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KRISLAI
Nuoširdi pagalbos ranka 
Už Angelą
Naujas karo plėtimas 
Tikras šedevras 
Jų nauja giesmė 
Čilės keliu!

^Sveikinimas Albertui 
’ — A. Bimba —

Užtven k imas d i d žiosi os
lo upės ir pastatymas milži
niškos elektrinės laikoma di
džiausiu, t ie si o g istoriniu 
Egiptui laimėjimu. O tai bu
vo pasiekta tiktai Tarybų Są
jungos jam suteiktos finansi
nės ir inžinierinės pagalbos 

.dėka. Per Aswan ^užtvankos 
atidarymo ceremonijas Egip
to prezidentas Sadataš pade? 
kos žodyje pasakė, kad šitos 
pagalbos Egipto liaudis nieka
dos nepamirš.

Įdomiausia gal tas, kad 
šios statybos planas buvo 
skelbtas, tai beveik visos
džiosios kapitalistinio pasau
lio inžinierinės galvos jį pa
skelbė negalimu, neįmanomu 
įvykdyti.' O jis tapo įvykdy
tas dėka socialistinio pasau
lio inžinierinių galvų !

kai
pa-
di-

Pasaulinė Darbo Unijų Fe
deracija vardu savo 150,000,- 
000 narių kreipėsi į Amerikos 
valdžią su raginimu neperse
kioti komunistės filosofės An
gola Davis. Vadinasi, kova 
už šios drąsios kovotojos lais
vę pašidarė pasauliniu reika-

Angela laiminga dar ir tuo, 
kad šioje kovoje už savo pe
čių ji turi savo motiną, brolį 
Ben ir sesutę Fanią. Visi jie 
drąsūs aktyvistai. Visi važi
nėja po Ameriką ir pasakoja 
žmonėms, kaip jų Angela ta
po reakcinio sąmokslo auka.

Fanią girdėjau kalbant aną 
dieną “Daily World” paren
gime New Yorke. Kokia .ji 
puiki oratorė! 

I* ..
Jau ir komercinėje spaudo

je pradeda reikštis didelis su
sirūpinimas prezidento Nixo- 
no išplėtimu karo į Kambo- 
diją ir Laosą ir atnaujinimu 
Šiaurės Vietnamo bombarda
vimo. Antai, “The New York 
Times” jau atvirai pasmerkia 
šią politiką. Teisingai laikraš
tis sako, kad ji Veda į nau
jas kruvinas avantiūras ir pa
neigia visus prezidento paža
dus šį karą užbaigti.

Per-
Tai

< Nagi, va mano rankose kny
ga “Kalnų puokštė.“ 
skaičiau ir susižavėjau, 
tadžikų tautos poetų eilėraš
čių, išverstų į lietuvių kalbą, 
rinkinys. Kiekvienas eilėraš
tis tai Šedevras. Kiekvienas 
yra daina — kupina meilės, 
džiaugsmo, pasididžiavimo.

štai jums tik vienas punk- 
telis iš kelių dešimtų eilėraš- 
čių:

štai ta gėlė, kur
svyra vis dažniau, 

Brangesnė už visas,
tikrai žinau,

Ir ne todėl, kad
ji pati skaisčiausia, 

O tik todėl, kad
pats ją sodinau.

Atsimenate, kaip prieš ke
letą metų “vaduotojai” pra
kaituodavo įtikinėdami savo 
pasekėjus, kad mūsų mielojo
je Lietuvoje visur esąs tik al- 

/ kis, apiplyšimas, elgetystė. ži
noma, buvo lengvatikių, kurie 
tuo melu patikėjo.

PRICE 10c
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Jungtinės Valstijos plečia 
karą Kąmbodijoje, laužo 

Kongreso rezoliuciją
Saigonas.—Jungtinių Vals

tijų militarinė komanda in
formavo, kad visos svar
biausios oro jėgos dabar 
naudojamos Kambodijos ci

 

viliniame kare. Taip’gi pa
naudotos ir karinio laivyno 
jėgos.

Amerikai parsida v u s i a i 
Lon Nol valdžiai išlaikyti iš 
Pietų Vietnamo atvyko 
Saigono valdžios karinės 
jėgos. Dabar bendromis jė-

Chryslerio darbininkai 
nestreikuos

Detroitas — Chrys 1 e r i o 
korpora c i j o s automobilių 
darbininkai buvo pasiruošę 
streikuoti, bet paskutinėmis 
valandomis unijos ir kom
panijos atstovai susitaikė 
dėl kontrakto atnaujinimo. 
Darbininkai gauna algų pa
kėlimą ir kitas koncesijas.

Unijos ir kompanijos at
stovai taipgi sutiko toliau 
tartis dėl įvedimo keturių 
dienų savaitės, dirbant 40 
valandų. Tuomet darbinin
kai turėtų dirbti keturias 
dienas po 10 vai. į dieną. 
Tuomet turėtų trijų dienų 
laisvą savaitgalį.

Bet dabar jie jo jau nebe- 
šinkavoja. Ar pastebėjote, 
kad jiems dabar toje mūsų 
Lietuvoje didžiausia nelaimė 
tame, kad dar ne visi mūsų 
broliai ten važinėja automo
biliais, kad dar net ne visi 
tie, kurie turi pinigų, gali 
juos gauti, nes nespėjama jų 
prigaminti.

O Chicagos menševikų laik
raščio redaktoriaus suprati
mu, dar bene didesnė Lietu
vos žmonėms nelaimė, tai kad 
ten komunistai per daug kny
gą prirašė ir prispausdino!

i, užversti visi kampai, 
"išvargę” žmonės nebegali jų 
atsikratyti.

Dar vienoje Lotynų Ameri
kos šalyje įvykiai gimdo di
delį nerimą mūsų Amerikos 
vadovų širdyse. Ateinančios ži
nios iš Urugvajaus kalba apie 
galimybes šio krašto žmonėms 
pasekti Čilės liaudies pėdo
mis. Jau einąs pasitarimas 
tarp komunistu, socialistų ir 
kairiųjų krikščionių demo
kratų dėl sudarymo bendro 
fronto ateinančiuose preziden
to rinkimuose. Ieškoma vi
siems remtino vieno kandida
to. Gai ir surasią!

Nors jau truputį pavėluotai, 
bet njan vis tiek norisi visų 
laisviečių 'uardu labai nuošir
džiai pasveikinti Amerikos 
lietuviams tąip labai gerai ir 

 

plačiai pą^įstamą Albertą Lau- 

 

rinčiuka (jo paskyrimo vyriau
siu didžiojo Vilniaus dienraš
čio “Tiesa” redaktoriumi pro
ga. Kiek mums žinoma, jis 
tas garbingas pareigas pradė
jo eiti su šių metų pradžia. 
Linkime jums, Albertai, di
džiausios sėkmės. Tikime, 
kad, taip gerai pažindamas 
Amerikos lietuvius, laikas nuo 
laiko juos prisiminsite.

Senatorius McGovern kaltina 
Nixoną karo plėtimu Kambodijoj

gomis bandoma partizanų 
apsuptą Kambodijos sosti
nę Phnom Penh ąpginti ir 
i ją kelius atidaryti.

Amerikiečiu kariu maži
nimas Pietų Vietname su
laikytas. Militarinės jėgos 
visur stiprinamos.

Atrodo, kad prez. Nixo- 
nas ir Pentagonas panei
gia Kongreso tarimą nenau
doti militarinių jėgų ir fi
nansų karui Kambodijoje.

Washingtonas. — Senato
rius M? c G o v e r n pareiškė, 
kad prez. Nixonas, plėsda
mas karą Kambodijoje, tik
rai paneigė Kongreso priim
tą rezoliuciją, kuri draudžia 
Amerikos kareivius naudoti 
Kambodijos kare.

Pasiskelbęs prezidentiniu

kandidatu 1972 metams, Mc
Govern primena, kad Nixo- 
no administracija daro tuos 
pačius žygius Kambodijoje, 
kas jau buvo atlikta per 
daugelį metų Vietname, Tai 
reiškia, kad JAV pilnai įsi
traukia į karą Kambodijoje. 
Tai priešinga Kongreso ta
rimams.

Japonijoje kuriasi bendras 
keturių partijų frontas 
sekamiems rinkimams

TSRS ir Čekoslovakija 
pasirašė sutartis

Maskva. — TSRS ir Čeko- 
slovaldjos pasitarimai eko
nominei kooperacijai baigė
si sausio 21 d. Sutartys pa
sirašytos. ,

TSRS sutiko (daugiau pri
statyti aliejaus Tivnaturali- 
nio gazo, padėti nuvesti 
aliejaus vamzdžius, pastaty- 

dvi atominės jėgos stotis. 
_ ?

7,000 naują namą
Vilnius. — “Valstiečių 

Laikraštis” rašo:
Tokie šių metu kaimo sta

tybininkų planai, kuriuos 
šią savaite patvirtino res
publikos Ministrų Taryba. 
Tiek gyvenamųjų namų dar 
niekada mūsų kaime nebu
vo pastatyta per vienerius 
metus. Iš šio skaičiaus 4,500 
skirti besikeliantiems iš 
vienkiemių į gyvenvietes.

Imtis pastatyti 500 namų 
daugiau negu pernai — ne
lengvas uždavinys. Bet sta
tybininkams teikia vilčių 
tai, kad ir praėjusių metų 
užduotis buvo tiek pat’ pa
didinta ir sėkmingai įvyk
dyta. Duotą žodi pernai iš
tesėjo abi statybos organi
zacijos — Kaimo statybos 
ministerija ir respublikinis 
Tarpkolūkinių statybinių or
ganizacijų susivienijimas — 
pastatę 6,500 namų.

ti

Kovoja algų mažinimą
Lancaster, Pa. — Hamil

ton Watch kompanijos dar
bininkai griežtai atsisakė 
priimti kompanijos patvar
kymą algas nukapoti 10%. 
Unijos viršininkai užgyrė 
kompa n i j o s patvarkymą, 
nes kompanija pergyvenan
ti finansine krizę.

Iš 2,000 darbininkų, sako
ma, pusė ju sutiko pasiten
kinti sumažintomis algomis, 
bet kiti veda kova. Jie pasi
samdė advokatą Goldberge- 
rį ir traukia kompaniją teis
man, reikalaudami jiems 
mokėti hesumažintas algas.

Windsor, Kanada. — 14,- 
100 Fordo automobilių dar
bininkų paskelbė streiką. 
Reikalauja tokių pat algų ir 
darbo sąlygų, kokias gauna 
Jung. Valstijose Fordo au
tomobilių darbininkai.

P. Vietnamui reikia koalicines 
Saldžios, sako J.T. sekr. Thant

■ ■ ■■ x A V :
Jungtinių Tautų generali-® ~~ “ ’ J' _ j _

nis sekretorius Thantas pa-' 
teiškė spaudos konferenci
jai, kad Pietų Vietname ne
bus taikos, iki ten nebus su
daryta koalicinė valdžia, tu
rinti pasitikėjimą plačiuose 
gyventojų sluogsniuose.

Jis pasmerkė žydų teroris
tų žygius prieš Tarybų Są- ___o_„__c o. ..
jungos misiją Jungtinėse Davis, taipgi kviečia orga- 
Taųtose. Priminė tai, kad nizuotus darbininkus kovo
toji e žygiai prisideda prie ti už jos išlaisvinimą.

augimo ^entimento i škelti 
Jungtinių Tautų centrą iš 
New York o į kitą šiai or
ganizacijai patogesnę vietą.

Tokijas.— Japonija smar
kiai ruošiasi prie municipa
linių ir parlamento rinkimų, 
kurie Įvyks balandžio mė
nesi, c

Socialistų, komunistų ir 
demokratinių socialistų par
tijos jau susitarė sudaryti 
bendrą rinkimams frontą. Į 
bendro fronto konferenciją 
atvyko ir budistų Komiteto 
partijos atstovai, kurie pa
reiškė s u t i k i m ą bendrai 
veikti rinkimuose.

