vartų tiltas (Golden, Gate 
Bridge), nuo kurio įvykdy
ta virš pusketvirto šimto sa
vižudybių. Kai sužinojau 
šia statistika su keletu kon
krečių pavyzdžių, nejučiom 
susimąsčiau apie gyvenimą 
Amerikoje. Tačiau skaity-

redakcijos narė toj as man atleis, kad aš šiais 
velionies klausimais nieko nepasaky-

riausias redaktorius Anta- jos pranešėju. Gal gi gyve
nas Bimba, administratorė nimas taip susiklostys, kad 
Lilija Kavaliauskaitė, dar- aš ir vėl pristatysiu mūsų 
bininkai Steponas Večkys, puikiąją draugę Ievutę Lie- 
Jonas Lazauskas, Vin- tuvos teležiūrovams.
cas Malinauskas ir kiti dar
buotojai labai maloniai, ir veik penketą mėnesių. Ato- 
nuoširdžiai mane priėmė, stogavau pas savo tėvą, vi- 
viską sklandžiai apibūdin-|sur važinėjau, lankiausi, ap- 
dami. Tikrai reikia vertin-'žiūrinėjau. Taip jau pasitai- 
ti jų darbą,

' mus skleidžiant spausdintą 
lietuvišką žodį. Man tai la
bai suprantama, nes prieš 
keletą metų Vilniuje ir ma
no vadovaujamo skyriaus 
nebuvo. Prisiėjo daug įdėti 
darbo ir pastangų parūpi
nant poligrafinius įrengi
mus, organizuojant sky
riaus kolektyvą. O darbo 
ir veiklos sąlygos visgi ski
riasi kaip dangus ir žemė. 
Sunku ir lyginti erdvias 
Pro j ek tavi m o - Konstra-
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Penktadienis, Sausio (January) 22, 1971

Amerikoje iš išbuvau be

siu šiose eilutėse, o išva
das padarys pats, kadangi 
geriau pažįsta amerikoniš
ką gjbs/enimo būdą.

Iš Kalifornijos per kal
nuotą, o gal tiksliau slė- 
niuotą San Bernardino mie
stą, savo Ford-Torino nuva- 
žjavau į puikiąją ir spalvin
gąją Arizoną. Gal mano 
mieli, tautiečiai paklatfs: 
Kaip tai visur vis vairavai 
atvykęs iš tolimosios Lietu
vos? O taip - paprasčiau-

Dr. Benjamin Spock, Viet
namo karo veteranas D. 
Ųuncan ir kiti kovotojai 
prieš karą Overseas Press 
klube turėjo spaudos konfe
renciją. Jie reikalavo prez, 
Nixono paskelbti referen
dumą tarp Pietų Vietname 
esamų amerikiečių karių, lai 
jie nubalsuoja tęsti karą ar 
namo vykti.

Bomba padegė “Daily 
World” įstaigos koridorių, 
nuostolių mažai tepadarė. 
Manoma, bus žydų teroris
tų grupės darbas.

Rep.

J- T sekretoriaus 
laiškas Vladimirovui
žurnalas “švyturys” (nr. 

20, 1970) paskelbė Jungti
nių Tautų generalinio sek
retoriaus U Thanto laišką, 
rašytą Levui Vladimirovui, 
kaip atsisveikinimą. Laiš
kas įdomus. Jis parodo, ko
kioje aukštoje pagarboje 
buvo Vladimirovas laiko
mas, kai jis čia New Yorke 
buvo Jungtinių Tautų bib-

šiai. Jau dešimt metų Vii- liotekos direktorius, 
niuje vairuoju nuosavą au
tomobilį, ten išlaikiau tarp
tautines taisykles ir turiu 
galimybę vairuoti visų ..mar
kių lengvuosius automobi-veiklą, sunku- ke, kad man pirmajam iš be

silankančių lietuvių Ameri- liūs visame pasaulyje. Gal 
koje visiškai vienam auto- ne visai... devyniasdešimt 
mobiliu teko apvažinėti devyniose pąsaulfo konti

nentų valstybėse... Taigi 
savistovų vairavimą - Ame
rikoje pradėjau pirmą die
ną atskridęs į Los Angeles, 
dar pereitų nįetų rugpiūty- 
je, o baigiau šiii metų sau
syje.

