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KRISLAI
I enino ordinas Vilniui 
Gyvsidabrio pavojus

Aukštas kraujo spaudimas 
Mūsų “Laisvės” reikalai

— J. Gasiūnas —
“Už didelius laimėjimus, 

kuriuos pasiekė miesto darbo 
žmonės ūkinėje ir kultūrinėje 
statyboje, vykdydami pramo
nės gamybos vystymo penk
mečio plano užduotis,” Tary
bų Sąjungos Aukščiausiosios 
Tarybos Prez i d i uifias apdo
vanojo Vilniaus miestą Leni
no ordinu.

Vilniečiai tikrai užsitarna
vo darbo Įvertinimą. Penk
mečio užduotis jie įvykdė pir
ma laiko. Pramones gamy
bos prieauglis pakilo 11.4%. 
Buvo pastatyta 28 stambios 
Įmonės, 9 mokyklos, 34 vai
kų darželiai, 2 tiltai, daug 
kultūrinių ir buitinių pastatų. 
. Lenino ordinu apdovanotas 
miestas tikrai atliko garbin
gą darbą.

Gyvidabris tikrai sudaro 
gyvūnijai pavojų. Vandeny
nų, jūrų, ežerų pakraščiai 
jau turi po nemažą gyvsida
brio kiekį. Bet ištirta, kad 
ir upėse jo jau nemažai.

Pramonės gamybos atmatos 
kasdien neša su savimi gyv
sidabrį į vandenis. Buvo pir
miau manyta, kad nuodingasis 
gyvsidabris nusės į vandenio 
dugną ir niekam žalos nepa- 

, darys. Bet dabar patirta, kad 
žuvys, iš atmatų rinkdamos 
sau maistą, nemažai suėda 
gyvsidabrio i r apsinuodina. 
Pakraščio paukščiai taip par 
apsinuodina.

Dar blogiau, kai ir maiste 
surandama , nuodų, nors ir 
nedidelio kiekio, bet sveika
tai žalingiį. Oro, žemės ir 
vandenų teršimui nesimato

Nevisiems jiatmka prezid. 
Nixono pasakytžb Kongresui 
kalbą, šeši “naujos revoliu
cijos” siūlymai vargiai bus 
užgirti. O kurie bus užgirti, 
tai su įvairiais pataisymais.

New Yorko majoras Lind
say jau pasakė, kad Nixono 
siūlymas skirti valstijoms ir 
miestams penkis bilijonus do
lerių neduos reikiamų rezul
tatų, kuomet miestams reikia 
mažiausia 10 bilijonų dolerių. 

A Valstybės aparato sumažini 
mas gali būt naudingas, nes 
šiuo metu valdiškasis apara
tas baisiai išplėstas, parazitiš
kai išlaidus, baisiai 
taksų mokėtojus.

Nuostabu,. kodėl Jįiek daug 
amerikiečių serga 
kraujo spaudimu, kur 
ro priežastį kai kurio 
dies ligoms ir 
mirtims.

Kalifornijos Univers i t e t o 
Medicininės Mokyklos psicho
logijos profesorius James P. 
Henry teigia, kad žmonių gy
venimo aplinka sudaro tikrą 
aukštam kraujo spaudimui 
priežastį. Neramus žmonių 
gyvenimas, visoki rūpesčiai, 
blogi šeimų santykiai, erzi
nantis darbas —wisa tai Vei
kia kraujo spaudimą ir širdies 
funkcijas.

Tie žmonės, kurie iš pat 
kūdikystės ramiose sąlygose 
gyvena, neturi aukšto kraujo 
spaudimo. (•
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PRICE 10c

Metai 60-ieji

Prez. Nixon paskelbė Kongresui 
“naujos revoliucijos” programą 

vidiniuose šalies reikaluose

Žmonių Sveikatos reikalais 
biliai Kongresui svarstyti

1 ž"

Washingtonas.

Washingtonas.—Sausio 22 
d. prez. Nixonas savo kal
boje (State, of the Union), 
Kongresui paskelbė šešių 
punktų “naujos revoliucijos” 
programą. Tos programos 
gerą dalį turėjo 91-fasis Kon
gresas aptarti ir išspręsti, 
bet tuos klausimus jis pa
liko 92-ajam Kongresui. Ni
xonas ragino Kongresą už
girti sekamus siūlymus:

1. Panaikinti senąjį šal
pos planą ir priimti visai 
naują.

2. Sudaryti prielankias 
sąlygas . pramoniniam biz
niui, suteikiant jam tam 
tikras lengvatas, kad jis 
plėstųsi ir nedarbą suma-

ir

ir

žintu.
3. Sulaikyti oro, žemės 

vandenų teršimą.
4. Teikti valstijoms

miestams finansinę parama, 
skyriant tam tikslui penkis 
bilijonus dolerių.

5. Gerinti žmonių sveika
tos tarnybą.

6., Perorganizuoti federa
linės valdžios aparatą taip, 
kad iš 12 departamentų pa
liktų aštuoni departamen
tai.

Karo ir abelnai užsienio 
reikalų šioje kalboje jis 
lietė. Tuo klausiau. jis 
ruošė kitą Kongresui 
portą.

ne- 
pa- 
ra-

...........  T?-------------------------------------------------........................................................................................... ..............

Italija uz J. Tautų rezoliuciją, 
už liaudies Kinijos pripažinimą
Roma. — Italijos užsienio 

reikalų ministras Aldo Mo
ro raportavo parlamentui 
užsienio programą. Jis sakė 
turėjęs pasitarimą su TSRS 
užsienio reikalų ministru 
Gromyko ir bendrai sutikę 
palaikyti diplomatinius ry
šius su visomis valstybėmis.

Vidurio Rytų krizės klau
simu Italija laikosi Jungti
nių Tautu rezoliucijos, pri
imtos 1967 m. lapkričio 22 d. 
Rezoliucija reikalauja Izra
elio pasitraukti iš visų oku
puotų arabų žemių.

Italija netrukus užmegs 
diplomatinius ryšius su Ki
nijos Respublika, sakė mi
nistras Moro.

Mirė sen. Russell
Winder, Ga. — Iškilmin

gai buvo palaidotas senato
rius R. B. Rusšell, 73 metų 
amžiaus, ilgiausia išbuvęs 
senate.

Russell buvo Senato mili- 
tarinio komiteto pirminin
kas, prez. Nixono militari- 
nės programos rėmėjas. To
dėl Nixonas ir Agnew jam 
mirus atsilankė. Laidotuvė
se dalyvavo 55 senatoriai.

Ruussell buvo demokratas, 
bet afelai rėmė reakcinę re- 
publikonų programą.

Carloporte, Sardinija. — 
Italijos laivai išgriebė 10 
prigėrusių jūreivių nusken
dusio Amerikos tankerio 
“Universe Patriot.” Nesu
randa dar penkių jūrininkų.

z Detroitas. — 2,000 įvairių 
dirbėjų reikalauja pakelti 
algas po $1.25 į valandą. 
Ruošiasi streikui.

jus dar tik pasiekė du treč
dalius $15,000 sumos. Vajus 
baigsis vasario 28 d. Jei no
rime sėkmingai užbaigti va
jų, turime smarkiai padirbėti.

Jonas Grybas ir Jonas La
zauskas gerai . išlaiko New 
Yorko vardą prenumeratų 
atnaujinimo ir naujų skaityto
jų gavimo konteste. New

“Laisvės” finansinis va-Yorkas stovi pirmoje vietoje.

Los Angeles, Calif. — 
Džiurė rado kaltais pirmo 
laipsnio žmoguždystėje Ch. 
Mansoną ir jo sandraugus 
P. K r e n w i n k e 1, L. Van 
Houten ir S. Atkins už nu
žudymą aktorė s Sharon 
Tate ir šešių kitų žmonių. 
Džiurė turės nuskirti jiems 
bausmę — gazų kameroje 
mirti ar visą gyvenimą ka
lėjime būti.

Terjras Dominikoje
Maskva. — Dienraštis 

“Pravda” rašo, kad Domini
kos respublikoje išvystytas 
baisus teroras prieš komu
nistus ir kitus, pažangius 
žmones. Prezidentas Bala- 
gueris, gaudamas iš Ameri
kos imperialistų šimtus mi
lijonų dolerių, sutvirtino po
licijos aparatą.