Liberalų-Demokratų par
tijos vadai susirūpino, kaip

se. 1969 metais opozicinės 
partijos gavo 22 milijonus 
balsų, maždaug tiek, kięk 
valdančioji Liberalų-Demo
kratų partija. Šiuose rinki
muose bendras frontas ga
li gauti gerokai daugiau 
balsų ir nugalėti Liberalų- 
Demokratų partiją.

Tarp žmonių nuolat didė
ja nepasitenkinimas val
džios politika. Aukštos pra
gyvenimo kainos, didėjanti 
infliacija, augantis milita- 
rizmas sudaro pavojingą 
padėtį, kurią bendras fron
tas gali rinkimuose panau-

išlaikyti valdžią savo ranko- doti prieš valdžią.
Praga. — Pasaulinė Dar

bo Unijų Federacija ragina 
Kaliforni jos gubernatorių 
Reaganą išlaisvinti Angela

Aliejaus valstybes reikalauja 
aukštesnių kainų už aliejų

Teheranas. —Irano, Irako® ”---------- ----------------
ir Saudi Arabijos viršinin
kai, atstovaudami 10 šalių, 
kurios parduoda aliejų už
sienio kompanijoms, reika
lauja už aliejų ’ aukštesnių 
kainu, c- • ■

Jeigu nebus patenkintas 
jų reikalavimas, tai aliejaus 
išvežimas į Vakarų Europą 
ir Japoniją gali būt sutruk
dytas arba visai sulaikytas.

Pasitarimai tęsiasi su An-

glijos aliejaus kompanijo
mis, kurios turi aliejaus 
koncesijas Vidurio Rytuose.

Ag'ana. Guamos legis
lature pasisakė prieš Jung
tinių Valstijų bandymą pa
imti daugiau kaip trečdalį 
salos žemės. Guama turi tik 
212 ketvirtainių mylių plo
to ir apie 100,000 gyvento
ju*

Suskilo Palestinos 
partizanai

Ammanas.—Jordano prem
jeras Tell susitarė su Pales
tinos Išsivadavimo Organi
zacijos vadais baigti tarpsa- 
vinius mūšius ir bendrai ko
voti prieš agresorius. Abeji 
pasisakė už taikos pasitari
mus su Izraeliu.

Bet kitą partizanų šaka— 
Liaudies Frontas už Palesti- 
n o s išvadavimą atsisakė 
tartis. Frontas priešingas 
bet kokiems pasitarimams 
su Izraeliu. Jis tęsia, provo
kacinius žygius Jordane ir 
ardo arabų vienybę.

Kompaf tija pasmerkė 
teroristus

New Yorkas. —Komunis
tų Partija griežtai pasmer
kė žydus teroristus. Parti
ja pareiškė apgailestavimą, 
kad miesto valdžia nesuval
do teroristų.

Partijos pirmininkas Win
ston su savo delegacija apsi
lankė TSRS misijoje prie 
Jungtinių Tautų ir pareiš
kė solidarumą kovoje su te
roristais.

Sustreikavo Anglijos pašto 
darbininkai už didesnes algas

Londonas.—Daugiau kaip® “ “ Z
200,000 Anglijos pašto dar
bininkų paskelbė streiką. Jie 
reikalauja^ 15 proc. pakelti 
algas, valdžia sutinka pa
kelti 8 proc. Šiuo metu paš
to darbininkai uždirbo nuo 

c

Valdžia deda pastangas 
streiką kąip nors likviduoti, 
nors reikėtų jį ir sulaužyti. 
Streikas uždarė ne tik paš
tą, bet ir telegramų funkci
jas.

Pašto darbininkų ūmios 
sekretorius Jackson paskel
bė, .kad derybos su valdžios 
atstovais nieko naujo neda
vė, todėl reikėjo streiką pa
skelbti.

Dar-es- Salaam, Tanzani
ja. — TSRS prekybinis lai
vas “Berezovka” atvežė 
įvairių prekių iš Tarybų Są
jungos ir išsivežė nemažai 
kavos ir kitų Tanzanijos 
produktų. Prekyba su Tan
zanija gerokai padidinta.

16 procentų darbininkų 
dirba valdžios darbus

Washingtonas. — Darbo 
Statistikų Biuras skelbia, 
kad 16 procentų visos dar
bo jėgos dabar tarnauja val
diškuose darbuose.

Šiuo metu valdiškuose 
darbuose dirba 12 milijonų 
6 šimtai tūkstančių darbi
ninkų. 1950 metu tokiuose 
darbuose dirbo tik 6 milijo
nai darbininkų.

Vėliausios Žinios
lavaran, Iranas. — Irano 

karalius pagrūmojo vakari
nėms šalims, kad jo ir ki
tų devynių žibalą gaminan
čių šalių valdžios sulaikys 
joms teikusios žibalą, jeigu 
dabartinės derybos neduos 
naujo susitarimo. Kaip ži
nia, daugiausia žibalo vaka
rų šalims teikia Iranas, Ira
kas, Saudi Arabija ir kitos 
arabiškos šalys.

»

Gubernatorius pasižada 
panaikinti rasizmą

Columbia, S. C. —• Nauja
sis gubernatorius J. C. West 
inauguracijos metu pareiš
kė, kad jis viską darys rasi
nės diskriminacijos šioje 
valstijoje panaikinimui. -

South Carolina valstija 
ikišiol buvo viena 13 vals
tijų, kur daugiausia negrai 
diskriminuojamį, terorizuo
jami. Būtų smagu, kad West 
išpildytų savo pažadą.

>/

Reikalauja nubausti 
Gvinejon įsiveržėlius
Conakry. —Gvinėjos res- 

jublikos prezidentas Toure 
pareiškė parlamentui, kad 
Portūgalijos įsiveržėliai į 
Gvinėjos teritoriją turi būt 
nubausti už jų kriminalinį 
darbą.

Lapkričio mėnesį įsiver
žėliai buvo sumušti. Mūšiuo
se apie 400 žmonių buvo už
mušta ir keletas šimtų su
žeista., Paimtieji nelaisvėn 
perduoti teismui.

Bonna. — Vakaru Vokie
tijos mainieriai nuo 1957 
metų padidino anglies išga
vimą 110 proc., kuomet ki
tose šalysė, .bendrai imant, 
padidinta 93 proc., skelbia 
Vakarų Vokietijos Pramo
nės Institutas.

Aliejus užteršė įlanką
San Francisco.— 2 aliejaus 

tankai, susidūrę prie Golden 
Gate tilto, paleido tiek alie
jaus į gražiąją įlanką, kad 
ten vandenį užteršė. Milijo
nas galionų aliejaus užpluk- 
dė įlanką..

Plaukiojantieji paukščiai 
ir žuvys aliejuje miršta. 
Bandoma aliejų iš vandens 
graibyti, bet mažai iš to 
naudos.

Ukrainos žydai smerkia 
žydus teroristus

Kievas. — Sinagogoje su
sirinkę religiniai žydai pri
ėmė rezoliuciją ir pasiuntė 
Amerikos ambasadai Mask
voje. Jie pasmerkė Ameri
kos žydų teroristų žygius.

Kituose Ukrainos mies
tuose žydai taipgi smerkia 
teroristus.

Washingtonas. — Vietoje 
prezidento Nixono žadamo 
ekonominio p a g ė r ė j i m o , 
gauname naują didelį ne
darbo padidėjimą. Federa
linis valdžios Darbo Depar
tamentas paskelbė, kad šian
dien jarf ne 7.6 procento vi
sų darbininkų vaikštinėja 
be darbo!

Saigonas. — Saigono val
džia ir Amerikos militarinė 
komanda skelbia, kad paga
liau esą pavykę atidaryti ke
lią num. 4 į Kambodijos sos
tinę Pnompenh. Bet apie 
pačią sostinę mūšiai yra 
paaštrėję.

Flushing, N. Y. — Sekma
dienį gaisre žuvo šeima iš 
šešių narių. Baisi nelaimė 
ištiko John Torcynski, 34 
metų, žmoną Barbara, 32 
metų, sūnų John, 10 metų 
dukrytę Joannie, 6 metų, ir 
Lindą, 3 metų, taip pat Tor- 
cynskio tėvą, 75 metų. Šei
ma gyveno 160 -16 33rd 
Avė. b

t
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SAUSIO 19 dieną spaudoje pasirodė tiesiai iš Peil- 
t;igotio žinia tokia antrašte: “U. S. plans to use all air 
weapons in Cambodian war.” Lietuviškai: “Jungtinės 
Valstijos planuoja panaudoti visus oro jėgų ginklus 
Kambodijos kare.” Ir išaiškinama, jog tai reiškia, kad 
mūsų lėktuvai bombarduos Kambodijoje Nolo militarinio 
režimo priešų pozicijas, jie padės perkelti Pietų Vietnamo 
armijas į Kambodijoje mūšio laukus ir t. t. Kitais žo
džiais, nuo dabar Amerikos militarinės jėgos atvirai ka
riaus Kambodijoje!

Kaip anais metais prezidentas Johnsonas vadovavo
si Kongreso priimta taip vadinama Gulf of Tonkin rezo
liuciją, autorizuojančią jį visomis jėgomis Vietname 
“apginti” amerikiečius, taip dabar prezidentas Nixonas 
vadovaujasi Kongreso priimta rezoliucija, autorizuojanti 
prezidentą suteikti Kambodijai penkių šimtų milijonų 
dolerių vertės militarinės pagalbos. Tiesa, rezoliucija 
sako, kad prezidentui draudžiama šiame kare.įvelti Ame
rikos armijas, bet ųedraudžia panaudoti oro ir vandens 
jėgas—nedraudžia panaudoti ginkluotus lėktuvus ir lai
vus. Tai juos dabar valdžia ir panaudoja!

Ir nesigirdi, kad Kongrese kas nors protestuotų 
prieš šį prezidento Nixono traukimą Amerikos vis gi
liau ir giliau į Kambodijos karą. Niekas nesako, kad 
prezidentas sukaneveikia Kongreso rezoliuciją, panau
dodamas oro ir vandens militarinės jėgas. Kur tie Kon
greso liberalai? Kur senaaoriai Fulbright, McGovern ir 
Kennedy?

Linkime sėkmės, bet...
PRAEITĄ savaitę Maskvoje prasidėjo labai svarbus 

pasitarinfas tarp Jungtinių Valstijų ir Tarybų Sąjungos 
mokslininkų. Jie susirinko paieško/i būdų ir priemonių, 
kaip Amerikos ir Tarybų Sąjungos mokslininkai galėtų 
kocįfe'ruoti pastangose giliausiai ištirti ir užkariauti erd
vę. Iki šiol tokio bendradarbiavimo kaip ir nebuvo. Ne
pasitarę ir nesusitarę mokslininkai' gamino- ir į erdvę 
leido visokias raketas, visokius erdvėlaivius atskirai. 
Bendros pastangos sutaupytų be galo daug taip labai 
reikalingų kitiems žmonijos poreikiams lėšų ir mokslinio 
žinojimo.

Nereikia nė kalbėti, jog mes nuoširdžiausiai linkime 
kuo didžiausios sėkmės šiems mokslininkų pastarimams. 
Deja, žymiai pablogėję santykiai tarp Amerikos ir Ta
rybų Sąjungos dėl čionai chuliganiškų užpuldinėjimų ant 
tarybinių įstaigų ir darbuotojų, nepadės ir šiems Mask
vos pasitarimams. Rimtas bendradarbiavimas neįma
nomas šaltojo karo atmosferoje. Tą supranta kiekvie
nas blaivai protaujantis žmogus.