(Pabaiga sekamam num.)

Inžinierius
Remigijus Jusionis

Lengvosios pramonės 
gaminių reklamos 
įpakavimo ir taros 
konstravimo skyriaus 
viršininkas.

to

Quite a Woman- 
' Bella Abzug

Anyone who happened
watch the David Frost show 
on TV last Friday night 
must agree with me that 
Bella Abzug is quite a 
woman. She is a fighter. 
Every word she says’means 
something. And she said a 
lot against the war on that 
show.

Congresswoman-elect Bel
la Abzug took her oath of 
office and pledged to the 
women of America to work 
for an end to the war and 
for the needs of the Ame
rican people.

A special Women Strike 
for Peace train went to 
Washington Thursday, Ja
nuary 21st, to join the Bel
la Abzug oath ceremonies. 
That dav was the opening of 
the 92nd Congress. A large 
crowd was standing on the 
Capitol Steps as Mrs. Ab
zug was sworn in as Re- 
presen ta. t ive of Manhat
tan’s 19th Congre s si o n a 1 
District.

Women Strike for Peace 
headquarters ląst week an
nounced that the w omen 
will affix to the office door 
of every House and Senate 
member a Women Strike 
for Peace appeal ask
ing that a date be set for 
total withdrawal from In
dochina. Women Strike for 
Peace also demand that 
Bella Abzug be placed on 
the House Armed Services 
Committee so she can car
ry forward her pledge to 
fight for the end of the 
war.

daug valstijų, pamatyti daug 
miestų, pažinti puikią bei 
įdomią Amerikos gamtą, su
tikti daug gerų ir besišyp
sančių žmonių. Taip jau 
priimta Amerikoje, kad 
žmonės vieni kitiems šyp
sosi, sveikinasi, mandagūs, 
atidūs ir malonūs. Puiku.

Su nauju Ford-Torino au- 
tomobilįuį^kurį tėvas, man 
įgijo viešnagei Amerikoje, 
išvažinėjau beveik visą Ka
lifornijos valstiją. Buvau 
Sierra Nevados kalnų Se
quoia nacionaliniame parke, 
6,000 pėdų aukštyje, per
plaukiau vėsius Humo eže
ro vandenis, mažalitrąži- 
niais automobiliais Avažinė- 
jau senvbjos medžiais ir po 
jais, stebėjausi senvojos-ge- 
nerolo apimtimi, ilgaspyg- 
lėmis k a 1 n i n ė m i s puši
mis. NepanTastą įspūdį 
paliko karališkasis tarpek
lis su krokliu, kuriame iš
drįsau maudytis; augmeni
jos įvairumas, įaviriaspal- 
vės bei įaviriaformės uolos. 
Neišdildomą įspūdį paliko 
Fresno - Yosemite nacionali
nis parkas. Yosemite klonis 
su apie 200 metru ilgumo 
“nuotakos veliumo” vandens 
įuosta, krentančia nuo sta
taus kalno. Nuostabiai at
rodė didžiosios kalnų Uo
los: “Pusė Kupolo” (Half 
Dome”), Sentinel ak m 11 o 
f Sentinel Rock), Kapitono 
uola (El Capitan), į kurią 
net keturias savaites perei
tų metų pabaigoje kopė du 
drąsūs Amerikos alpinistai.

Sunku keliais žodžiais ir 
apibūdinti aplankytas vie
tas, aprašyti patirtus įs 
džius. (

Labai įdomu buvo garsia-! Aštuoni žydų teroristu 
me Holivude (Hollywood),(grupės (Jewish Defense 
kuriame buvau nuosekliai 
supažindintas su ameriko
niškų filmų kūrimu, nuosta
bai spalvingas ir labai dide
lės apimties Disnelandas 
(Disneyland).