Tarp tūkstančių areštuo
tų yra keletas ? Komunistų 
Partijos n a r i jų, kuriems 
gręsia mirties bausmė už 
“nelegalų veikimą prieš val
džią”. Politiniai kaliniai 
pergyvena siaūbiškus kan
kinimus.

Žemdirbių užmojai
Pasvalys, (ELTA). — Di- 

delius įsipareigojimus prisi
ėmė 1971 metams Daujėnų 
kolūkio gyvulininkystės dar
buotojai. Jie įsibayeigojo 
kiekvienam šimtui nektarų 
naudmenų pagaminti po 120 
centnierių mėsos. Pirmosio
mis sausio dienomis į mėsos 
kombinatą pristatyta • 500 
kiaulių.

Gerai dirba naujaisiais 
metais “Pavasario” kolūkio 
melžėjos. Iš kiekvienos kar
vės jos kasdien primelžia 
po 11-12 kilogramų pieno.

Milwaukee, Wis. — Tik 
vienas iš 10 policistų atėjo 
į darbą, kiti) visi pranešė, 
kad jie “serga influenza.” 
Policistai reikalauja- dides
nio atlyginimo ir geresnių 
darbo sąlygų.

Senato- menines organizacijos. Šiu
rius Kennedy ir kongresma- lomas 41 bilijono 
nė Martha Griffits pateikė' 
Kongresui žmonių sveikatos 
reikalais bilius, kūrie su
teiktu sveikatos protekciją 
nuo “lopšię iki grabo” žmo
nėms.

Bilius remia Jungtinių 
Automobiliu lUarbininkų 
Unija, AFLfCIO ir kitos 
unijos, taipgi įvairios visuo-iti šiais metais.

dolerių 
planas suteiktų pilną žmo
nėms sveikatos apdraudą. ,

Svarbiausia dabar karą 
baigti Indokinijoje. Tuomet 
pasidarys daugiau finansų 
visuomeniniams reikalams. 
92-asis Kongresas turėtų 
daryti žingsnius karui baig-’

Prancūzija nori Europ. saugumo 
konferencijos, taipgi Izraelio 
pasitraukimo iš arabų žemių

TSRS siūlo iškelti išz'New Yorko 
Jungtiriių Tautų Centrą

Maskva. — Dien r a š t y j e 
“Pravdoje” tilpo siūlymas 
Jungtinių Tautų centrą kel
ti iš New Yorko, kuris pa
tapo “organizuoto krimi- 
nalizmo ir gengsterizmo

kurie afrikiečiai diplomatai.

“Pravdos” koresponden
tas New Yorke T. Koles- 
čenko rašo, kad dažnai te
roristai užpuldinėja arabų 
diplomatus ir jų misijas. 
Kai kada nukenčia ir kai

centru”.
“Pravda” aiškina, kad ta

rybiniai diplomatai ir kiti 
tarybiniai piliečiai nuolat 
teroristų persekiojatni, TS
RS įstaigos sprogdinamos. 
Tokiose aplinkybėse) nuken
čia bendras Jungtblese Tau
tose darbas.

Roma. — Sausio 21 d. Ita
lijos Komunistų Partija mi
nėjo 50 metų sukaktį nuo 
jos susikūrimo. Pereitais 
metais gauta 102,000 naujų 

■nariu.

Filipinai užihegs ryšius 
su Tarybą Sąjunga

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos Kongresui 
pareiškė, kad valdžia pasi
ruošusi užmegsti diplomati
nius ir prekybinius ryšius 
su Tarybų Sąjunga ir kito
mis socialistinėmis šalimis.

Jungtinės Valstijos’ iki 
šiol trukdė tokiam žygiui. 
Bet dabar prez. Mąrcos .ne
beklauso JAV patarimų. •

K

Kovoja prieš Amerikos 
aliejaus monopoliją

•s
Manila, Filipinai. —15,000 

aliejaus išvežioto jų išstrei- 
kavo 8 dienas ir gavo pakel
ti algas. v;

Bet kova prieš Amerikos 
monopoliją aliejaus biznyje 
tęsiama toliau. Filipiniečiai 
reikalauja aliejaus kompa
nijas nacionalizuoti.

ji

Kansas City, Mo. — Bu
vęs prezidentas Trumanas 
Randasi ligoninėje po dakta
rų priežiūra. Jis jau turi 86 
metus amžiaus. Daktarai 
sako, kad jo sveikata ne
prastoje padėtyje.

Dešinieji ruošėsi Čilės 
valdžią nuversti

Santiago. — Čilės dešinie- 
ruošiasi nuversti prez.

Allendės valdžią ir sudaužy
ti bendro liaudies fronto ko
alicija, rašo laikraštis “Cla- 
rin”. . '

Pasikėsinta užmušti nau
ją generalinį geležinkelių 
direktorių, rasta bombos 
prezidentini ame palociuje. 
Reakcinis senatorius Morar 
1 e s organizuoja “piliečiu 
frontą” valdžios nuverti) 
mui.

Mor risto wn, N. J. —Džiu
rė išteisino >81 metų F. Pick- 
maną, kuris vasario mėn. 
nužudė savo žmoną. Pick
man buvęs tuo metu išpro-

Karakas. — Buvęs Vene- 
zuelos užsienio reikalų mi
nistras Area j a pareiškė, kad 
Jungtinių Valstijų palaiko
mas Kubai boikotas neat
siekė tikslo ir dabar reikėtų 
jį atšaukti, visoms ^lims 
užmezgus su Kuba diploma
tinius ryšius.

Washingtonas. — Kong
reso ginkluotųjų jėgų tar
nybos komiteto pirmininkas 
Herbert pareiškė, kad bus 
draftuojami kolegijų stu
dentai.

Singaporas. — Čia pasi
baigusi Britanijos Komon- 
velto konferencija neuždrau
dė Anglijai parduoti rasis
tų valdomai Pietų Afrikai 
ginklus, bei nutarė tą klau
simą tik ištirti.

C Cologne. —Vakarų Vokie
tijos užsienio reikalų minis
tras Scheef tvirtina, kad 
šiais metais bus susitarta 
su Jungtinėmis^alstijomis, 
Tarybų Sąjunga, Anglija ir 
Prancūzija Berlyno klausi
mu.

Cape Kennedy, Fla.—Sek- 
madienį Apollo 14 su trim 
astronautais pradės kelionę 
į Mėnulį. Alan Shepard, Ed 
Mitchell ir Stuart Roosa 
pasiruošę kelionei.

Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas Pompidou spau
dos konferencijoje pasakė, 
kad jis (pageidauja greitai 
sušaukti Europos saugumo 
konferenciją.

“Aš būdamas Maskvoje 
pasakiau, kad remiu Euro
pos saugumo konferencijos 
įbasiruo Šimu s”, Pompidou 
pasakė. Juo greičiau konfe
rencija įvyks, tuo geriau.

Vidurio rytų klausimu jis 
pasakė, kad Prancūzija re
mia Izraelio valstybės tei
ses gyvuoti pirmesniuose 
rubfežiuose. Izraelis privalo 
pasitraukti iš visų užka
riautu arabu žemiu.

Pompidou apgailest a v o,

kad karas Indokinijoje ne
baigiamas, bet dar plečia
mas. O tai sudaro pavojin
gą pasaulinei taikai padėti.

Pagausėjo gretos ✓
Tarybų Lietuvos rašytojų 

šeima į naujuosius, 1971- 
uosius metus įžengė žymiai 
gausesnė. Jos nariais tapo 
prozininkai, poetai, drama
turgai, kritikai — V. Areš- 
ka, J. Glinskis, J. Mačiuke
vičius, J.vMarcinkevičius, V. 
Martinkus, K. Nastopka, R. 
Pakalniškis, Pr? Raščius, J. 
Skliutauskas ir A. Zurba.

Washingtonas. K a r u i

Gvinėja nuteisė suokalbininkus 
nuversti liaudišką valdžią

Conakry. — Gvinėjos res-® 
publikos liaudies teismas
rado kaltais 164 žmones, da- priešingi kongresmenai sįū- 
lyvavusius suokalbyje nu-|lo Kongresui priimti rezo- 
versti dabartinę valdžią ir liuciią, kuri reikalautų iš- 
padėjusius portugalams įsi- traukti Amerikos militari- 
veržėliams, kurie buvo at- nes jėgas iš Indokiniios su 
mušti su dideliais nuosto
liais.