Pirmutinis riukimij arenoje
• SENATORIUS George S. McGovern iš So. Dakotoš 
jau viešai ir oficialiai paskelbė savo kandidatūrą i De
mokratų partijos kandidatus prezidento vietai 1972 me
tais. Jis mano, kad reikia iš anksto ruoštis partijos no
minacijoms. Ir, mums atrodo, jis elgiasi protingai. Te
gu piliečiai labai iš ankšto sužino jo nusistatymu įvai
riais klausimais. Žinodami, kas kur kaip stovi, jie galės 
išmintingiau pasirinkti jiems geriausia patinkanti kan
didatą.

Savo kandidatūros paskelbime sen. McGovern tei
singai svarbiausiu klausimu stato Vietnamo karo nu
traukimą. Jis nurodo, kad iš pat pradžios priešinosi 
Amerikos jėgų siuntimui į Vietnamą ir per visus dešimt 
metų energingai darbavosi karui nutraukti. Ir dabar 
jis žada, — jeigu jis būtų išrinktas prezidentu, — tuo
jau atvirai pripažinti, kad sis karas buvo balsi klaida iš 
Amerikos valdžios pusės ir kad jis nutraukiamas. ■

Bet viskas rodo, kad sen. McGovernui nenusileidžia 
senatorius Edmund S. Muskie iš Maine valstijos, kuris 
savo vardo ir prestižo pakėlimui aplankė keletą, kraštų. 
Buvo nuvykęs net į Maskvą ir tarėsi su tarybiniais va
dais Vietnamo karo ir Vidurio Rytuose konflikto klau
simais. Ganoma, kad už dienos kitos ir jis paskelbs sa
vo kandidatūrą. Netenka abejoti, kad ukvatninkų De
mokratų partijoje atsiras ir daugiau. Gal iš “numiru
sių” prisikels ir senatorius Hubert Humphrey iš Minne- 
sotas. Ta buvusi prezidento Johnsono dešine ranka da
bar taipgi kalba prieš Vietnamo karą. Savo pralaimėji
mą Nixonui kaltininku jis teisingai laiko Johnsoną.

Beirutas, Lebanonas. — Į Pittsburgh, Pa. — U. S;
Sukilimas prieš Omano sul- 
tanatą plečiasi ir sudaro pa
vojų aliejaus šaltiniams, ku
riuos anglai ir amerikiečiai 
kontroliuoja.

S t e e 1 korporacija pakele 
piieno kainą 6.8 proc. Beth
lehem Steel kot’i)oracija bu
vo pakėlus kairią 12.5 proč., 
bet raginama prez. Nixono 
numažino iki 6.8 prbc.

Kas ką rašo ir sako
VISKAS BŪNA, 
KAIP IR BUVO

Uru g v a j i e č i ų lietuvių 
“Darbe” (sausjo 16 dieną) 
skundžiamasi:

“Šiandien Urugvajuje 
aukštieji valdininkai daug 
kalba apie peso pastovumą, 
o liaudis atsidūrė visai at
virkščiai su peso bevertin- 
gumu. Pavyzdžiui, imant 
šešis metus atgal, laisvoje 
rinkoje doleris kainavo: 
1965 metų gruodžio mėn.— 
25 pesai, 1966 m. — 77 pe
sai, 1967 m. — jau 198 pe
sai, 1968 m. — 252 pesai, 
1969 metais — 256 pesai, 
ir 1970 m—285 pesai. Tai. 
kaip matome, kuris turėjo 
susitaupęs kokį centą, itai 
jo santaupos sumažėjo be
veik 12 kartų.

Dėl ko taip liko be ver
tės pesas? Labai daug kal
bama per radiją ir laikraš
čius, kad visoki sukčiai la
bai naikina peso valiutą su 
prekių eksportu ir impor
tu.. .

.. .Valdžios viršūnėse daug 
kalbama, kad reikia nu
bausti visokius sukčius, bet 
nieko nedaroma... viskas 
būna kaip ir buvo

labai atsiliko, nuo kitų. Be
kono svorį jie pasiekė de
šimčia dienų vėliau. O to
liau giminingai veisiant, 
antrosios kartos šešių mė
nesių puskiauliai vidutiniš
kai svėrė. 25 proc. mažiau, 
negu negiminingo veisimo 
puskiauliai. Tuo būdu, ant
rąjį kartą kergiant su gi
miningais kuiliais, netenka
ma maždaug ketvirtadalio 
kiaulienos.

Artimas giminingas veisi
mas taip pat gali būti rimta 
gyvulių ligų atsiradimo ir 
plitimo priežastimi.”

Matote, kas dedasi.
seniai pripažinta, kad ne
sveika artimiems giminėms , 
tuoktis ir kurti šeimas. ' 
Net įstatymais draudžiama ' 
tuoktis broliams su seserį- , 
mis.

Dabar sužinome, kad to
kia pat gamtos taisyklė la
bai tinka ir gyvuliams. Ir ] 
ko tas mokslas dar neišras! ‘

Jau

NETIKRA RELIKVIJA
Vatikanui iškilo nelaukta 

sudėtinga problema. Popie
žiaus sudaryta speciali ko
misija po kruopščių tyrimų, 
aiškinimų ir tikslinimų nu
statė, kad viena vertingiau
sių katalikybės relikvijų— 
“šv. Petro sostas” visiškai 
nėra ta kėdė, ant kurios esą 
sėdėjęs apaštalas Petras. 
Pasirodo, kad. šis netikrasis 
šimtus metų garbinamas 
sostas padarytas tik 875 
metais.

TIFI PADEDA 
MOKSLININKAMS

Viena ekspedicija tyrinėjo 
jūros dugną netoli Austra
lijos krantų. Šiame rajone 
visą laiką sukinėdavosi del
finas, kurį mokslininkai pra
minė Tifi vardu. Delfinas 
susidraugavo su žmonėmis 
ir pradėjo jiems talkinin
kauti. štai, pav., kartą jis 
ištraukė iš 20 metrų gelmės 
narą, kuris įsipainiojo į 
dumblius ir vos neužduso. 
Kitą kartą Tifi atnešė dir
bantiems po vandeniu daik
tus, kuriuos jie buvo palikę 
valtyje. Pagaliau Tifi taip 
įsispecializavo, kad, sugrie
bęs kiekvieną iš valties iš

riestą daiktą, nešdavo po 
! vandeniu dirbantiems na

šią linksmą problemą rams.
baigsime. Kaip matote, ro~ 
jaus kalbos klausimas tikrai 
dėsningas. Nepykime ant 
anų teoretikų, nes jie savo 
teiginiais šiandien mus bent 
palinksmina^ Kai kažkoks 
rimtas filologas užpuolė vie
ną lenkų mokytoją, kam šis 
skleidžiąs erezijas, įrodinė
damas, kad Adomas su Ieva- 
kalbėję lenkiškai, žymiau
sias lenkų kalbininkas Ja
nas Boduenas de Kurtenė 
numojo ranka, sakydamas, 
jog nereikia ant jo pykti: 
suteiks progos kitiems pasa
kyti, kad taip nebuvo.”

A. B. SALIETIS f |

Šimtas klausimų ir atsakymų

MES IRGI NORIME 
PASVEIKINTI

“Vilnies” administr a c i j a
praneša, kad jų laikraščio siyVa?

|D0MU: AR UŽTEKS 
PABARIMO?

/

Lietuvos “Valstiečių Laik
raštyje” (sausio 12 d.) rašo 
Žemės ūkio mini s t e r i j o s 
agr o n o m a s A. Pečiulis ir 
laikraščio korespondentė A. 
Kudžmaitė. Rašo apie kai 
kurių tarybinių ūkių ir kol
ūkių padėtį Švenčionių ra- , 
jone. Jie juose lankėsi ir 
surado netikusią padėtį. Už 
tą bara jų vadovybę. Girdi:

“Švenčionių rajono žem
dirbiai linkę susiklosčiusiu 
padėtį aiškinti praėjusios 
vasaros sausra. Ginčyti ne
norime. 1 Sausra išties pada
rė nuostolių. Tačiau aišku, 
kad kaltinti tik meteorologi
nes sąlygas būtų neteisinga. 
Žolių sėklos augintojų gar
bė prarasta ir dėl kai kurių 
ūkių vadovų bei agronomų 
aplaidumo.”

Reikia tikėtis, kad kas 
nors tuos vadus ir agrono
mus pašauks prie atsako
mybės už savo apsileidimą 
ir nepaisymą, o gal užteks 
viešo per laikraštį.- pabari
mo.

I ---------------------------

IR GYVULIŲ KRAUJAS 
RŪŠIUOJAMAS!

Iki šiol mes buvome gir
dėję tiktai apie žmonių 
kraujo rūšiavimą. Tai rei
kalinga, kai vieno žmogaus 
kraujo reikia kitam žmo
gui.

Bet iš Lietuvos Gyvulinin
kystės instituto laboratori
jos vedėjo Z. Vagonio pasa
kojimo tame pačiame “Vals
tiečių Laikraščio” numeryje 
sužinome, kad ir gyvulių 
kraujo rūšiavimas labai rei
kalingas ir jau plačiai Lietu
voje naudojamas išvystymui 
ir pagerinimui gyvulių veis
lių.

Pavyzdžiui:
“Gyvulininkystės institute 

atlikti tyrimai parodė, kad 
ir geroms auginimo’ sąly
goms esant, giminingų tėvų 
buliukai per dvylika mėne
sių tepasiekia 260-275 kilo
gramų svorį. Tuo tarpu ne- 
giminingų tėvų tokio pat 
amžiaus buliukai sveria po 
301-346 kilogranius.

Ypač nuostolingas yra 
artirnas giminingas veisi- 
ihas kiaulininkystėje. Tyri
mų duomenimis, iš giminin
go kergįmo gauti paršeliai

vajus baigėsi gana sėkmin
gai, nepaisant daugy b ė s 
sunkumų, su kuriais teko 
susidurti. Ji sako: 
^Stropieji vajininkai ir va- 
jininkės darbą atliko • su 
kaupu. Ir tenka juos už tai 
tik pasveikinti ir palinkėti 
geriausios sėkmės kitais 
metais vėl taip gražiai pa
sirodyti.”

Mes prašome vilniečius 
p r i i m t i ir mūsų nuošir
džiausius sveikinimus už ge
rai, gražiai, sėkmingai atlik
tą labai didelį darbą.

ALASAS APSIMOKĖJO
>

“Keleivis” (Jžiaugiasi, kad 
“vaduotojų” sukeltas alasas 
dėl Simo puikiai apsimokė
jo. Girdi, ir paskutinis 
“šykštuolis lengva ranka kė
lė iš savo kišenės auką ben
dram reikalui.” Ir, žinoma, 
“toksai reiškinys sukėlė vi
sų gaivų džiaugsmą.”

TRYS KIAURI MAIŠAI
Sausio 9 dieną buvęs at

laikytas VLIKo ir ALTos 
vadų pasitarimas. Jis pri
ėjęs labai svarbios išvados, 
būtent, kad visos vasario 16 
dienos proga surinktos au- 

i kos turi eiti į ALTos iždą, o 
iš jo gera dalis' bus atiduo
ta VLIKui. Taip būsią su
rinkta daugiau pinigų. O 
jū, žinoma, labai, labai rei
kia. Argi jūs manote, kad 
už dyką po Turkiją ir Wa- 
shingtoną trankosi Valiū
nas ir kiti lyderiai!

Bet taipgi sužinome, kad 
Amerikos Lietuvių Ben
druomenės iždas' irgi tuš
čias. Jos vadai irgi labai 
nori pasipinigauti vasario 
16 dienos proga. Jie sako, 
kad bent jau didžioji su
rinktų aukų dalis turėtų ei
ti tiesiai į jų iždą. Jie ir
gi dvasia šventa negali gy
venti.

Bendrųomiečiams jau pa
skelbė atvirą karą Chicagos 
menševikų “Naujienos” 
kėsinimąsi ant vasario 
dienos aukų.