O kur Las Vegas — loši
mų ir spalvinių reklamų 
miestas su gerai paruošto
mis muzikinėmis programo
mis Nevados valstijoje? Is
toriniai meno šedevrai bu
vusio senatoriaus George 
Hearsto rezidencijoje pu-
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Mieste pasidairius
Brooklynietė Joyce Bryan 

areštuota ir kaltinama t d e 1 
jos 7 mėnesių kūdikio mir
ties iš bado. Netekėjusi mo
tina turi dar keturis vaikus.

Rabinas S. Piekarsky areš
tuotas ir kaltinamas auto
mobilio pavogimu, pardavi
mu ir to paties automobilio 
antru kartu pavogimu.

U Thanto laiškas skam
ba: '

Gerb. Misteri Vladimiro- 
vai,

Jūsų išvykimui iš Suvie
nytųjų Nacijų artėjant, aš 
noriu išreikšti Jums savo 
asmeninę padėką už tą žy
mų veiklos indėli, kurį įne- 
šėte, besidarbuodamas mū
sų organizacijoje šešerius 
metus.

1964 tmetų birželyje į se
kretoriatą Jūs atėjote dirb
ti, turėdamas puikų akade
mini pasiruošimą ir vertin
gą daugelio metų patirtį va
dovauti bibliotekiniam dar
bui. Savo žinias Jūs suma
niai taikėte .sekretoriato 
darbe ir visus tuos’metus 
buvote nepaprastai darbin
gas, išradingas ir meistriš
kai atlikote atsakingas bib
liotekos direktoriaus parei
gas. Jūsų atsidavimas Su
vienytųjų Nacijų darbui ir 
ios idealams drauge su auk
šta Jūsų darbo kultūra bu
vo ir tebėra Jūsų bendra
darbių ir visos Organizaci
jos pasididžiavimu.

Su pagarba,
U Thant,

„ Generalinis, sekretorius

Kairas. Arabijos Civi
linės aviacijos taryba pa
smerkė lėktuvų grobikus, i

Rodos, taip neseniai ma
čiau jį, Juozą Kulikauską, 

1 Lietuvos literatūros muzie
jaus direktorių, sėdintį mu
ziejuje prie savo stalo ir 
rašantį. O jau praėjo be- 

: veik du mėnesiai kaip jo nė- 
( ra gyvųjų tarpe. Staigi, ne
tikėta mirtis ’ užklupo Juozą 
Kulikauską, pilną ryžto ir 
didžių sumanymų, vos ei
nantį 64-uosius metus.

Geriau pažinau direktorių 
Juozą Kulikauską dalyvau
dama ekskursijose, kurias 
vasaros metu rengdavo Lie
tuvos literatūros muziejus. 
Šios ekskursijos visuomet 
būdavo įdomios ir gausiai 
jose ekskursantai dalyvau
davo.

Buvęs direktorius Juozas 
Kulikauskas su savo bend
radarbiais sudarydavo gana 
įdomius ekskursijų maršru
tus po visas respublikos ra
šytojų tėviškes, gražias vie
toves, įvairius muziejus. 
Gana dažnai ekskursijose 
dalyvaudavo ir pats Juozas 
Kulikauskas. Pravažiuojant 
įdomesnę vietovę, autobusas 
sustodavo ir čia direktorius 
arba kuris nors iš palydovų 
smulkiai papasakodavo kas 
riša šią vietovę su literatū
ra, Lietuvos praeitimi bei 
dabartimi.

Ekskursijų metu įsidėmė
jau, su kokia meile ir nuo
širdumu muziejaus direkto
rius Juozas Kulikauskas vis
ką aiškina-pasakoja.