92 suokalbininkai gavo 
mirties bausme, 72 — viso 
gyvenimo kalėjimą. Tarp, 
gavusių kalėjimo bausmę 
yra Romos katalikų vysku
pas ir du Vakarų Vokieti
jos piliečiai.

šių metų birželio 30 d.

Gus Hali lankėsi

Žydai mokslininkai 
smerkia teroristus

Maskva. -“ Charkovo uni
versiteto profesorius Liber- 
manas pareiškė “Pravdoje”, 
kad TSRS žydai mokslinin
kai nepritaria užsienio žy
dams teroristams. Prieš 7 
metus Libermanas pagarsė
jo su ekonominėmis refor
momis, kurios buvo priimtos 
Tarybų Sąjungoje ir kai ku
riose kitose socialistinėse 
šalvse.

Sibiro Mokšlų Akademijos 
direktoriaus pavaduot o j a s 
Kazakevičius taipgi išstojo 
prieš teroristus. Jis Il-ame 
pasauliniame kare buvo 
sunkiai sužeistas, o jo visa 
šeimą hitlerininkai išžudė.

San Juan, Puerto Rico.— 
Čia buvo atvykęs Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti
jos generalinis sekretorius 
Gus Hali. Ji sutiko Puerto 
Rico Kompartijos sekreto
rius Felix Ojeda.

I spaudos konferenciją 
susirinko daugiau kaip 20 
reporterių. Hull atsakinėjo 
i jų iškeltus klausimus apie 
kovas už Puerto Rico lais
vę ir nepriklausomybę.

Kampala. — Ugandos ka
rininkai nuvertė valdžia tuo 
metu, kai prezidentas Obote 
buvo išvykęs į Singaporą 
dalyvauti Britanijos Ko
rn o n v e 1 fb konferenci joje. 
Karininkai sudarė militari- 
ne valdžia.

litanijos Ko-

Seoul, Pietų Korėja. — 
Naujos Demokratų partijos 
prezidentinis kandidatas 
K i m D a e - j u n g išvyko į 
Jungtines Valstijas. Jo par-

Seoul. — Pietų Korėjos tija yra valdžios opozicijoje, 
lėktuvą su 65 keleiviais vie- ■
nas grobikas bandė nusukti 
į Šiaurės Korėją. Sutikęs 
pasipr i e š i n i m ą, grobikas 
granata- užmušę vairuotoją 
ir pats užsimušė. Lėktuvas 

sbuvo nuleistas pajūryje ir 
eksplodavo. Sužeidė 12 žmo
nių.

Addis Ababa. — Etiopi
jos lėktuvą nusuko į Libiją 
trys grobikai, 
vo areštuoti.
vo penki amerikiečiai kelei
viai. .* * \

Jie ten bu
jotu ve bu-

Senato-

Tucson, Ariz.—Porą nak
tų siautėjo riaušės tarp bal
tųjų ir juodųjų. Majoras pa
skelbė mieste nepaprastą 
padėtį.

Washingtonas.
riai Cooper ir Church kalti
na Nixoną plėtimu karo 
Kambodijoje ir laužymu Se
nato priimtos rezoliucijos, 
kurią jie pateikė.

Sidney, Ohio. —- Mažas 
lėktuvas atsimušė i namą ir 
padegė. Vairuotojas žuvo.

Ann Arbor, Mich. —2.700 
Michigano universiteto tar
nautojų paskelbė streiką. 
Unija reikalauja pakelti al
gas 40 proc.
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Prezidento Nixono
“dangus žemeje”

VISI žino, nes tai nėra jokia paslaptis, kad preziden
to Nixono pranešimas 92-ajam Kongresui sausio 23 die
ną buvo jo 1972 metų rinkiminė programa. Labai gra
žiai paruošta, tikrai oratoriškai pateikta ir išpuošta de
magogiškais pažadais programa. Jei tuos pažadus im
tum už gryną pinigą, tai turėtum tikėtis mūsų Ameri
koje dar mūsų amžiuje, ypač jeigu mūsų prezidentu Nix- 
onas pasiliks ir po 1972 metų, tikro dangaus žemėje. 
Gerai tik tas, žinoma, kad tais jo p 
darosi maži’au.

Rimtai galvojančiam amerikiečiui visus prezidento 
į iškilmingai sudėtus pažadus paverčia rinkimine dema

gogija jau tas vienas faktas, kad visoje ilgoje kalboję 
jis nė žodeliu neprisiminė apie Vietnamo karą, apie Ame
rikos militarines bazes visame kapitalistiniame pasau
lyje, kas, kaip žinia, jau daug metų suėda visas lėšas, 
kurios taip reikalingos Amerikos žmonių gyvenimo ge
rovei pakelti, kas nepagydomai nuodija socialinius žmo- 

v nių santykius, kas puoselėja žmonėse neapykantą. Vi
sus rimtai galvojančius amerikiečius nustebino ir pri
trenkė prezidento “pamiršimas” šios baisios nelaimės ne 
tik Amerikai, bet visai žmonijai. Gryniausia veidmai
nystė ir demagogija žadėti Amerikai tai, ką prezidentas 
žadėjo, nenurodant, kad nė dalies tų pažadų negalima 
bus įvykdyti, jeigu barbariškasis Vietnamo karas ne
bus tuojau baigtas, nutrauktas, jeigu bilijonai tų do
lerių, kurie sušeriami mįįitarizmui ir karui, nebus nu
kreipti į patenkinimą Ainerikos žmonių gyvenimo4 po
reikių. A

Tai puikiai žino prežręlentas. Bet jis tiki, kad dar 
kartą jam pavyks, kaip pavyko tapti prezidentu, pa
žadant šį karą užbaigti, Amerikos žmones apgauti pa
žadu sukurti mums “dangų žemėje.”

Prezidentas sudėjo šešis didelius pažadus. Paimkime 
jų vieną kitą.

Pirmiausia jis žadą iš pat pagrindų pertvarkyti ir 
perorganizuoti socialinės labdarybės sistemą, taip, kad 
kiekviena valdžios šelpiama arba iš valdiškos pašalpos 
gyvenanti šeima gautų tam tikras “geras” nustatytas 
metines pajamas, islant galėtų “žmoniškai” pragyventi. 
Betgi šis reikalas siejasi su milžiniškomis išlaidomis. Iš 
kur jis jas paims, kol bilijonais reikia šerti Vietnamo' 
karą?

Antra, jis žada pakelti visos Amerikos gerovę į tokį 
laipsnį, kokio ji taikos metu nėra turėjusi nucH.957 me
tų. Kaip tai bus pasiekta? Ogi valdžiai išleidžiant daug 
daugiau, negu ji turi pajamų, padarant deficitą net gal 
iki dvidešimt bilijonų dolerių per metus. O iš kur ta 
milžiniška suma ateis? Ogi, žinomą, teks skolintis iš 
bankų. Vadinasi, federalinės valdžios paskolos labai pa
kils. O kas už tas paskolas procentus turės sumokėti? 
Aišku, mes, piliečiai. Be to, valdžios tokia politika di
dins infliaciją, tai yra, padidės mūsų visų aplupimas for
moje kainų pakilimo ir t. t.

Dar vienas puikus pažadas, tai sutvarkyti sveikatos 
apsaugos reikalus taip, jog kiekvienam amerikiečiui bū
tų prieinamas geriausias gydymas. Bet ir čia reikėtų 
bilijonų dolerių. Iš kur prezidentas juos paims?

O kaip su valstijomis ir miestais? Miestai pūsta, 
griūva, virstą raistais. Jų negalima pamiršti. Ir jų pre
zidentas savo pranešime nepamiršo. Jų klausimas bus 
svarbus 1972 metų rinkimams. Juose daugiausia gyve
na susirūpinusių piliečių. Turi jiems ką nors pažadėti, 
jeigu nori 'jų balsus laimėti. Todėl prezidentas pažadėjo 
valstijų ir miestų valdžioms padėti su šešiolika bilijonų 
dolerių. Viena, iš kur jis tą sumą paims? Antra, miestų 
majorai sako, kad tie šešiolika bilijonų dolerių būtų tik
tai lašas į pilną kibirą vandens, kad gTeičiausioje atei
tyje reikėtų mažiausia šimto bilijonų dolerių.