UZ
16

NAUJA SALA
Juodojoje jūroje, apie 150 

kilometrų nuo Odesos, įren
giama metalinė aikštelė pir
majam šiose vietose naftos 
ir dujų gręžiniui. Dirbtinė 
sala įtvirtinta 30 metrų gy
lyje. Pręjekto autoriai — 
Azerbaidžano TSR inžinie
riai ir konstruktoriai.

Pernai Lietuvoje buvo iš
leista Algirdo Sabaliausko 
pustrečio • šimto puslapių 
knyga “Šimtas kalbos mįs
lių”. Ją tik dabar perskai
čiau. Ir perskaičiau, pasa
kysiu, su dideliu malonumu.

Knygos forma tikrai ne
paprastai Autorius pasista
to sau šimtą klausimų, su
sijusių su kalbos reikalais, 
ir populiariausia, lengviau
sia kalba į atsako, ar
ba juos paryškina.

Štai keletas pavyzdžių, 
kas per vieni tie jo klausi
mai:

“Kodėl prąstą, nepadorią 
spaudą vadiname geltoną- 
ja?”

“Iš kur vyrų gerklėse at7 
sirado Adomo obuolys?”

“Kas pirmasis pravirko 
krokodilo ašaromis?”

“Kas kareivius patrankų 
mėsa praminė?”

“Kas balandį taikos pauk
ščiu paskelbė?” .

Arba štai:
“Kaip galėjo karalius pa

virsti katinu?” (
“Kaip iš karalienės pasi-

> v

“Kaip iš generolo liko tik 
kelinės?”

“Ar susikalbėtų gestais 
lietuvis su bulgaru?”

“Kokios tautos vagys yra 
talentingiausi lingvistai?”

Kai kurie Algirdo atsaky
mai papuošti gražiu humo
ru. Už pavyzdį va jo beveik 
ištisai atsakymas į devynias
dešimt devintąjį klausimą 
“Kaip Adomas su Ieva kak 
bėjo rojuje?”:

“Tur būt, jums pasirodys, 
kad tai visų lengviausia ir 
visų juokingiausia mūsų 
knygelės mįslė. Jokio rojaus 
juk niekada nebuvo, ir joks 
Adomas su Ieva ten negy
veno. Vadinasi, ir apie jų 
kalbą neverta kalbėti. Ta
čiau mes neiškentėme neuž
minę mįslės, ypač todėl, kad 
ji įvairiais laikais įvairiai 
buvo menama.

Štai žymus Mažosios Lie
tuvos veikėjas, daug pasau
lio matęs, prityręs gydyto
jas Vilius Bruožis tris va
landas plūkėsi, vokietėjan- 
tiems savo tautos broliams 
įrodinėdamas, jog viešpats 
dievas pirmiesiems tėvams, 
tai yra Adomui ir Ievai, lie
tuvių kalbą buvo davęs, ir 
iki aukštojo Babilono bokš
to pastatymo visi pasaulio 
žmonės lietuviškai kalbėję. 
Bet kai bokšto statytojai, į 
puikybę pasikėlę, norėjo 
dangų pasiekti, dievas su
maišęs jų kalbas, o neišpui- 
kusiems palikęs senąją, tai 
yra gražiąją lietuvių kalbą. 
Gynė šią nuomonę ir žymus 
aušrininkas Andrius Vište
lis.

Juokas, tur būt, ima šian
dien tokius žodžius skaitant. 
Tačiau per daug iš tų vy
rų nesišaipykime, nes jie, 
gera mūsų kalbai norėdami, 
tokias teorijas kūrė, ir ne 
tik lietuvių tarpe panašių 
“išsišokėlių” būta. Beveik 
galime tvirtinti, jog tai dės
ningas kone kiekvienos kul
tūringos kalbos istorijos 
reiškinys.

Štai vokiečiai savo kalbos 
istorijose mini nežinomo au
toriaus rankraštį, kuriame 
“išaiškinta”, kad Adomas su 
Ieva rojuje kalbėję vokiš
kai. ;

Vengras A. Veličas (Ve- : 
lies) jau dvidešimtojo am- < 
žiaus pradžioje įrodinėjo, 
kad Adomas ir Ievą Mbeję 
vengriškai. Norėdamas grą- 

' žinti arią palaiinintų laikų

padėtį, iš vengriškų žodžių 
sukūrė dirbtinę “pasaulio 
kalbą” ir, pagerbdamas vi
sų tėvų tėvą Adomą, ją pa
vadino adamitik.

1934 metais turkų kalbi
ninkų suvažiavime vienas 
kalbėtojas tvirtino, jog pir
mieji žmonės kalbėję turkų 
kalba, ir viso pasaulio kal
bų žodžiai kilo iš turkiško 
žodžio gunes — saulė.

Tačiau bene originaliau
siai pirmųjų žmonių kalbos 
problemą sprendė vienas 
XVII amžiaus švedų filolo
gas. Jis teigė, kad ponas die
vas rojuje kalbėjo švediškai, 
Adomas —daniškai, o žal
tys, kuri ■ sugundė Ievą nu
siskinti tą uždraustą obuolį, 
šnekėjo... prancūziškai. Šian
dien, tur būt, sunku spręsti, 
kokios nuomonės anas šve
dų filologas buvo apie pran
cūzų kalbą, gal iš paniekos 
jis atidavė ją ž^lčiui, o gal 
tik norėję pabrėžti prancū
zų kalbos grožį, skambumą, 
prieš kurį pati Ieva neatsi
laikė, užtraukdama mirtiną; 
nuodėmę^visiems savo pali-1 
kuonims.'

Los Angeles smuklinin
kas Taimeris alų pardavinė
ja ne bokalais, o pagal lai
ką. Atėjęs į Taimerio alinę, 
svečias pasako, kiek ketina 
čia sėdėti. Šeimininkas iš
kart pateikia sąskaitą. Pas
kui svečias gali gerti alaus 
tiek, kiek telpa. Smuklinin-

mi tik jis, nes .daugelis iš 
pradžių labai skuba gerti ir 
greitai nebegali nuryti nė 
gurkšnio.

Kasmet Venecija nugrimz
ta į jūrą maždaug vieną 
centimetrą. Neseniai posė
džiavusių ekspertų nuomo
ne, maždaug 2,048 metais 
Venecija išnyks, kaip seno
vės graikų tvirtinimu, išny
kusi Atlantida. Tačiau dar 
didesnis pavojus 
gresia jau dabar, 
terštas oras, kuris 
pastatų koroziją,
gyventojai ją vadina “mar
muro vėžiu.” Oras taip pat 
užterštas, kad kasmet žū
va 5 procentai brangių se
nienų. -Garsios skulptūros, 
freskos, paveikslai, net 
bronziniai papuošalai taip 
paveikti užteršto oro, kad 
Jrupa nuo piršto prisilieti
mo.

miestui 
Tai už- 
sukelia 
Miesto

i

Aš OBUOLIUS renku 
KAS RYTAS

Aš obuolius renku
kas rytas, —

Nunokę Įkrinta jie nakčia.
Viens sveikas dar,

Aš obuolius renku kas rytas. 
Kits obuolys pakalnėn ritas 
Ir tūno žolėje slapčia... 
Aš obuolius renku

Nunokę krinta jie nakčia...
A. Venclova

Atviras laiškas ir
prašymas *

Nuoširdžiai prašau, kad 
man paaiškintumėte šitokį 
nesuprantamą dalyką. Pra- ’ 
šyčiau Antaną Bimbą. Ro
dos, jau arti 40 metų kaip 
jį pažįstu. Rodos, jis senas 
žurnalistas ir patyręs poli
tikas.

Aš esu skaitytoja “Kelei
vio,” “Vienybės,” “Naujie
nų” ir mano kaimynės “N. 
Lietuvos.” Dabar beveik vi
si tie laikraščiai beveik kas
dien rašo apie tuos Bražins
kus ir Simą Kudirką, kodėl 
tie žmonės mums taip bran
gūs, tiesiog neišpasakytai 
brangūs, kad jau net ir kai 
kurie dipukai iš jų juokus 
krečia. Sako, tai kas, kad 
Simas ir nukentėjo, bet juk 
vliku ir visokių bendruome- 
riininkų kišenės x)’au buvo *
apytuščios, buvo prie ban- 
krūto, o dabar kas kita, 
jiems tikra rugiapiūtė, do
leriai plaukia, ir plaukia.

Ne man viską suprasti. 
Bet norėčiau žinoti, dėl ko 
niekas nesigaili mano gimi
naičio Amerikoje. Jis, tie
sa, mušti gal ir negavo, bet 
iš Vietnamo jį parskraidi
no įdėję į visai mažą gele
žinį baksiuką visai nebegy
vą. Nei moteris, nei jo vai
kai negavo nė jo veido pa
matyti, nes jis- buvo aklifiai 
uždarytas.

Tikrai žinau, kad jis ne
buvo nei bedievis, nei komu
nistas, ir dėlko niekas apie 
jį nęi “ui” nepasakė! '

O dieve mano, kokia pa
saulyje nelygybė ir neteisy
bė, kad vienų gaili. isteriš
kai ir kvailai, o kitų nė bis-

(

Hollywoode buvo išpla
tinta anketa, kuri parodė, 
kad šeši dalykai žmonėms 
sukelia didžiausią nervų 
įtampą. Tai aliarmo sirena, 
degančio miško traškėji
mas, iš toli atbėgančio/ark
lio šuoliavimas, šuns stąugi- 
nias, moters riksmas i iG. . 
vestuvių maršas. ■

P. B. Grandma
Montreal, Canada
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.Lietuviškai operai - 50 m etų
Ą Tarp daugelio spalvingų Ceiloną, Kambodiją ir to- 
afišų, kuriomis pasipuošė liau.
Vilniaus' Naujųjų metų iš
vakarėse, buvo ir tokia: 
“Kviečiame į festivalį, skir
tą operos 50-mečiui!” Ir 
šimtai vilniečių kas vakarą 
skubėjo į Akademinio ope
ros ir baleto teatro spek
taklius. Tai buvo V. Klovos 
opera “Pilėnai”, V. Lauru- 
šo “Paklydę paukščiai”, V. 
Paltanavičiaus “Kryžkelė
je”, J. Juzeliūno baletas 
“Ant marių kranto”, J. In
dros “Audronė”, kurie su 
pasisekimu yra rodyti TS
RS Didžiajame teatre, 
Kremliaus Suvažiavimų rū
muose, Leningrade.

Greta lietuviškų spektak
lių festivalio repertuare — 
A. Rubinšteino' “Demonas”, 
R.' Vagnerio “Lohengrinas”, 
Dž. Verdžio “Don Karlas” 
ir “Otelas”, G. Donicečio 
“Liucija di Liamermur” ir 
Jkiti klasikos perlai, rodan
tys, kokius sudėtingus kū
rinius šiandien pajėgūs 
įveikti dirigentai—Lietuvos 
TSR liaudies artistas R. 
Geniušas, nusipelnęs meno 
veikėjas Ch. Potašinskas, 
nusipelnę artistai V. Viržo-| nė epidemija 
nis ir J. Aleksa, baletmeis-|“flu.”

PHILADELPHIA, PA

...Jubiliejinio festivalio 
metu teko susitikti jau ge
rokai žilstelėjusį nusipel
niusį meno veikėją P. Ole
ką, kuris kartu su J, Talat- 
Kelpša, Kiprui Petrausku, 
A. Gaįiuniene, A. Sodeika 
ir kitais lietuviškos operos 
kūrėjais prieš 50 metų 
gruodžio 31 d. dalyvavo pir
majame “Traviatos” spek
taklyje.

— Kaip gimė lietuviška 
opera?—pakartoja jis klau
simą.— Tik geriausių mū
sų menininkų entuziazmo, 
pasiaukojimo dėka. Savi ir 
skolinti frakai, pačių paga
mintos kuklios dekoracijos, 
darbas be atlyginimo ir ho
noraro. Nedrįsome net sva
joti, kad mūsų opera ir ba
letas7 išaugs iki pasaulinio

J. Bagdanskis

Norwood, Mass.
Blogos naujienos mūsų 

kolonijoje Norwoode. Už
griuvus šaltai žiemai, pra
dėjo siausti žiauri žiemi- 

. — gripas, ar 
Nesvarbu, kaip ją 

žmonės vadina, ji turi tą 
patį ' blogumą, pasigavus 
žmogų varginti.