Ekskursijų dalykai nie
kuomet nepamirš tų įdomių 
valandų, kurias praleido ke
liaudami kartu su Juozu 
Kulikausku. Nepamirš jo 
muziejaus lankytojai ir visi 
jį pažinojusieji.

Chrizantemom savo kelią klojai, 
Rožes puošė pakeles plačias. 
Žygiavai tikru keliu rytojun, — 
Ncnuklydai svetimu taku.
Tavo kelias tiesis begalybėn, 
Jaunos rožės skleisis ir žydes, 
Žiedai puoš jos Lietuvą-Tėvynę, 
Tavo vardą amžinai min€s.

K. žakavičienė
Mokytoja pensinihkė 

Kaunas, XII 6

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

Lietuvių Namo Bendrovės 
direktorių susirinkimas 
įvyks sausio 28, savame na
me. Pradžia 1 vai. popiet. 
Svarbu visiems direkto
riams dalyvauti,
teiktas finansinis raportas 
už 1970 metus. J. G.

Use

Juozas Rimša
’ 4 i1970 m. gruodžio mėn. 27

d. Paežerių kaimo kapinėse

Parengimy Kalendorius
Kovo 7 d.

(Vilkaviškio rajonas) į pas-' Niujorko Lietuvių Mote-

jome Juozą Rimšą. Tai bene 
paskutinis Lietuvos knyg
nešys mohikanas.

Juozo Rimšos visuomeni
nė veikla pasireiškė’labai 
plačia skale. Jis buvo knyg
nešys spaudos draudimo 
laikotarpiu. 1905 m. revoliu- 
Biių idėjų propoguotojas ir 

leidėjas, aktyvus revoliu- 
os dalyvis. Daug kartų už 

savo veiklą ir pažangius įsi
tikinimus buvo kalinamas, 
buvo ištremtas į Rusijos gi
lumą. Per pirmutinį pasau
linį karą vokiečių okupaci
jos metu buvo uždarytas į 
koncentracijos lagerį.

Turėdamas didelį autori
tetą apylinkės valstiečių 
tarpe, savo patarimais ir 
kartais materialine pagalba 
d a u g pasidarbavo ’ spren
džiant įvairius žemės ūkio 
ir buities klausimus. Net 
sunkiausiame nepasisekime 
jis nenuleido rankų: opti
mistiškai žiūrėjo į reikalą, 
ieškojo būdų, ieškojo kelių, 
kaip išsisukti iš tos nesėk
mės. Ir beveik visada rasda-

ru Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DIENOS, 
Laisvės salėje, 2 vai. po pie
tų. •<-

Kovo 14 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 1 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

1

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- . 

burum popietė.

Gražų, ilga ir garbingą 
kelią nuėjo Juozas Rimša, 
persona 1 i n i s pensininkas. 
Mirė turėdamas 95 m. am
žiaus. Daug nuopelnų, daug 
širdingų atsiminimų žmo-

Tebūna jam lengva jį pri
glaudusi Paežerių žemelė.

P. Naudžius
Kapsukas, LTSR.

Karo našta Izraeliui
Tel Avivas—Izraelis šiais 

metais išleis militariniams 
reikalams daugiau kaip pus
antro bilijono dolerių. Tam 
tikslui iš nacionalinio biu
džeto skiriama 40 proc.

Visos prekės smarkiai pa
brango. Už paprastą televi
zorių reikia mokėti $600, už 
vokiška automobili $5,000.

Užsienio žydai raginami 
sukelti Iz r a e 1 i o militari
niams reikalams bilijoną 
doleriu. C \

Ilgiausi Mėty Petrui
Praėjusio šeštadienio va

kare mūsb veiklioji Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
narė, žymioji parengi m(u 
gaspadinė Elena Siaurienė > 
susikvietė keletą pažįstamų < 
pas save į namus. ,

Bevakarieniaujantprie tik
rai puikiausios puotos, kur, 
pagal žmonių pasakymą, 
“trūko tik balandžio pieno,” 
Elenutė p r a ne še sueigos 
tikslą. O jų buvo net trys.