žodžiu, jeigu retorika, gražiai skambančiomis frazė
mis, demagogija ir saldžiais pažadais būtų galima, ne- 
pakeičiant politikos, nenutraukiant Vietnamo skerdynės, 
nenustojant bilijonais ir bilijonais dolerių šerti Pentago
ną, pašalinti iš mūsų gyvenimo baisiąsias negeroves, po 
šio prezidento pranešimo Kongresui iš tikrųjų mums vi
siems patekėtų šviesi ramaus, laimingo, turtingo gyve
nimo saulė. Bet šiais laikais stebuklais tilu tiktai tie, 
kurie rimtai galvoti nepajėgia. O kad toikių, kurie susi
žavės prezidento retorika ir demagogija, dar atsiras, nė 
valandėlei netenka abejoti. Gaila!

dais tikinčiųjų vis

Kas ką rašo ir sako
DžIAUGIASI VAJAUS 
PASISEKIMU

“Vilnies” redaktoriusS. 
J. Jokubka savo kolumno- 
je sausio 22 d. rašo: ' ;

“Baigėm “Vilnies“ vajaus 
darbą. Iš Administracijos pra
nešimo matosi, kad šiemet va- 
jininkės ir vajjninkai pasiekė 
daug didesnius laimėjimus, 
negu praeitais

Ką tas reiškia ? Ar vyksta 
JAV lietuvių 
Taip. Truputį
svarbiausia buvo, kad vajaus 
darbąs buvo dii’bamas su paki
lesne nuotaika,

O tai rodo, kad, jeigu sten
giamasi, yra 
tų.“

Mes sveikiname draugus 
vilniečius už gražiai atlik
tą labai didelį darbą? Nėra 
svarbesnio darbo, kaip mū
sų pažangiosios spaudos iš
laikymas ir platinimas.

Laisviečiams galima pa
simokyti iš vilniečių pasi
aukojimo ir ryžto savo laik
raščio išlaikymui.

laimėjimas, 
metais.

kairėjimas?
vyksta. Bet

negu pernai.

gerų rezulta-

“filosofiją,” kad “kultūrin
goje visuomenėje triukšmas 
yra draminė įtampa, pagau
nanti visuomenės opiniją, 
per kurią siekiama laimėji
mo.” Todėl, girdi, “triukš
mas dabartinėje mūsų lais
vės kovoje yra veiksmingas 
ginklas.”
, Pagal šitą “T. Ž.” redak
torių “filosofiją,” Kvebeko 
separatistai, kurie nužudė 
ministerį Laportę ir tuo su
kėlė didelį triukšmą atliko 
garbingą darbą. Bražins
kai nužudė nekaltą lėktuvo 
tarnautoją ir pašovė kapi
toną ir tuo, žinoma, sukėlė 
didelį triukšmą. Todėl jie į 
šventuosius kelia žmogžu
džius Bražinskus.

Matote, kur tie žmonės 
yra atsidūrę. Tai dar vie
nas jų visiško moralinio 
smukimo nožvmis.

su-

JOS IRGI PABĖGO 
“NUO KOMUNIZO”!

Kanadiečių “Liaudies Bal
se” (sausio 15 d.) skaitome:

Iš Winnipego pabėgo į 
New Yorką ponia Viktorija 
Abolins su dviem dukterim 
ir pasiprašė politinės globos. 
Jos sako, kad Kanada pa
virto “komunistine diktatū
ra.” ‘ .

Kai JAV vyriausybė pasa
ka joms išsinešti iš JAV ge
ruoju, tai ponia Abolins pa
sakė :

“Jei reikės, mes mirsime 
čia, bet jie niekad nepri
vers mūsų grįžti atgal į Ka
nadą. Jie turės nušauti 
mus.” .

Ponia V. Abolins yra lat
vė, 5 0 m e t ų amžiaus, jau 
Kanados pilietė. Jos dukte
rys, Lucija 2 7 ir Aina 2 0 
metų, pilnai pritaria moti
nai.

“Jei mes negausime poli
tinės globos, tai jie pasiųs į 
Manitoba tris lavonus,” pa
sakė Aina.

JAV autoritetai siūlė jas 
pargabenti | W i n n i p e g ą 
valstybės lėšomis, bet jos 
atmetė. I

Jos aiškino\jAV imigraci-

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

SUSIŽAVĖJĘS 
PADĖTIMI
KINIJOJE

Neseniai Kinijoje lankėsi 
Italijos komunistų dienraš
čio “Unitą” užsienio reika
lais skyriaus redaktorius 
Alberto Jaconviello su žmo
na, Italijos parlamento na
re. Jis sakė, kad jiedu la
bai plačiai važinėjo po tą vi
są milžinišką kraštą ir la
bai daug matė joje apie 
žmonių gyvenimą.

Alberto Jaconviello griež
tai paneigia gandus, kad Ki
nijoje siautėjus baisus skur
das. Jie niekur nematė žmo
nių badaujančių arba pus
alkanių. Taip pat esą ne
teisingi gandai, kad Kinijos 
armija viską valdanti. Kaip 
tik priešingai: jie suradę, 
kad Kinijos kareiviai labai 
gražiai kooperuoja su žmo
nėmis ir jiems padeda viso
kiuose darbuose.

Taip pat esanti netiesa, 
kad pravestoji taip vadina
ma “kultūrinė revoįiucija” jos autoritetams, kad Kana- 
partijos pirmininko MaoTse Joje labai smarkiai plinta 
Tungo vadovybėje labai pa- komunizmas. Premjero Tru- 
sunkinu^i Kinijos intelektu
alų būklę. Jaconviello sura
dęs, kad dąrbar Kinijos inte
lektualai yra labiau suartė
ję su darbo liaudimi, negu 
prieš “kultūrinę,. revoliuci- 
Ja- 1 ,

Ir dar vienas klausimas. 
Kaip žinia, pas mus Ameri
koje labai daug kalbama 
apie augantį atsitolinimą 
tarp senosios kartos ii' jau
nimo. Senimas nebesupran
ta jaunimo, o jaunimas se
nimo. Tokios alienacijos Ki
nijoje jis neradęs. Tai esąs 
vienas iš svarbiausių reiš
kinių nūdieninėje, Kinijoje, 
kad senimas ir jaunimas 
bendromis pastangomis sie
kia to paties tikslo, būtent, 
pastatymo naujos socialisti
nės santvarkos.

PETRIKĄ

uJuodojo kapitalizmo” 
klausimu

'Pastaraisiais keliais me-j 
tąis daug buvo kalbama bei 
rašoma spaudoje apie “juo
dąjį kapitalizmą”, “juodąją 
galią” (“Black power”), 
“juodąjį nacionalizmą” 
(kaip sionizmas, fašizmas, 
nacizmas (hitlerizmas) ir 
pan.), “rasinį separatizmą”, 
“negrų valstybės sukūrimą 
Amerikoje”, “masinį emi
gravimą į Afriką”, “juodųjų 
kolonializmą” Amerikoje ir 
kitas šių dienų, gy
venimo problema s, m>- 
sivylimus bei išeitis. Dau
gelis šių problemų yra tik
ros, turinčios pagrindą, ki
tos—gryna retorika, iliuzi
ja, tuščiažodžiavimas. Dar 
kitos “teorijos” neina to
liau teroro, sabotažo, plėši
kavimo, vagišiavimo, užpul
dinėjimo; tai kasdienos ap
raiškos.

Yra žmonių, ir net vadų, 
kurie viešai spaudoje, radi
jo' ar televizijos bangomis 
skelbia, jog vagystės ar api
plėšimai — nėra jokis nusi
kaltimas, nes vagis ar plė
šikas tik atsiima tai, 
jo senolių uždirbta”. Bėda

Kapitalo perspektyvos
Negrų šioje šalyje yra 

11%, o jų uždarbiai siekia 
tik 6.5%. Negrų bedarbių 
irgi didesnis procentas, ne
gu baltųjų; jų rasės skur
das didesnis. Amerikos ne
grai turi savo rankose apie 
45,000 biznių. Tai mažiau, 
negu 1% esamų krašte 5 
milijonų biznių. Be to, ne
grų bizniai (ar pramonės 
įstaigos) yra maži, tokie 
kaip plaukų kirpyklos, skal
byklos, valyklos, rūbų ar 
batų taisyklos, valgyklos, 
užkandinės, karčiamos, res- 
taurana.,- valgomųjų pro
duktų saiiKiovėlės ar krau
tuvėlės, laidojimo įstaigos, 
ūkiai ir panašiai. Didžiųjų 
biznių ar pramonės gigantų 
jie neturi.