Jau atrodo, kad Čia pas 
mus mažai namų randasi, 
kuriuose nesi rastų ligonių.

Jau beveik po dvi savaites 
Šiandien toli už Lietuvos 

ribų garsina jos operęs zme- 
ną Kipro Petrausko moki
nys, TSRS liaudies artistas 
V. Noreika, TSRS liaudies 
artisto J. > Stasiūno bosas 
pažįstamas ir Lenkijos mu
zikinei visuomenei, ir toll

emo j e Kinijoje. Tūkstan
čius gerbėjų turi Lietuvos

> liaudies artistė E. Saulevi- 
čiūtė. Meno meistrų galeri
joje — ^Lietuvos TSR liau
dies artistai R. Siparis, E. 
Čiudakova, R. M-arijo š i u s, 
tarptautinio P. Čaikovskio 
konkurso laureatas V. Dau
noras, respublikos nusipel
nę artistai E. Kaniava, V. 
Adamkevičius, M. Aleškevi- 
čiūtė, I. Žukaitė, H. Zabu- 
lėnas, V. Česas, A. Lietuv
ninkas, I. Ylienė.

Įį pirmąsias gretas išeina ir 
jauni dainininkai, tarptau
tinio konkurso Bukarešte 
laureatė, nusipelniusi artis
tė N. Ambrazaitytė, nese
niai baigusi stažuotę' La 
Skalos teatre G. Kaukaitė, 
solistai V. Kuprys, B. Al- 
monaitytė.

Kūrybiškai šiame kolek
tyve reiškiasi keleriais me
tais vėliau įsikūrusi lietu- 
4/iŠko baleto trupe. Jos re
pertuare P. Čaikovskio 
“Gulbių ežeras” ir “Mie
gančioji gražuolė”, N. Rim- 
skio-Korsakovo “Šechereza- 
da”, C. Punji “Esmeralda”, 
Ę. Grigo “Peras Gilintas,” 
A. Adamo “Žizel” ir dešim
tys kitų klasikinių baletų, 
kuriuose žiūrovų simpatijas 
yra užkariavę respublikos 
nusipelnę artistai L. Aške- 
lovičiūtė, Č. Žebrauskas, R. 
Janavičiūtė, ne kartą pasi
rodę ir užsienio scenose. O 
jei prisiminsime prieš kele
tą metų palikusius šią sce
ną TSRS liaudies artistę G. 
Sabaliauskaitę, dabar laiki
nai dirbančią Čilės sostinė
je Santiago, respublikos 
liaudies artistą H. Banį, 
puikius solistus H. Kunavi- 
čių ir T. Sventickaitę, galė- 

jsime pasekti lietuviško ba
geto kelią, vedusį į Paryžių, 
Stambulą, Varšuvą ir kitus 
didmiesčius, Kiniją, ĖUrm^,

teriai — Lietuvos TSR liau
dies artistai V. Grivickas 
ir B. Klebauskas, visas te
atro kūrybinis kolektyvas, 
kuriam vadovauja nusipel
nęs meno veikėjas, kompo
to r ius V. Laurušas.

yra išsirgę šie mūsų drau
gai ir draugės: M. Kra
sauskienė, N. Grybienė, B. 
Sarapienė, P. Žukauskienė,

Miami, Fla.
Sausio 20 d. buvo sureng

tas LLD kuopos šaunus ba- 
zaras Socialiniame Klube. 
Skanius pietus pagamino 
Olga Šimkienė su Marute 
Čuladiene ir kitomis pagal
bininkėmis. Publikos da
lyvavo šimtas su kaupu. 
Buvo ir pusėtinas skaičius 
svečįų^iš Nortų ir kitų vie
tų—Charles Dibulskis, Ka
zė Dulkis, Mateušas su 
žmonele, Marutė Senienas. 
Bazare buvo visokių graž
menų, kuriuos publika be
veik visus išpirko.

Prie baro buvo pusėtinai 
geras biznis. Aptarnavo 
Jonas Daugirdas.

Bet ką jau ir kalbėti apie 
Džimį ir Millie Kancerius, 
kuroie daugiausia darbavo
si tame bazare.

V. J. Stankus

Visokios Žinios
■ ■ ■ . t

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird teisi
na karo plėtimą Kambodi- 
joje, kaip būtiną reikalą 
apsaugot Kambodijos mili- 
taristų valdžią.

U WED--MALE-FEMALE
PORTERS. Mature gentlemen, 

full time, 5 day week. Progressive 
Nursing Home. Apply in person. 
Mr. Vanecek. Edison Nursing home, 
465 Plainfield Ave., Edison, N. J. 
201-985-1500. (4-8)

Ižde dar esama apie 20 tūk
stančių. Taip ir kilo suma
nymai, kaip “panaikinti” 
trūkumus? O taip, kaip mū
sų prezidentas Nixonas: pa
didinti narių mokestį.

Prieš kelis metus buvo su
planavę pertaisyti svetainę, 
kad jų ponioms patiktų. Tų 
planų įvykinimui pareikala
vo arti 20 tūkstančių dole
rių. Nariai atmetė tokius 
planus. Bet ir su pigesniais 
pagražinimais būta virš 10 
tūkstančių trūkumų. Pradė
jus 1970 metus nutarta su
mažinti per pusę nariams 
pašalpą ir pomirtinę. Trū
kumas nedingo.

Pradžioje 1971 metų na
riams mokestis padidinta 
nuo 50c. iki 1 dolerio, nuo 1 
dolerio iki 2 dolerių, arba 

J 24 dol. per metus. Taip ir 
pasakė Jokubonis: “Mokes
čiai pagal prezidento Nix- 
ono planus, o pasekmė bus, 
kaip su Tautišku namu”.

Kas tai pasiūlė- parduoti 
namą kad ir Bendruomenei 
už pigią "kainą. Pasiūlymas 
atmestas 42 balsais prieš 12. 
Draugija, sakoma, narių tu
rinti apie tris šimtus. Susi
rinkusių tebuvo apie 60. 
Abejotina “didžiuma”. O 
kam čia narių daugumos?!

Ateis dar vieni ir kiti 
3iuji metai. Narių skaičius 

mažės. Įplaukų suma gal 
nepadidės. Tuomet vėl lauk
sime, ką tie ponai pasiūlys...

Jeigu pas ponus “vaduo
tojus” būtų nors kiek tau
tinio jausmo,, jie atpirktų 
Muzikalu namą nuo pašal
pos narių. Sumažinę valdy
bos skaičių, galėtų verstis. 
Jeigu būtų trūkumų, galėtų 
padengti iš surenkamų pi
nigų visokiems “vadavi
mams”.

Bet tai ne toks “bendruo- 
menininkų” tikslas. Lietuvių 
draugijos įsteigtą namą ir 
turtą jie mano daug pigiau

D. Kavalis

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas siūlo Kongresui 
užgirti jo planą, kuris su
teikia daugiau p a r ą m o s 
miestams.

RN’S-LPN’S add AIDES. To staff 
new unit. Attractive salary scale, 
commensurate witn experience ah- 
ility. Cail Mrs. Mccann. Edison 
Nursing Home, 564 Plainfield Ave., 
Edison, N. J. 201-985-1500.

(4-8)

su

Po naujų metų
Laukiame, mažum pas

kelbs, “Taika, ramybė, ge
ros valios žmonėms!” Judė
jimas buvo pakilęs, žmonių 
visur pilna—gatvėse, krau
tuvėse, bažnyčiose, net ir 
karčiamose. Žmonės rašė 
sveikinimų laiškučius, siun
tė dovanėles. Pramoninkai 
skaičiavo turtą, kad sužino
jus, kiek paturtėjo...

Senelis
žmona pirmutiniai dtėjo į 
Lietuvių Muzikalę salę lauk
ti Naujųjų Metų. Nes per 
daug juos sužavėjo per liet, 
radijo užprašymai... Jie la
bai nerimavo, kad taip ma
žai tautiečių atėjo. Sako, 
pasimokė jom po $2.50, o pel
no kažin ar paliks. Į metinį 
draugijos susirinkimą 
vėl gal pirmutinis. P. Joku
bonis per 60 metų, sakytum, 
“priaugo” prie draugijos 
namo...

Kalbos, kad iždas kas me
tai mažėja, ir gandai, kad 
namą verta parduoti, P. Jo- 
kubonį piktino. Sutikęs Jo
ną Raubį piktokai paklau
sė: “Dėlko čia tiek dipukų 
prisirinko? Juk čia jie nie
kuomet neateidavo? O senu c* 
narių kaip ir nieko?”

J. Raubis raminančiai jam 
išvirozijo: Mažum jie su
manė | pirkti šį namą dėPjų 
Bendruome nes. Draugijai 
atmokės bent kiek, tai ir 
gaspadoriaus, juk jie jau- 
nesnesni...

Jokubonis papurtė galvą: 
Nemanyk taip. Atsimink, ką 
jie padarė^ su Tautišku na
mu! Nariams sulaikė ligos 

. O

Rochester^ N. Y.
Sausio 11 dieną pnirė Lu- 

jus Vaišnora. Paliko di
deliame liūdesyje savo my
limą sesutę Janiną ir švo- 
gerį Juozą Milerius ir jų 
sūnų Edwarda su šeimy-

Washingtonas. — Valsty
bės departamentas infor
muoja, kad Ekvadorio res
publika iškolektavo iš Ame
rikos žvejų laivų savininkų 
$484,600 per 10 dieųų už 
žvejojimą , Ekvadorio van
denyse.

Addis Ababa, Etiopija. — 
Pasaulinės Bažnyčių Tary
bos centralinis komitetas 
atsišaukė į vis&s valstybes 
su raginimu panaikinti pra
sižengėliams mirties baus
mę. ., ~.

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

(6-7)

C. Barčienė (Cantone), A.ipa§aipas įr pomirtines.
Zaruba, A. Rakutis, M. Už- duokles taiokėk, jei nori būti
davinis. Atrodo, kad ta 
“azijatkė” pusėtinai įkyri 
liga, ir jos nėra taip lengva 
atsikratyti.

A. B arčius, kuris gyvena 
Canton, Mass., jau gana il-

nariu. Mažai mokėtojų bu
vo. Tuomet pardavė tokį 
puikų namą tik už 18 ir pu
sę tūkstančio, pinigėlius iš
sidalijo, ir baigta...

Valdyba paskelbė, kad7 7 v y CAUX1V XK7Vzj AX.CVV4 vVtl vl^ (

gas laikas yra rimtai ser-|per 1970 metus nedatekliausHsigyti
būta arti trijų tukstančių.lgantis žmogus. Jau buvo; 

minėta “Laisvėje,” kad An
tanas guli Stoughtono ligo
ninėje. Sausio 8 d. grįžo į 
savo namus, bet jo sveikata 
mažai pagerėjusi.

A. Vaitkevičius, kuriš 
gyvena 75 Campbell St., 
Norfolk, Mass., rimtai su
sirūpinęs savo sveikata. Jau 
gana senas laikas kaip jam c^mpanyT Whitman? Mas's.

į ir Knapp Brothers Shoe 
Manufactur i n g Company, 
Montello, Mass. Sakoma ne
teks darbo apie 700 darbi
ninkų.

Minėtų kompanijų pasi
baigė kontraktai su CIO 
Unija. Vietoje atnaujinti 
kontraktus, pakelti algas 
darbininkams, kompanijos 
nutarė uždaryti dirbtuves.