Pirmiausia, pasveikinome 
šeimininką Petrą Siaurį jo 
gimtadienio proga. Sudai
navome “Ilgiausių metų” ir 
“Happy Birthday.”

Antra, šį mėnesį sukanka 
mūsų ilgamečiams judėjimo 
draugams Mykolui ir Amili- 
jai Liepams penkiasdešimt 
metų jų vedybinio gyvenimo. 
Jiems irgi palinkėjome daug 
metų, pakeldami tostą. Abu 
draugai Liepai mūsų paren
gimų uolūs lankytojai ir or
ganizacijų nariai.
Trečia, Elenutė norėjo pa

sveikinti buvusia ir dabar 
vėl pasilikusią Niujorko Lie- r 
tuvių Moterų Klubo valdy
bą. Valdyba dėkoja jai už 
tai.

lev’a

Viena. — Austrijos prezi
dentas Jonas pasisakė už 
Europos saugumo konferen
cija.

rk

Maskva. —Tarybų Sąjun
ga ir Japonija pasirašė pa- 

r* didintos prekybos sutartį.
Prekybos reikalams TSRS 
stato naują uostamiestį 
Wrangelio įlankoje į rytus 
nuo Vladivostoko.

/Telefonu taisytojai, nepai-, 
svdami teismo draudimo, tę
sia toliau streiką.

Sanitacijos darbininkų uni
ja nutarė nutraukti dery
bas vasario/1 d. ir skelbti 
streiką, jeįen nebus iki to 
laiko susitaikyta.

WARREN, N. J.

)/i a. ir SKeiorj 
4u nebus iki to

Policiiai streikuojant, kol 
kas, kriminalizmaš nepadi
dėjo. Policijos komisionie- 
rius Murph v norėjo gauti 
valstijos milicijos. Pagaliau 
policistai nusitarė grįžti 
darban.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

EDWARD F. SHIMKUS
Mirė sausio 23, 1970

Jau vieneri metai kai mirė mano brangus sūnuš. 
Su lindėsiu prisimename tave. Niekad neužmiršime 
tavęs, pasįlieki mūsų mintyse ant visados/

Carol ir Lorraine dukros Felicia, motina
Eugene, brolis ir o. J . Sonya, žmonajo seimą. * ’

PADĖKA
Per Joną Grybą woodha- 

venietė O. Titanienė įteikė 
didelį maišą skudurų, nau
dojimui mūsų spaustuvėje 
mašinų šluostymui. Ačiū 
jai.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų . TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
del spalvotų televizorių ir 
Master
patenkin(tį/mūsų patarnavi

 

mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašome skambinti: 647*4 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

tennas. Būsite

Tiktai Limituotam Laikui

League) viršininkai ir na
riai areštuoti ir apkaltinti 
riaušių kėlimu, kriminali
niu elgesiu ir plėšikavimu. 
Tarp apkaltintųjų yra ir jų 
vyriausias vadas rabinas 
Kahane.

Tarptautinė dokininkų są
junga New Yorke ir New 
Jersey atžymėjo Martino 
Lutherio Kingo gimtadieni 
sausio 15 d., kaip legalę 
šventę.

A

Juozas Shukis
Mirė Sausio 23, 1957 m.

Jau keturiolika metų praėjo kai mirė mano 
mylimas vyras Juozas. Ilgai ilgai mes 

jį psisiminsime. Liūdime jo.

Susanna Shukis, žmona
Olga ir Frank Graham 

dukra ir žentas
So. Boston, Mass.

Geriausia dovana jūsų giminėms, gyvenantiems 
Sovietų Sąjungoje yra: automašina MOSKVICH 
408-IĘ TURIME TIKTAI 50 AUTOMAŠINŲ.

KAINA $2,875.

PIRMAM ATĖJUS —PIRMAS PATARNAVIMAS

Užsakymą ir pinigus siųskite tiesiog 
į įstaigą —

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