Negrai turi apie 46. ap-
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Mielas Drauge Antanai,
Štai mūsų kalendoriuje 

dar dveji metai prisidėjo— 
sausio 22 d. Sveikas minė
si 77-sius, o aš — 72-sius 
metus. O vis dabar aplin- 

1 kui sukaktuvės. Štai ne
seniai atšventėme Dramos 
ir Operos teatrų 50-mečius. 
Gi ir visa eilė draugų mini 
savo apvalias datas. " Šiomis 
dienomis teko sveikinti Ka
zimierą Liaudį su 70 metų, 
o Dailės instituto rektorių 
dailininką Vytautą Macke
vičių su 60 metų sukaktuvė
mis. - ;

Dabar aktualiausia te
ma — busimieji suvažiavi
mai. Besiruošiant LKP ir 
TSKP suvažiavimams, vyks
ta partinės konferencijos 
rajonuose ir miestuose. Kai
po LKP CK atstovui man 
teko dalyvauti Šilalės rajo
no partinėje konferencijoje. 
Rajono komiteto I sekreto
rius A. Balčiūnas savo pra- *

draudos bendroves-kompa- nešime pažymėjo nuolatinį 
nijas; tai ju sėkmingiausio ekonomikos ir kul- 
biznio pavyzdys.- Bet. tai tūr?s Vidujinis grū- 
yra tik dvi dešimtosios vie- dinių derlius rajone pakilo 
no procento dalys (.2%) ša-|kS'j^3 su puse ^centnerio is 
lies apdraudos biznio, su-

nijas; tai jų sėkmingiausio rajono ekonomikos ir kul-

i

kaupto baltųjų rankose; tai kklYs rajone, 
kas nereikšmingas taškelis!.

su šia “teorija” ta, kad tik- Tas pats su bankais. Ne-
rieji plėšikai bei išnaudoto- turi keJj?kka nedidelių
jai (kapitalistai) lieka nea
piplėšti, jie turi ;
Apiplėšiami ar apvagiami

deau valdžia esanti totalita
rinė.

Jos sutiktų vykti į bile ku
rią laisvą šalį, tik ne į Ka
nadą.

i Jų akimis, NDP valdžia 
Manitoboje yra komunis-i
tinę

bankų. Didžiausias jų yra 
Nev\ Yorkd miesto dalyje— 
__,__jme (negrų rajone).

MEDU IR;
ŠIRDIES VOŽTUVAI
RadŽastano D. Neru ine- 

dicinos kolegijoje dr.Khana 
bandė konservuoti širdies 
vožtuvus steriliame meduje. 
15 šunų aortų vožtuvus me
daus terpėje jis laike 4° C 
temperatūroje du mėnesius.

Laikomi meduje, širdies vož
tuvai sukietėdavo, tačiau iš
imti ir pamirkyti vieną va
landą fiziologiniame tirpale, 
jie atgaudavo ankstesnę for
mą, dydžius ir tekstūrą. 
Ryškių pakitimų konser
vuotuose vožtuvuose nepa
stebėta.

DAR VIENAS 
JŲ SUGEDIMO 
POĖMIS

Iki šiol visi civilizuoti 
žmonės smerkė triukšmada
rius ir jų keliamą triukšmą. 
Triukšmadarių niekas ne
skaito civilizuotais žmonė
mis.

• Bet štai kanadiečių “va
duotojų” klerikaliniai “Tė
viškės žiburiai” (sausio 21 
d.) triukšmadarius į padan
ges kelia ir jų darbus šim
tu procentų užgiriu. Laik
raščio redaktoriai dargi pa
skelbia visiškai negirdėtą

GARSĖJA LIETUVOS 
SOSTINĖ VILNIUS

Lietuvos 1 “Komjaunimo 
tiesoje” (sausio 19 d.) .skai
tome “Eltos” pranešimą:

Vienas d id žįausiu mūsų res
publikos mokslo istorijoje sim- 
požiumų šią vasarą įvyks Vil
niuje. Birželio menesį į respu
blikos sostinę suvažiuos tary
biniai ir užsienio fizikai, tyri
nėjantys plazminius bei nesta
bilumo reiškinius puslaidininu- 
kiuose. ,

T a ry b ų Liet u v o j e ši e m e t 
vyks daugiau kaip dešimt di
delių tarptautinių ir visasą
junginių mokslinių, konferen
cijų bei simpoziumų.

Gegužės mėnesį Vilniuje 
laukiama didelės grupės Len
kijos mokslo atstovų. Jie da
lyvaus tradiciniame TSRS ir 
Lenkijos mokslininkų simpo
ziume mokslo vystymosi -kom
pleksinio" tyrimo klausimais.

Svečiai iŠ užsienio dalyvaus 
taip pat visasąjunginėje kon
ferencijoje lošimų teorijos 
klausimais. Birželio mėnesį ji 
rengiama Vilniuje.

Apie trisdešimt social istįnių 
šalių mokslininkų atvyks į Vil
niuje rengiamą visasąjunginę

apsaugą, 
vy. apvagiami

visai nekalti piliečiai, daž- Šio banko įdėliai siekia 36.7 
niausiai tokie jau vargšai, 
kaip ir patys užpuolikai. ■ -I

Galima pakalbėti apie t.y. 
“juodąjį kapitalizmą”, ku
rie yra reali problema. 
Prieš keletą metų buvo ga
na skaitlinga ’ negrų rasės 
grupe, kuri siūlė juodąjį ka
pitalizmą, kaip savo rasės 
šganymą. Ragino negrus ei
ti į biznius, bankus bei pra
monę ir lenktyniuoti su bal
taisiais. Tai buvo vidurinės 
klasės ideologai, buržuazi
niai aspirantai. Dabar ta 
“teorija” turi labai mažai 
šalininkų, nes daugeliui te
ko tuo bandymu nusivilti. 
Gyvenimas parodė, jog vie
ni negrai atskiros visuome
nės, savarankaus ekonomi
nio ar politinio vieneto su
kurti negali, jog jie turi 
dirbti bendrai su baltai
siais. Neką ji gali laimėti 
ir jėga-ginklu, nes ginklų 
sandėliai bei fabrikai, ka
lėjimai, kariuomenė ir žmo
nių persvara — yra baltųjų 
pusėje. Kelios išsprogdintos 
bombos ar atsitiktiniai re
volverio šūviai— kapitaliz
mo nesugriaus.

Iš 435 kongresmanų Wa
shingtone negrų yra tik 12; 
Emigracija į Afriką, Haiti, 
Kanadą ar kitas šalis irgi 
nieko gero nežada; emigra
vusiųjų dauguma, kurie tik 
galėjo, grįžo. Juodasis na
cionalizmas tai tokia jau 
iliuzija, kaip ir baltasis na
cionalizmas. Nacionalizmo 
(tautiškumo) pagrindas ga
li būti tik tautinis, o ne ra
sinis, nes rasę (juod^fją, 
baltąją ar geltonąją) suda
ro daugelis tautų.

hektaro, Tai džiugus reiš- 
, ’ kuris buvo 

, gerokai atsilikęs visais at
žvilgiais. Ta proga aplan
kiau “Saulėtekio” kolūkį ir . 
Pajūralio tarybinį ūkį, kur 
vietoje susipažinau su rei
kalais, vykstančiais metai iš 
metų vis sėkmingiau.

Nepaprastai pakilo Lietu
vos kaimo gyvenimas. Jau 
galima kalbėti ne tik apie 
pasiturintį, bet jau apie tur
tingą gyvenimą kaime. O‘ 
gerai prisimenu tuos senus . 
laikus, kada Lietuvos kaime 
tik ir buvo girdėti vaitoji
mas, kad litų nėra..

Būk' Šveikas, labų dienų

e 1 e k tro ch e m i k ų k o n f e re nei j ą.
Įdomus žada būti visasąjun

ginis simpoziumas, skirtas Ry
tų Europos agrarinės istorijos 
tyrimams aptarti.