Fabrikantai visą bedarbės 
priežastį kaltina, už tai, kad 
batai importuojami iš kitų 
šalių, kur pigiai padaro ba
tus ir čia pigiai juos par
duoda. Šiuomi susirūpinę 
Visi Bostono ir apylinkės 
aukšti valdininkai, taipgi ir 
CIO unijos viršininkai. 
Brocktdno miesto majoras 
Sullivan sušaukė' net spe- 
čiąlį mitingą, kur tafcp kitų 
aukštų valdininkų pakviesti 
Senatorius Edward Kenne
dy, James A. Burke, CIO 
biznio agentas R. Armstrong 
ir kiti. Mitingas atsibuvo 
sausio 18 d. Brocktono City 
'Hali.

George Shimaitis

atsirado vienoje galvos pu
sėje, palei ausį, negi j anti 
žaizdukė. Per paskutinius 
du mėnesius beveik kas sa
vaitė jam teko lankytis į 
Pondwill Hospitalį. Ten gau
davo “trytmentus,” bet kol 
kas gerų rezultatų nesima
to.

Mary Valmiene gruodžio 
mėnesį Norwoodo ligoninė
je buvo operuota ant skau
dančio kojos sąnario. Da
bar randasi jau namie.

M. Trakimavičienė sausio 
9 dieną laimingai sugrįžo 
po dviejų savaičių viešėjimo 
pas sūnų Andriuką, kuris 
gyvena Georgia valstijoje.

Ji buvo išvykusi su savo 
anūku Michael.

Buvo nuvažiavusi net į 
St. Petersburg, Fla., pas 
savo giminaitį. Ten jai te
ko praleisti beveik dvi die
nas. Trakimavičienė savo 
viešnage labai patenkinta. 
Bet. sako, tokioj ilgoj ke
lionėj, o ypač1 žiemos me
tu, teko daug pavargti;

Linkių visiems ligoniams 
greitai ir pilnai pasveikti.

Mt. Uždarinis

Chicago.—-Miesto mokyto
jai grįžo darban laimėję ke
turių dienų streiką. Jiems 
algos pakeltos 8 proc.

Brockton, Mass Bridgewater, Mass

Jungtinės Tautos paskelbė 
Tarybų Sąjungos nusiskun
dimą dėl žydų teroristų 
veiklos prieš TSRS piliečius 

į Velionis buvo gimęs Lie- ir jos įstaigas. Laiško ko- 
•. v • 1 • • 1 v 1 j • • - 11 1 • 1

Emilija Čekienė— 
moteris ar bobą?

“Dirvos” sausio 20 d, lai
doje Emilija Čekienė, to 
laikraščio gana dažna ben
dradarbė, išdėsto savo te
orijas apie moteris ir bo
bas.

Ji daug šneka apie mo
ters roies kaip “menininkų 
įkvėpė j os, tapyto j ų ir skulp
torių kartkartėmis nuosta
biai atvaizduotos, poetų 
gražiai aprašytos” ir t. t. ir 
t. t.

Jeigu su tuo ir būtų bai
gusi p. Čekienė savo išve
džiojimus, sakyčiau, ko gi 
daugiu ir galima tikėtis — 
tikra buržuazinė teorija. 
Moterims nereikia nei gal
voti, nei rūpintis į pasauli
niais įvykiais, tik sėdėti ir 
laukti kokio nors “princo, 
kuris atneš laimės”...

Bet... ji pradeda bobo
mis kolioti visuomenininkes, 
ypatingai tas, kurios nesu
tinka su fašistinėmis teori
jomis, su buržuazinių va
duotojų svajonėmis. Ji 
pyksta: Kodėl gi moterys 
balsavo už John F. Kenne
dy į prezidentus, o ne už 
Nixoną? ?T<odėl jos balsavo 
už Edward Kennedy į sena
torius -iš M h u s etts 
valstijos? \ ' k
L O dar toliau—aha!.. Ko
dėl atsiranda ir tokių mo
terų, kurios pasipiktinusios 
žmogžudžiais Brazinskais/f 
kodėl jos gailisi jaunos lėk
tuvo stiuardesės, kurią be- 
gailestingai žmogžudžiai 
nužudė! * Kodėl atsiranda 
moterų, kurios siunčia Tur
kijos 'vyriausybei laiškus, 
reikalaudamos Bražinskus 
grąžinti į Lietuvą nubaudi
mui?

Na, spręskime, kurios bo
bos, o kurios moterys.

Ieva Mizariene

Pakeistos švenčių 
dienos

Pagal Kongreso ^nutari
mą, pradedant šiais metais, 
pakeistos trijų švenčių da
tos. Jos visuomet įvyks pir
madieniais.

Tai yra sekamos:
Washingtono gimtadie

nio minėjimas, kuris įvyk
davo vasario 22 d., dabar 
perkeltas į vasario trečiąjį 
pirmadienį. Šiais metais 
tai bus vasario 15 d.

Columbus Day perkelta į 
antrą pirmadiėnį spalio mė
nesio, vieto je tra d i c i n ė s 
spalio 12 d. Šiais metais 
tai pripuola spalio 11 d.

Veteranų Diena, kuri bu
vo minima lakričio 11 d., 
dabar bus ketvirtą pirma
dienį spalio. Šiais metais 
ta bus spalio 25 d.

Rep.

pijąs gavo visų valstybių at
stovai.

tuvoje, Žemaitijos krašte. 
Neteko’ sužinoti, kuriame 
kaime ar rajone.

Visą laiką .išgyveno Ro- 
chesteryje. Buvo plaukų 
kirpėjas. Priklausė prie 
LDS 11 kuopos ir prie Ge
dimino Draugystės. Kai 
buvo jaunas, daug veikdavo 
Draugystės labui. Buvo lais
vų pažiūrų ir lankydavo vi
sokius parengimus ir auko
davo, kiek galėjo, geriems 
tikslams.

' Buvo labai gaila, kad jo 
sesutė negalėjo dalyvauti 
savo brolio šermenyse, nes 
jau daug metų serga, ma
žai gali paeiti, negali išei
ti iš stubos. Buvo atvažia
vęs jos sūnus iš Washing- 
tono Edw. Milleris su šeima 
palaidoti savo mylimą dė
de.

Velionio šermenys buvo 
pas laidotuvių direkto
rių J. Morkūną. Labai daug 
žmonių lankėsi šermenyse 
ir daug palydėjo į kapus. 
Velionis palaidotas laisvai. 
Jo palaikai sukremuoti. Vi
si palydovai buvo .užkviesti 
į Gedimino salę ir gerai pa
vaišinti.

V

Maskva. — Ministras Ša- 
šinas sako, kad Sibire iš
gautas aliejus padės. Tarybų 
Sąjungos aliejaus gavybai 
pasivyti ir pralenkti Ame
rikoje aliejaus ąavybą.

Hanojus. — šiaurės. Viet
namo valdžia praneša, kad 
Jungtinių Valstijų lėktuvai 
dažnai mėto bombas ir lei
džia nuodingus chemikalus 
ant Šiaurės Vietnamo teri
torijos.

Washingtonas. — 7 pašto 
darbininkų unijos pridavė 
tarnybai reikalavimus kon
traktams atnaujinti.

Dideliai bedarbei batų in- Bridgewater Workers Co
operative Association labai 
prastai finansiniai stovi. 
Kad neprieitų visai prie 
bankruto, prezidentas Ę. 
Talutis, manadžierius R. 
Stitilis ir board-direktoriai 
pravedė sumanymą, kad dar-1' kis - amžinai, drauge

dustrijoj grūmoja dar di
desnės bedarbės kai už po
ros savaičių žada užsidary
ti dirbtuvių duris Common
wealth Shoe and Leather

Bostonas. — 8 žydų Apsi
gynimo Lygos vadai ir ne
mažai narių pasitraukė iš 
šios organizacijos su protes
tu prieš rabino Kalnine va
dovybę ir teroristų veiklą.

i

Washingtonas. — Kong
resmenai demokratai savo

■J • ’-.3 e

kokuse išsirinko karo šali
ninką kongresmaną Carl 
Albert jiems vadovauti.

bininkai ir board - direkto
riai liuosnoriai duotų pas
kolos po $500 už 7 ir pusę 
procentų.

Veik visa valdyba, board- 
direktoriai ir daugelis dar
bininkų' pasirašė ant tam 
tikro dokumento (pledge) 
pasižadėdami skolą duoti. 
Vienas darbininkas pasiža
dėjo duoti $1,000.

Jeigu viskas taip gerai 
eis, tai gal ir išsigelbės kom
panija nuo ban kruto. Šiai 
kompanijai kovo 1 d. sueis 
56 metai gyvavimo. Joje dir
ba apie 100 darbininkų.

\ George ShimaitisGeorge Shimaitis

L. Bekešiene

Della Reuther filmuose
Žymi buvusi črkagietė, 

pažangžiųjų?"Jietuviškų or
ganizacijų veikėja Della 
Reuther, pasak “Vilnies,” 
atvyko iš Arizonos į Chi
cago, pakviesta Moterų 
Taikos komiteto dalyvauti 
kino filme. "“Manoma, kad 
tas filmas bus rodomas te-

Mano pastaba
“Keleivis” uždėjo antraš

tę 1970 m. lapkričio 10 — 
“Demokratijos rengiasi 
parduoti Čiang Kai-šeką.”^ 

t Rekomenduoju “Keleivio ’ 
firmai nepražiopsot. Tai 
auksine proga jums nu
pirkti Čiang Kai-šėką. Tai 
bent pirkinys jums.

A. Mason , 
Miami, Fla. '

Varšuva. Naujoji Len
kijos valdžia gauna daugiau 
pasitikėjimo ir neramumai 
visai pranyko.

Della Reuther labai uo
liai įsitraukusi į amerikinį 
Moterų Taikos organizaci
jų veikimą. Sėkmės jai.

Rep.

Pranešimas
Hartford, Conn.

Lietuvių Namo Bendj'ovės 
metinis’ susirinkimas Įvyks 
sausio 31 d., sekmadienį, 157 
Hungerford St. Pradžia 2 
vai. po pietų.

Visi šėrininkai kviečiami 
dalyvauti. Yra svarbių rei
kalų aptarti. Taipgi bus pa
teiktas metinis raportas iš 
veikimo.*

Sekr. V. Kasiau

Tampa, Fla. —.Po darbo 
policistas nušovė jauną neg
rą. Supykę juodieji išdaužė 
kai kurių krautuvių langus 
miesto centre. 6 areštuoti.

-------------- -—a-

Madison,- Wis. — Nuomi
ninkų unija pasirašė sutar
tį su namų savininkais dėl 
nuomų ir namų taisymo bei 
prižiūrėjimo.

Plečiasi literatūriniai 
ryšiai

Lietuvių rašytojų kūriniai 
verčiami į 32 Tarybų Sąjun
gos tautų kalbas, maždaug į 
20 užsienio kalbų.

Šie skaičiai buvo minimi 
Lietuvos TSR rašytojų są
jungos valdybos plenume, 
kuris apsvarstė klausimą 
apie lietuvių literatūros pa
plitimą. ir jos propagavimą 
lutomis kalbomis.

Dešimt jaunųjų poetų, 
prozininkų, literatūros kri
tikų plenumas priėmė- į Lie
tuvos rašytojų sąjungos na
rius.

„ Patį ilgiausią laišką pa
saulyje (1954 m.) pasiuntė 
Luiza Gordon iš Brooklynę 
vienam jefreitoriui. Jis bu
vo net 975 metrų ir 36 cen
timetrų ilgio. Ši laišką ji 
parašė ant skaičiavimo mi- 
šinos kaspino per mėnesį,
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[ SPECIALIAI “LAISVEI”

Iki pasimatymo, mieli tautiečiai!