O štai mokslininkai tyrinėją 
jūrų krantų istoriją bei dina
miką, visasąjunginės konfe
rencijos vieta pasirinko Pa
langą. ^iauliuosd numatyta 
surengti mokslinę konferenci
ją “l-------- -------------- -----------
mas ir religija”.

milijono dolerių. Tačiau jis 
toli neprilygsta nei vienam 
iš kelių' tūkstančių didžiųjų 
bankų, kuriuos valdo bal
tieji, z kuriais naudojasi ir 
juodieji. Juodaisiais klijen- 
tais jokis bankas, ar .kito- 
kis didesnis biznis, išsivers
ti negali, o baltieji jų šali
nasi. Be .Jo, juodajam biz- mįelai draugei ILZEI ir vi- 
nieriui sunku gauti banke, sienls laisviečiams.
ar iš pramonininko, kredi- 
tą-paskolą. Gi biznis be kre
dito , 
svarbiausia — biznį vesti 
reikia mokėti. Biznio vedė
jo (“Business manager”) 
laipsniui gauti reikia ketu
ris metus studijuoti univer
sitete.

Įžvalgesni negrų rasės va
dai, šviesoje tokio prityri
mo, dabar savo žmonėms, 
kol jie nepasiruošę, pataria 
apie “juodojo kapitalizmo” 
miražą visai nesvajoti. Dėl
to jie savo tautiečius ragi
na mokytis, lavintis, ruoš
tis, o pasiruošusius—steng
tis įsilieti į centrinę Ameri
kos ekonominio gyvenimo 
srovę, (į biznio, finansų ar 
pramonės vadų kadrus. Ten 
jie įsigys patyrimo, galės 
pakelti savo gyvenimo lygį 
ir patarti savo broliams, ku
rie rengiasi įsikurti toje 
ekonomijos srityje. Be mo
kslo be pasiruošimo, be 
praktikos sunku (ypatingai 
negrui) prasimušti pro 
kompeticijos slenkstį. O 
kompeticija - konkurencija, 
pavyduliavimas viršūnėse 
stipresni, negu apačioje!

Gi darbininkams, juodie
siems ir baltiesiems, reikia 
organizuotis į savo klasės 
politines bei ekonomines są
jungas ir bendromis jėgo
mis masiškai kovoti už sa
vo reikalus, už gyvenimo 
tobulinimą.

f
Justas Paleckis

išsiversti negali. O Vilnius, 1971.1.18

Vasarą kai kuriose jūrose 
vanduo sūręsnis negu žie
mą. •

Užsienio spauda paskelbė 
žinias apie m i r t i n g u m ą 
įvairiuose pasaulio mies
tuose. Mažiausias mirtin
gumas Amsterdame, Osle ir 

šiuolaikinis antikomuniz- Stokholme, didžiausias — 
Bombėjuje.

MIŠKO PASAK/V
Ošia pušys aukštos, 
Seka pasaką seną.
Jos visų pamirštos
Daugel metų gyvėna.

Joms metų ne šimtas
Ir gal net ne du,
Kiek daug jos primintų, 
Jei prašnektų balsu.

Bet medžiu ošimą
Ne kiekvienas supranta
Ir pasakoj miško
Žavumo neranda.

Aš medžių pavėsy
Kalbos jų klausau, 
Ką šneka, ką ošia, 
Viską užrašau.

Čia aš įkvėpimą
Ir svajones randu, 
Čia ilsiuos, galvoju 
Ir eiles net kuriu.

Ir visada nusiteikęs
Aš iš mišku grįžtu 
Praturtėjęs, apsvaigęs 
Nuo gamtos dovanų.

Nuo pušelių ošimo 
Lengva daros širdy, 
Švelnų miško gaudimą 
Visą dieną girdi.

Jis kūrybai nuteikia,
Padeda dirbti darbe, 
Miškas pasaką seka 
Miegant naktį, sapne.

Miško pasakų grožį 
Neiškart supratau 
Ir dyglinuotąją rožę 
Neiškart pažinau.

Tik po to aiški liko
Švelni miško daina, 
Kaip mylėt, kaip gyventi > 
Supratau palengva. i

P. A. SUmžėnae
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Dar vienas puikus 
. Lietuvos žmonėms 

patarnavimas
Kiekvienam Tarybų Lie

tuvos ra j oniniam mieste yra 
Liaudies teismus, o prie jo 
Juridinė konsultacija — ad
vokatų kolegija.

Štai prie Kapsuko Juri
dinės konsultacijos net tri
jų kabinetų durų visada bū
relis žmonių. Jie kreipiasi 
į vieną ar kitą advokatą, p ra
šydami paaiškinti kuri nors 
įstatymą, turėdami neaiš
kumų, norint užvesti bylą, 
pageidaudami, kad tą bylą 
advokatas atstovautų ar 
gintų ir pan. Visus paaiš
kinimus ir patarimus pilie
čiams advokatai teikia do
vanai, nes jie gauna nusta
tytą mėnesinį atlyginimą iš 
valdžios.

Tačiau, jeigu žmogus no
ri užvesti bylą ir advoka
tas tokiam piliečiui surašo 
pareiškimą, su kuriuo jis 
kreipiasi į\teismą, reikia 
mokėti . . . Oi kiek daug! 
Trisdešimt kapeikų. Kuri 
puse pralošia, tai teismo iš
laidas, tą trisdešimt kapei
kų, turi grąžinti išlošusiam.

Štai jaunas advokatas J. 
Klimaitis susikaupęs

St. Petersburg, Fla.
Prabėgo daugiau kaip aš- mogomis ruošti užkandžius 

tuoneri metai, kai iš Con- bei kitus gerus darbus atli- 
neetieut >valstijos atvykome 
į saulėtą Floridą kartu su 
Juozu ir jo žmona Alena 
Sholūnais gyventi. Abieji 
tuojau įsiliejome į LLD 45 
kuopą. Narių tada nebuvo 
per daugiausia, rodos tik 
virš septyniasdešimt, taip 
pat neįvykdavo tokios dide
lės pramogos, kaip yra da
bar.

Apsigyvenę šiame mieste 
pirmu kartu susitikome su 
rašytoju apie laisvamanybę 
A. Metelioniu, J. Vilkeliu ir 
kitais. Jie rašinėdavo į pa
žangiąją spaudą. Jų jau nė
ra gyvųjų tarpe, kaip ir vi
sos eilės kitų gerų draugų. 
Per tą laikotarpį \ kuopa 
sparčiai augo, bujojo. * Da
bar iki dviejų šimtų narių 
tebetrūksta tik virš dešim
ties. Tą skaičių bųtų gali
ma gauti, jei visi nariai pa
sispaustų. Mūsų kuopa ir 
taip jau viena iš didžiausių.

A. Pakalniškienei pradėjus 
organizuoti Dainos mylėto
jų grupę, J. Sholūnas ne
dvejodamas, stojo dainuoti. 
Išaugo gražus choras. Bet 
sausio 17 d. Juozas Sholūnas,

ko! Taip pat sėkmingai at
liko turtų raštininko cĮarbą 
kuopoje per keletą metją.

Choras, išsirikiavęs į eilę, 
pirmutinis ėjo pro karstą 
atsisveikinti su buvusiu 
bendrininku, tuo tarpu Ade
lės Pakalniškienės girdėjosi 
solo melodijos iš paskirtos 
vietos iki visi atsisveikino.

Pas mus ne pirmas taip 
iškilmingai kuopos narys 
palaidotas ir pagerbtas. Dė
kui Pakalniškienei, ji reika
lus geriausiai praveda to
kiuose atvejuose.

Juozas Supas ga- 
” ir randasi kn- 

Juozas

So. Boston. Mass.
APIE KAI KĄ į setts įlankoje pagaunami 

vėžiai pavojingi sveikatai.

HELP WAHTED-KALE-FEMALB

1^so po sunkios ligos, mirė, bū* 
Lietuvos TSR Aukščiausia- damas 77 m. amžiaus. Pa
jam teismui kasacinį skun- žmoną Aleną, buvusią 
dą. Rašo, taiso, varto by* Kalvaitienę, 
lą, gilinasi į bylos aplinky- šeimomis, kelis brolius ir se 1 1 1 • 1 . • • f

du sūnus su

žitmos švenčių proga lan
kėsi iš New Yorko viešnia 
Marga r e t Kavaliauskaitė, 
aplankė savo sesutę Agnes 
Jurevičienę, užsuko ir į pra
mogą ir pakalbėjo.

V. J. Valley

tinių. Nariai seiista, darbų 
turime daug, namas didelis, 
patingimus sunku surengti, 
už tad draugija nutarė par
duoti svetainę.

Apie sergančius narius 
pranešta,. kad sunkiai ser
ga K. Gabriliauskas. A. Ei- 
denberg. Charlis Yočis tu
rėjo sunkią operaciją ant 
vidurių 
vo “str
tiškoje padėtyje.
Supas yra žentas buvusio 
Mmersvillės veikėjo Rama
nausko. Nors Šupui jau 
sukako virš 82 metai, bet 
būtų malonu, kad šį ilgame
tį Chesterio gyventoją ma- 
tytumėm vėl sveiką. Taipgi 
linkime visiems ligoniams li
gas nugalėti ir y^ikti drau- 

I go jos naudai kaip ir| pir- 
: miau.

Sekantis sus i r i n k i m ą%s 
įvyks vasario 2 d., 7:30 vai. 
vakare, savojoje svetainėje. 
Būkite visi, nes turime 
svarbių reikalų.

A. Lipčius
, *

bes, duoda interesantui vie
ną kitą klausimą. Juk ka
sacinis skundas turi būti iš
samus, aiškus, pagrįstas 
faktais; jame neturi būti 
praleista nė viena esminė 
dėtale. Parašęs, garsiai per
skaito, papildo, pataiso ir 
perrašo.

Už kasacinio skundo pa
rašymą ir bylos gynimą mo
kestis, palyginti, kaip ka
pitalistiniuose kraš tuose, 
irgi labai mažas: nesudaro 
nei dešimties rublių.

Civilinėse bylose piliečiai, 
paprastai, samdosi advoka
tus patys, tačiau baudžia
mosiose, jeigu teisiamasis 
neturi galimybės susi rasti 
gynėją, tokiems asmeninis 
gynėją skiria teismas 
mokamai.

ne-

Montello, Mass.
LLD 6 kp. mėnesinis susi

rinkimas įvyks vasario 7 d., 
pirmą sekmadienį, Liet. 
Taut. Name, 8 Vine St. pra
sidės 2 vai. po pietų. Prašo
mi nariai dalyvauti ir pasi
mokė t i duokles. Turėsime 
draugišką pasikalbėjimą, 
taip pat kavos ir užkandžių.

LDS 67 kuopos susirinki- 
pias įvyks antrą sekmadienį, 

wasario 14 dieną. Ta i Į) pat 
Liet. Tautiškam Name. Na
riai prašomi dalyvauti ir 
pasinio keti savo duokles. 
Pasikalbėsime, kaip gauti 
naujų na riii į kuopą, kad bū
tų užpildytos mirusių vietos.

Geo. Shim’aitis
Pirm, ir ka šie riti s

1

i

RN’S-LPN’S and AIDES. To staff 
new unit. Attractive salary scale, 
commensurate with experience ab
ility. Call Mrs. McCann. Edison 
Nursing Home, 465 Plainfield Ave., 
Edison, N. J. 201-985-1500.

(4-9)

“šešiasdešimt aukštų pa
statas, jau dvyliktas stato
mas Bostone keilių metų bė
gyje, kuriame dirbs septy
niolika tūkstančių raštinių 
darbuotojų ir kuris kasmet 
duos virš keturių milijonų 
dolerių miestui taksais/' 
taip pareiškė maj oras WhiXe 
Šis milžiniškas dangoraižis 
bus pastatytas Atlantic Ave- 
nėje, palei South Stationą, 
kurį buvo planuojama nu
griauti, bet, turbūt/paliks.

Bėda su didmiesčių valdo
vais, kuriems rūpi didelės 
pajamos. Jie negalvoja, kaip 
atrodys MBTA Subway, kai 
17,000 -darbininkų vienu me
tu išeis iš darbo! O auto
mobiliais važinėdami dar 
labiau užterš ir taip jau 
smirdantį miesto orą.

Dar vienas blogas daly
kas tai tas, kad. ištikus 

! aukštuose pastatuose gais- 
I rui būtų ’ sunku užgesinti.

i Bostono 
gaisrininkai ieško geresnių 
priemonių dangoraiž i u o s e 
ugnies gesinimui.

Beveik kasmet kyla gan
dai: ot jau uždarys Boston 
Naval Shipyard ir 6,000 ten 
dirbančių išmes į bedarbių 
eiles, kurių ir taip jau per 
daug Massachusetts valstija 
turi. Šiais metais tie blogi 
gandai buvo paskelbti. Ta
čiau senatorius E. W. 
Brooke sako sužinojęs,’kad 
gynybos departamentas nu
sprendęs Bostono laivų sta
tybos ir remonto įmonę pa
likti iki 1972 metų birželio 
mėn. Bet per ateinančius 
metus mažinti darbininkų 
skaičių šioje pramonėje.

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

I? (6-7)

MOLD MAKERS 1st class. Die 
cast and plastic molds. Apprentice 
2 years or more experience, machi-. 
nist. 516-997-7666.

(8-10)

SUPERINTENDENT and WIFE. 
Experienced in general maintenance 
for 56^ unit complex. Free apt. utili
ties, bonus, $125 a week. Call: 215- 
KI 6-9279, evenings. (8-10)

Ne pro šalį būtų parašyti 
ir apie lietuvišką veiklą, jei
gu būtų biskį daugiau kul
tūringa. Turiu mintyje lie
tuviškus (ant kiek dar jie 
yra lietuviški),'seniai įsikū
rusius klubus. Negerai va
dinti alkoholinių gėrimų 
pardavinėjimą nekultūringu 
elgesiu, nes tik taip klubai 
tegali išsilaikyti. . . Bet, 
man rodos, jeigu juose bū
tų mažiau dabartinės Lie

ADDO-X-O^J^E MACHINES in 
Little Ferry needs qualified men to 
service adding arfa accounting, ma
chines. Will tr/in on (3«fnpany pro
ducts. All Co. benefits and vacation. 
Call Mr. Tagestam, 201-489-1060.

(8-10)

Bridgeport, Conn, pastaruoju laiku pcalsrmlnkai ieško
Sausio 16 d. mirė Anta

nas P. Purvinis, 86 metų. 
Buvo senas Bridgeporto

seris Lietuvoje, pusbrolį 
Kazimierą, podukrą Helen 
Nosal, kitus gimines ir daug 
draugų.

Jis gimęs Beviršių kaime, 
Rudaminos apylinkėje, Su
valkijoje.

Giminių ir draugų gėlės 
puošė karstą. Žmonių prisi
rinko pilnutėlė Williams 
šermeninė atsisveikinti ir iš
leisti palaikus laidojimui į 
Endfield, Conn. Ten jo du 
sūnūs su šeimomis gyvena. 
Sūnus Albertas, dėl širdies 
ligos, negalėjo atvykti čia į 
tėvo laidotuves, tai velionio 
marčios Jean ir Alice pra
šė mirusio žmonos, kad ji 
leistų jį išvežti į Conn.vals- 
tiją, kad sergantis sūnus 
galėtų pamatyti tėvo veidą. 
Sutikta ir padaryta.

Sausio 20 d. 11 vai. vargo
nams nustojus groti, pasi
girdo Dainos Mylėtojų cho
ro tyki, maloni, liūdna me
lodija. Tuojau prie rostrum 
atsistojus Adelė Pakalniš
kienė anglų kalba pasakė V • "1 11 /t • -V-1 
atydžiai mokėsi dainuoti, 
buvo draugiškas, su visais 
gražiai sugyveno ir kitus 
darbus atliko, o dar galėjo 
daug daug ilgiau gyventi. 
Antru kartu vėl tie patys 
dainininkai dainavo parink
tą dainelę šiam momentui. 
Po tam V. J. Valley nušvie
tė jo gyvenime nueitus ke
lius, kaip jis atvykęs į Flo
rida pakrypo prie pažan
giųjų žmonių, skaitė pa
žangius laik naščius. Ir 
kiek galėjo prisidėjo, pagel
bėdamas savo žmonai p ra-

d.

Sausio 18-os laidoje “Bos- .tavos šmeižikų, gal atsiras-
__ v ’■« - — —_ _ 11 V •• V ."J ■ «“• *11

širdinga padėka
Pereitų metų lapkričio 3 
po sunkios ligos mirė li

goninėj mano mylimas vy
ras George Danis, 79 metų gyventojas. Jis daugeliui
amžiaus. Buvo pašarvotas buvo žinomas kaip geras ir 
Orsdel šermeninėje, grabe teisingas žmogus. Jis per 
prie daugelio gėlių.