LAISVE

v

Antradienis, Sausio (January) 26, 1971

(Pabaiga iš pereito num.) mas, apipavidalinimas. Lietuva yra pirmaujančių

Mieste pasidairius

Taigi, San Bernardino- 
Barstow - Needles - Kind
man ir Didžiojo tarpeklio 
nacionalinis parkas (Grand 
Canyon National Park). 
Jeigu sunku aprašyti įdo
miąsias dykumas, kaktusų 
bei agavų dydį, saulėtekius 
bei Saulėlydžius šiose vieto
vėse, tai minėto tarpeklio 
aprašymas plunksna nieko 
nereiškia. Čia, be filmavimo 
kameros nieko negali infor
muoti kito klausytojo ar 
skaitytojo.

Tai neapsakomo grožio 
skaisčiai raudonas iki inten
syviai plytinės spalvos mil
žiniško pločio ir gylio tar
peklis, suformuotas ledynų 
laikotarpio. Man, kaip eu
ropiečiui, nors ir gerokai 
pakeliavusiam, matomai, šis 
įspūdis yra ir liks neišdil- 

' domas. Vėliau per Flag- 
staffą, Winslow pasukau į 
suakmenėjusio miško parką 
(Petrified Forest), kuriame 
taip pat negalėjau atsiste
bėti gamtos įvairumu, ak
meniniais medžiais. Pamir
šau priminti, kad prieš šį 
parką aplankiau bene di
džiausią pasaulyje, prieš dau
gelį metų nukritusio mete
orito kraterį (Meteor Cra
ter), (kiek didesnis, rodos, 
yra Sibire), senovės indė
nų sodybas bei kitas istori
nes - archeologines įžymy
bes.

Pravažiavęs dvidešimt dvi 
mylias akmeninio miško

Pieno p r o d u k t ų fasavi
mui vartojama impreg
nuota popierinė tara, “me
talinis” ir neperšlampamas 
popierius. Daržovės fasuo
jamos į specialias pintines, 
plastmasinius maišelius ir 
t. t. Lengvosios pramonės 
g a m i/n i.h i : kojinės, .batai, 
marškiniai, suknelės, kostiu
mai •— į specialius maiše
lius, ' meniškai apipavidalin
tas dėžes ir t. t.

Daug projektuojame ir 
spausdiname spalvotų pro
spektų, meniškai apipavi
dalintų etikečių ir daiktų 
vartojimo atmintinių. Pla
čiai Lietuvoj e reklamai 
naudojami kinas, televizija, 
radijas. Pav., spalvotas, 20- 
ies minučių mokslo po
puliarinimo filmas “Lietu
viški baldai,” kurio scenari
jaus autoriumi ir aš buvau, 
išgarsino Lietuvos baldinin- 
kų pasiekimus, automati
zuotas ir mechanizuotas 
įmones, puikius, interjerus, 
visoje šalyje. Lietuvos te
levizija daug perduoda lai
dų ir reportažų apie kultū
ros ir meno pasiekimus, 
miestų augimą ir statybas, 
lietuviškosios dailės litera
tūros, estetikos ir kitais 
klausimais. Daug vietos yra 
skiriama lietuvių kalbos 
kultūrinimo ir ugdymo klau
simams per radiją ir spaudą.

Lietuva jau nebe ta, ku
rią prisimena seniai apleidę 
ją mūsų tėvai ir seneliai.

respublikų gretose visų me
no, kultūros, mokslo pasie
kimų ir pramoninės gamy
bos srityse. Lietuva graži, 
auganti, klestinti respubli
ka.

Malonu buvo pabuvoti 
Amerikoje, susitikti su dau
geliu malonių tautiečių, pa
sidalinti mintimis, padisku
tuoti su jaunimu. * Tačiau 
kaip liaudis sako: girios 
paukštis į girią žiūri. Ir aš 
išvykdamas į man brangią 
Lietuvą, maloniai kviečiu ir 
Jus, gerbiamieji ■ šių eilučių 
skaitytojai, apsilankyti pas 
mus ir pasidalinti savo min
timis apie Lietuvą lietuviš
kame laikraštyje Ameriko
je. Niekada tvirtai neat- 
sisvei k i n k i m e, o tarkime 
tiktai “iki pasimatymo.”
Vilnius-New Yorkas 
1971 metų sausis

Redakcijos pastaba: Mū
sų laikraščio “Laisvės” sve
čias, Inž. R. Justoms, užsi
sakė mūsų laikraštį visiems 
1971 metams. Mes manome, 
kad ir kiti besilankantieji 
svečiai iš Lietuvos paseks jo 
pavyzdžiu ir parems lietu
višką žodį Amerikoje., Šir
dingai dėkojame R. Ju^io- 
niui už taip spalvingai ir iš
samiai parašytus įspūdžius 
iš kelionės po Ameriką.

Inžinierius
Remigijus Jusionis

Policistai ir gaisragesiai 
nepasitenkinę grįžo darban. 
Galindas daiktas, kad jie ga
li ir vėl sustreikuoti, jeigu 
nebus pilnai susitarta su 
miesto taryba,

Sanitacijos darbininkai 
jau nuskyrė vasario 1 d. 
skelbti streiką, jeigu nebus 
iki to laiko susitarta.

Telefonų taisytojai jau 
nestrėikuoja.

Teroristinė Žydų Apsigy
nimo Lyga nusitarė pradėti 
boikotą produktų tų įstaigų, 
kurios palaiko ryšius su Ta
rybų Sąjunga. Tarybinių pi
liečių terorizavimą nusitarė 
laikinai pertraukti?

Pogrindyje v e i k i ą n t i 
Weathefmanu grupė gavusi 
iš kunigo Daniel Berrigan 
perspėjimą neužsiimti bombų 
dėliojimu ir kitokiu teroris
tiniu darbu, kuris tik žalos
padąrė kovai prieš karą.

Broliai Berriganai sėdi ka
lėjime už drafto sąrašų 
naikinimą. Dabar jie kalti
nami suokalbiu kidnapinti 
Kissingerį ir sprogdinti val
diškas įstaigas.

Puęrtorikiečių vadovauja
ma militantinė organizacija 
Young Lords šaukia kalėji
mų administraciją į deba
tus, kuriuose b u s įrodytas 
Tombs kalėjime sargų bru
talumas, nuo kurio ne
žai kalinių lieka sužaloti, o 
kiti miršta.

ma-

r

parku, nuolat sustodamas ir 
stebėdamasis puikiais greit
keliais įmoviau į Naujosios 
Meksikos valstiją, per Gal
lup i Albuquerque, o už šios 
sostinės patekau į labai kai-

’[VYKIUS SEKANT

, Mauras dar neatliko darbo,

IŠ moterų klubo SUSIRINKIMO Parengimg Kalendorius
Šio mėnesio 20 dieną, 4 vai. 

popiet, Laivės salėje įvyko 
metinis Moterų klubo susi
rinkimas, kurį atidarė pir-

| kviesdama J. Lazauskienę 
pravesti susirinkimo eigą.

Conn., kuri savo sveikinime 
mini, kaip jai įdomu pasi
skaityti “Laisvėje”1 apie Mo
terų klubo veiklą. . Dėkoja- 

mininkė I. Mizarienė, parimę.

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minė- 
jimas MOTERS DŲ3NOS, 

Ilse Bimbienė pakalbėjo Laisvės salėje, 2 vai. po pie-
apie Women. ’ Strike for tų.

nuotus ir vingiuotus bei, pa
lyginti, blogesnius kelius. 
Toliau sekė Texas valstija, 
Oklahoma su labai didele ir 
įdomia sostine, dalis Kan
sas, Missouri su nuostabiu 
St. Louis miestu ir Illinois 
su savo pasididžiavimu — 
garsiąja Chicago.

Kadangi pats domiuosi 
reklama ir toje srityje dir
bu, todėl-apie ją galiu tar
ti keletą žodžiu. Mano as
meninė nuomonė yra ta, kad 
“šiltųjų” valstijų miesteliai 
yra gana panašūs, gražūs ir 
labai spalvingi. Reklamos 
labai s pa h'i n go s, dalykiškos,

o jau rodomos durys

° °

Ligoninėje sergantis “Dai
ly World” redaktorius John 
Pittman gavo užuojautos ir 
linkėjimo greit pasveikti te
legramą iš Tarptautinės 
Žurnalistų Organi z a e i j o s 
kongreso, kuriame dalyva

Viceprezidentas Spiro T. 
! Agnew tik neseniai apkelia
vo Australiją, Korėją, Viet
namą: ir kitas Azijos šalis. 
Čielųs 3 mėnesius prieš kon
gresinius JAV rinkimus, at
liko kelionę per visą šalį ir 
visur skirstė žmones į blogus 
ir gerus; kurstė senesnio 
amžiaus žmones prieš jau
nimą, demokratus prieš re- 
publikonus, ir priešingai, 
karo šalininkus prieš karo 
priešus. Jo kalbų klausyti 
susirinkdavo ponios, pasi
puošusios deimantais ir ži-i 
bučiais, korporacijų virši
ninkai, kurie turi rankas tik

aiškios? ypač reik a 1 ingos 
prie kelių tarp miestu. Pa
čiuose miestuose reklamos 
aiškiai perdaug, net gi, pa
sakyčiau, įkyrios. Per jas 
dažnai nesimato gatvių, na
mų ir kelių numerių, ištai
gu pavadinimų. Neretai re
klamos sugadina puikius is
torinius pastatus, užgriozdi
na puikias aikštes, (pav. 
Chhicagoie, Western ir 95 
gatvių kampe). Snausdinti- 
nė amerikiečių reklama ge
ra. snalvirfga, apgalvota, la
koniška. Dėmesį patraukia 
geras plataus vartojimo 
gaminių, lengvosios pramo- 

* nes ir ypač maisto produk
tu patogus i pakavimas.

šia kryptimi smarkiai pa
žengusi i prieki ir Lietuva. 
Jei kiek tai metu atgal šio
je sritvie pasiekimai buvo 
gana kuklus, tai dabar vaiz
das kitoks. Miestų reklama 
yra koordinuojama, derina
ma SU kompetentingomis 
organizacijomis, projektuo
jama ir vykdoma gabių ar
chitektų ir d a r b i n i n k ų . 
Miestų reklama sankcionuo
ja miestų vyriausieji archi
tektai ir darbininkai. Ypač 
yra pagerėjęs maisto pro
duktų fasavimas, įpakavi-

pasirašyti milijonines per
laidas ir išgali pasimokėti 
nemažiau $500 už pietus, 
kad tik sėdėti už stalo kartu 
su tuo, kaip jie sako, “nepa
prastu žmogum” Spiro!

Artinasi JAV kongresi
niai rinkimai, reikia pasa
kyti, kas turi būti išrenka
mas į Kongresą, kad laimė
tų reakcija, kad ir ant to
liau būtų vedamas karas 
Vietname-Indokinijoje. Rei
kia papirkti spaudą (kurį 
paperkama), reikia užkišti 
doleriais visus plyšius, per 
kur galėtų prasiskverbti 
tikroji tiesa apie padėtį ša
lyje, apie neramumus, apie 
karą, kuris jau seniai pra
laimėtas, o dar vis vedamas, 
Vietname.

Susirenka tokia publika, 
kokios Spiro ir pageidauja, 
ji ploja ir kloja dolerius, 
daug jų. Rinkimai jau kaip 
laimėti, bus laimėtas ir ka
ras Vietname. Bus suvaldyti 
ir j kalėjimus uždaryti laik
raščių bedėjai, intelektualai, 
mokytojai, profesoriai ir 
visa studentija.

Ak, bet atėjo rinkimų die
na. .. Amerika dar neišpro
tėjo... Spyro “pasidarba-

Įvo..” Gauna smūgį repųbli- 
konai; pralaimi daug vietų 
Kongrese ir daug vietų vals
tijų gubernatoriuose. Spiro 
nulindo į kampą, o Richar
das Nixonas laužo pirštus. 
Kos bus, kas bus? 1972 me
tų prezidentiniai rinkimai 
ne už kalnų... o aš noriu 
palikti ąntrai tarnybai...

Ne pavydėtinoje vietoje 
atsirado prezidentas Nixon, 
graudinasi atidavęs vadžias 
viceprezidentui Spiro. Da
bar jau nori juomi atsikra
tyti. Kalbama, kad jau atei
nančiuose rinkimuose prezi
dentiniame pasiūlyme Spi
ro bus pakeistas kuo nors 
kitu, o gal demokratu iš 
Texas valstijos, buvusiu gu
bernatorium John B. Con
nally, kurį jau šiuo laiku pa
skyrė Finansų ministeriu.

Koks prez. R. N. tikslas 
šiuo laiku skirti demokratų 
partijos šulą į Finansų mi- 
nisterius? Laikraščių ir TV 
komentatoriai daro visokius 
spėjimus, o net ir tokius, 
kad ne tik šiuo laiku repub- 
likonams esant mažumoje 
yra reikalinga užvėja, o net 
ir ateinančiais rinkimais, 
statant Richard Nixon į 
prezidentus ir John B. Con
nally į viceprezidentus, re- 
publiko.nų tikietas būtų vie
nas iš tvirčiausių ir garan- 
tųos\ išrinkimą...

O buvo planuojama ir ki
taip. Reakcionieriai jau bu
vo pasiūlę mesti Richard 
Nixoną nuo tikieto, o jo vie-, 
ton dėti Spiro T. Agnew L 
prezidentus. O Richardą Ni-! 
xoną jau gal nebūtų dėję 
nei į biceprezidento vietą. 
Pavydas ne pavydas, bet 
Mauras dar nesuspėjo at
likti darbą, bet jau jam lie
pia ęveikam keliauti. ..

Dzūkelis

vo apie 125,000 žurnalistų iš 
84 šalių Kubos sostinėje Ha
vanoje.

“Daily World” delegacija 
lankėsi Tarybų Sąjungos 
misijoje prie Jungtinių Tau
tų ir pareiškė apgailestavi
mą dėl žydų teroristų akci
jos prieš tarybinius žmones 
ir TSRS įstaigas. Kartu pa
reiškė solidarumą kovoti 
prieš teroristus.

Rep.

Ar buvo ledynų* Sacha
roje? Kol kas tai—hipote
zė, bet neseniai ją ' pa
tvirtino svarus argumentas. 
Tarptautinės ekspedi c i j o s 
mokslininkai Sacharoje ra
do ledynų pėdsakų! Jie tei
gia, kad prieš 400 milijonų 
metų ledynas dengė ir šią 
dykumą. !

Po valdybos raportų, I. 
Mizarienė . pateikė metinį 
klubo veiklos-pranešimą. Ka
dangi vasaros laikotarpiu 
susirinkimu nebūna, tad 
[praėjusiais metais turėta 10 
1-Suo.ins 0Ang[ •hiupjui.nsns 
ti trys dideli ir sėkmingi pa
rengimai. Moterų klubo 
veikla aktyvi ir reikia-tuo 
pasidžiaugti. Gaila, kad mir
tis išskyrė iš mūsų tarpo M. 
Alvinienęrir M. Čiberkienę.

Finansų metinis raportas, 
kurį pateikė L. Kavaliaus
kaitė atrodo labai geras.

Mūsų klubas prenume
ruoja keturias “Laisvės” 
prenumeratas į Lietuvą. 
Klubas dažnai aukoja svar
biems tikslams ir organiza
cijoms. Į Moterų klubą įsi
amžino, užsimokėdamos po 
$5, šios draugės: A. Petru- 
kaitis iš New London, Conn., 
M. Krunglienė, M. Tamelie- 
nė ir A. Rainienė. Dėkoja
me.'

Protokolų sekretorė B r. 
Keršulienė jau aštunti me
tai klubo valdyboj ir vi
suomet išsamiai užrekor- 
duoja protokoluose mūsų 
susirinkimus.

Išklausytas pirmininkės I. 
Mizarienėš pranešimas apie 
Tarptautinės Moterų dienos 
paminėjimo pravedimą ir, 
pasitarus, nutartą pakviesti 
kalbėtoją moterį, Aido cho
ro moterų grupę ir solistę,— 
kad programa būtų trum
pa ir brandi. Kalbant apie 
maisto patiekalus po pro
gramos, malonu buvo iš
girsti pasisiūlymų prisidėti 
su maistu iš šių draugių: L. 
Kavaliauskaitė, I. Mizarie
nė, H. Siaurienė, A. Rainie
nė,' O. Laukaitienė, M. Stu- 
kienė,A. Adomaitienė ir M 
Jakštienė. Tokį dosnume 
mūsų klubas nuoširdžiai 
įvertina.

Finansų knygas patikrin- 
ti-peržiūrėti sutiko B. Ker
šulienė ir H. Feiferienė, c 
gaunamų dovanų komisijo
je sutiko pasilikti tos pačioc 
draugės: H. Siaurienė ir N

Peace rengiamą žygį į Wa- 
shingtoną už užbaigimą ka
ro Vietname, kuris įvyko 
šio mėnesio 21 dieną.

r Norime paguosti ir palin
kėtų susveikti musų sergan
čioms draugėms: D. Gali- 
nauskienę, O. Meškienę, V. 
Balkus, O. Malinauskienę ir 
V. Šibeikienė. Susveikite, 
draugės, kad galėtumėte 
dalyvauti mūsų šventėje — 
Tarptautinės Moters dienos 
paminėjime.

Nutarta pasiųsti $10 do
vaną Argentinos Moterų 
klubui, kurios švenčių pro'ga 
mus taip, gražiai pašveikjno. 
Tuo pačiu kartu dėkojame 
draugei V. Balkus už gražią 
dovaną'.

Po susirinkimo, pasivaiši
nome skania kava ir kitais 
skanėsiais, kuriuos paruošė 
H. Siaurienė ir B. Keršulie
nė. Dėkui.

Sekančiam susirinkimui 
užkandžių paruošti pasiža
dėjo I. Bimbienė ir B. Ker
šulienė.

Nors pasitaikė šalta die
na ir narių neperdaugiau- 
sia susirinko, bet padaryti 
geri tarimai ir atlikti eina
mieji reikalai.

H. F.

Teisininkai asiliškomis 
galvomis

Sužinome, kad Amerikoje 
esama ir tokio sutvėrimo, 
kaip “Lietuvių Teisininkų 
Draugija.” Ją, matyt, su
daro pabėgėliai iš Lietuvos. 
Kadangi net jos valdybos 
marių vardai neskelbiami, 
cai sunku pasakyti, kas šiai 
keistai draugijai priklauso 
’r kam ji reikalinga.

Kaip ten bebūtų, šios drau
gijos “Centro Valdyba” iš- 
toido savo ilgą firoklamaci- 
;ą Simo Kudirkos “išlaisvi
nimo” reikalu. Kadangi, 
kaip sakyta, valdybos nariai6 
nežinomi, tai negalima nė 
spręsti, kuris tų “galvočių” 
Mą proklamaciją iškepė. Iš

Kovo 14 d.
LLD 28 kuopos parengi

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

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

būrum popietė.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

• Lietuvių Namo Bendrovės 
direktorių susirinki m a s 
įvyks sausio 28, savame na
me. Pradžia 1 vai. popiet. > 
Svarbu visiems dirėkto- * 
riams dalyvauti. Bus pa
teiktas finansinis raportas 
už 1970 metus. J. G.

Viktorija Balkus
Penkuacjienį užėjo Į “Lais- 

vės” administraciją Vikto
rija Balkus. Sunku buvo ją 
atpažinti, skausmai ją suė
mė gana smarkiai. Dakta
rai sako ji turinti ąrtritą 
sąnariuose.

Viktorija gimusi Lietuvo
je, Alytaus apskrityj, Dau
gų par., Vežonių kaime. Jos 
pavardė Varanauskaitė. Ji 
turi Lietuvoje vieną sesutę 
Anelę Dikslienę. Rhode Is
land valstijoje gyvena du 
jos sūnūs, viena dukra, 7 
anūkai ir 5 proanūkiai.

V. Balkus prašė išdalin
ti $22 sekamai: $6 “Laisvės” 
fondui. $6 “Vilnies” laikraš
čiui, $5 Aido Chorui ir $-7 f 
Niujorko Lietuvių Moterų 
klubui. Taipgi Moterų Klu
bui pridavė bonką gero gė; 
rimo ir šiaip blizgučių. Na
mo virtuvei įdavė muilo.

Nors draugė Balkus kal
bėjo labai pesimistiškai, ti
kėkime, kad ji už dienos ki
tos pasveiks ir vėl dalyvaus 
Klubo susirinkimuose. ’ «-

Dėkojame ūž aukas.
Buknienė.

Moterų klubas gavo svei 
kinimų su Naujais'Metais 
iš Lietuvos nuo mokytojos 
D. Šumskienės ir O. Tųčai 
tės su teta O. Janušiene 
Mūsų klubą pasveikino Ar 
gentines Moterų klubas prr 
draugijos “Ltotuva” iš Bu 
enos Aires ir Agnė Petru 
kaitienė iš New London

Alytaus šaldytuvų gamykloje pagrindiniai • darbai visiš
kai mechanizuoti ir automatizuoti. Nuotraukoje ma- 
matome, kaip konyęjeriu keliauja šaldytuvai “Snaigė.”

M. Baranausko nuotrauka

Likrųjų, ją parašyti galėjo 
Lik paskutinis asilas. Vei
kiausia todėl ir gėdintųsi ją 
įsirašyti.

Tik įsivaizduokite, šitie 
Teisininkai”, patys reika- 
auja ir siūlo visiems reika- 
auti, kad Tarybų Sąjungos 
Tyriausybė Amerikai sugrą
žintų savo pilietį, sunkiai 
msidėjusį prieš savo šalies 
statymus ir bandžiusi pa- 
šgti nuo atsakomybės ir 
uo savo žmonos ir vaikų 
,;ma Kudirka, kad čia mū-
u “veiksniai” galėtų jį pa
eiti į šventuosius, arba 
nnt i didelius kankinius, 

'to sako, kad Tarybų Sąjun- 
•os įstatymai savo žmonių 
antykiams tvarkyti abso- 
’ntiškai nieko nereiškia 
ries jų išrastas “tarptau- 
mio įsipare i g o j i m o nor
ms.”

Žinoma, šie “teisininkai” 
nikiai žino, kad jų siūly
mas yra gryniausia nesąmo- 
'ė, bet jie tikisi, kad jų pro
klamacijos sugraudinti silp
nadvasiai jais patikės ir au
kos jų “Kudirkos laisvini
mo” raketui. Todėl gal ir 
klaida juos vadinti asilagal- 
nais. Jie yra gudrūs suk
riai. Jie mano, kad čia jie 
turi progą pasipinigauti ir 
dar labiau įstiutinti savo 
pasekėjus prieš Tarybų Lie
tuvą. Rep.

feva Mizarienė
....................... ..

N Y- Lietuviu Motery 
Klubui sveikinimas

Mielos Draugės,
Sveikiname Jus, proga 

naujaisiais 1971 metais, ir 
Jūsų asmenyje visas pažan
gias drauges lietuves. Lin
kime daug sveikatos, lai
mės, saulėtų ir giedrių dior^ 
nų Jūsų gyvenime. Daug* 
pasisekimo ir jaunatviškos
energijos nei š senkamam 
kultūrinės dirvos bare, dar
bo žmonių labui.

Lietuviu ir jų įpėdinių 
ratelis “Lietuva,” 
moterų skyrius 
Buenos Aires 
Argentina

V. K. Vercinskienė ir 
E. Martinkaitė

LDS 1 Kuopos Susirinkimas
Įvyks vasario (Feb.), 2 d., 

2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park.

Visi nariai būkite!
Sekr. A. Gilman (7-8)

Ispanijoje uždrausta vai
dinti Moljero komediją 
“Tartiufas.” Išbraukti iš re
pertuaro ir kiti veikalai, ku-A 
riuose išjuokiamas veidmai-’ 
niškumas.