Tariu širdingą padėką 
mano vyro draugams ir 
draugėms už skaitlingą da
lyvavimą ir atsisveikinimą 
su juo ant visados. Taipgi 
širdingai dėkoju gaspadi- 
nėms ir jų pagalbininkėms 
už pagaminimą Socialiame 
Klube užkandžių atsisveikU 
nimui mano vyro George 
Danio. Taipgi širdingai^dė
koju laikraščiams “Laisvei” 
ir “Vilniai” už patalpinimą 
atsisveikinimui mano vyro 
kruopščių korespondencijų, 
o korespondentams už para
šymą. Taipgi dėkoju vi
siems c 1 e v e 1a n d i e č i ams 
(Ohio) už atjautimą mano 
vyro Jurgučio ir linkėjimą 
ilsėtis mielam draugui am
žinai; Taipgi prisiunčiu 
penkinę “Laisvės” vajaus 
fondui.

Pasilieku

175 N. W.
Miami, Fla. 33168

nuliūdime—
Stella Dariis

117 St.

gražią kalbą, T<ąip Juozas eitas , T V • • 1 — • 1 • . • I « t

Chester, Pa.
V. Pašalpinio klubo

; metinis susirinkimas 
buvo skaitlingas. Šiems me
tams valdyba išrinkta seka
ma : Pirmininkas A. Lip- 
čius, vicepirmininkas A. Pa
lak, finansų raštininkas J. 
Ūselis, protokolų raštinin
kas W. Pozer/ iždininkas J. 
Witkauskas, direktoriai J. 
Me trik ir A. Vaičiūnas. Na
mo šeimininku pasilieka 
Stanley Balionis, kuris ge
rai darbuojasi draugijos la
bui.

Knygų peržiūrėtojai pra
nešė, kad draugija gerame 
stovyje finansiškai. Draugi
ja per 61 metus daug išmo
kėjo sergantiems pašalpos, 
o mirusiųjų šeimoms pomir-

24 metus buvo mokyklos 
State of Connecticut The 
Mystic Oral School prižiū
rėtojas prižiūrėtojas. 12 
metų kaip jis išėjo gyventi 
ant pensijos ir nuo tada 
persikėlė gyventi pas duk
terį Betty Jocis, Trumbull, 
Conn.

Apie velionio ilgų metų 
išgyventą istoriją mažai te
žinau. Gal atsiras kas nors 
daugiau parašyti. Aš tiktai 
tiek žinau apie jį, ; kad 
jis buvo gimęs Lietuvoje, 
bet iš kur kilęs, neteko suži
noti.

Aš sakau, kad Antanas 
Purvinis buvo apsišvietęs 
žmogus, prigulėjo LLD 63 
kuopoje, LDS 74-je kuopoj, 
skaitė laikraštį “Laisvę”, 
buvo parengimų lankyto
jas, nes parengimuose tek
davo susitikti.

Liūdesyje paliko dukterį, 
žentą, sūnų, marčią, 6 anū
kus ir 3 proanūkius.

Antanai, liūdi tavo arti
mieji. Liūdime ir mes, ne
tekę vieno šeimos nario. Vi
si

tų žmoniškesnės veiklos.
Na, daugiau apie juos ki

tą sykį. Tik tiek šį sykį no
riu pasakyti, kad 318 West 
Broadway, S. Bostond pro
gresyvių klubelyje kas šeš
tadienį popiet būna whist 
pares ir pošnekiai bei kito
kį susirinkimai, ir be tvir
tų gėrimų pardavinėjimo.

per-
kavęs nepamiršime.

J. Strižauskas

Cleveland, Ohio
Stella Raubienė, “Lais

vės” skaitytoja ir LLD 22 
ktiopos narė, buvo smarkiai 
'parblokšta širdies smūgio 
gruodžio 20 d.

Džiugu pranešti, kad 
Stella grįžo iš ligoninės 
sausio 24 d.

ton Globe” rašo, kad 1970- 
aisiais metais buvo 740 ma
žiau bereikalingų ugniage
sių pasaukimų, negu 1969- 
aisiais. O gaisrų buvo 243- 
mis daugiau. 1900-aisiais 
metais iš 100 gaisrinių sky
rių ugniagesiai atsiliepė į 
39,484 pašaukimus. Tačiau 
ir 1970-aisiais metais ^8 aš
menys buvo areštuoti už be
reikalingą ugniagesių šau
kimą. Tik penki iš jų bu
vo nenubausti, o visi kiti 
pripažinti krimindliškai pra
sižengę ...

Kalbant apie gaisrus, ten
ka- pasakyti, kad jifose la
bai daug biednų žmonių su
dega. Sakydamas biednų, 
turiu mintyje dviejų šeimų 
Lawrence, Mass., tragediją. 
Sandra Yaun, 21 metų, trys 
maži jos vaikučiai, ir kitos 
21 metų motinos, Tracy 
Bagley, trys taipgi maži 
sudegė ir sausio 21-ą sykiu 
palaidoti.

Kalba eina apie motinas 
ir vaikus dėl to, kad jų vy
rai sėdi kalėjime Floridoje. 
Per valstijos senatoriaus W. 
X. Wall pastangas vaikučių 
tęvai buvo parvežti pasku-įr kitokių vertingų daiktų 
r.v>. <swir. afcicvoiVinfi oo co. jr jšeidamį pastatų uždegė.

Dabar kuopos valdybai 
rūpestingai ieško vietos mi
tingams laikyti, ir kai su
ras, tuomet praneš nariams. 
Prašomi visi mitingų lan
kytojai nevažiuoti į susirin- 
mą senoj vietoj iki valdy
ba praneš kitą vietą laiky
mui susirinkimų.

Kuopos užrašų 
sekretorius J. K.

tinį sykį atsisveikinti su sa
vaisiais.

Yra atsitikimų, kad ir 
turtingieji kai kada už pra
sikaltimus pasėdi kalėjime, 
o biednieji už mažus pra
sikaltimus sėdi kalėjimuose 
dažnai ir ilgai.

visiems

Philadelphia, Pa.
Dėmesio LLD 10 kuopos 

nariams e
Šiuo pranešu,

LLD 10 kuopos nariams ir 
nuolatiniams .susiri n k i m ų 
lankytojams labai nemalo
nią žinutę. Šių naujų metų 
pradžia pasireiškė nesėk
minga. Kur per daugelį me
tų 10 kuopa laikydavo su
sirinkimus, tai toje salėje 
“Slovak Hall Association,” 
1154 N. 4th St., šiomis die
nomis kilo gaisras ir padarė 
daug visai salei žalos. Sa
koma, kad kokie tai pikta
dariai įsilaužė į salę, pasi
ėmė daug butelių degtinės

MAINTENANCE ELECTRICIAN. 
A one year old manufacturing plant 
in Flemington area has an imme
diate opening for a capable and 
highly motivated maintenance elec
trician who can also handle the me
chanical end of maintenance. We 
need a hard working man, motiv*- 
ated by a challenge, who can help 
this plant grow into a productive 
and profitable part of the corpora
tion. If you are interested, call per
sonnel manager. Remis Co., Inc. 
Route 12, Flemington, N. J. 201- 
782-5858. An Equal Opportunity Em
ployer. (8-10)

Dembustrantų sąstatas 
buvo apgailėtinas. Buvo 
mažų vaikučių nuo 5 metų 
gal iki 12, senelių, senučių 
su lazdelėmis, vos bepaei
nančių. Keletas visai šlu
buojančių. Viso demon
strantų galėjo .būti apie 
pusantro ’šimto. Iš trijų 
“pavergtų” tautų, ir pagal 
bėglių skaičių, tai ne kiek. 
Jie ten vaikščiojo apie va
landą ir pusę laiko..

Įdomu, kad vėpsotojų vi
sai nebuvot Tai “paroda” 
atsibuvo dėl jų pačių pasi
tenkinimo.

Labai gaila, kad dar esa
ma lietuvių ne tik lengvati
kių, bet ir ubagų dvasioje!

D. Masonas

Dvigalves lašišos
Anglijoje 20 tūkst. dirbti

niu būdu išinkubuotų lašišų 
gimė su dviem galvom. Dėl 
šio labai keisto fakto laužo 
galvas Anglijose ichtiologai. 
Visos išsigimusios dvigalvės 
lašišos žuvo, praėjus mėne
siui nuo gimimo.

DETROIT, MICH.
ILGIAUSIŲ METŲ!

Sveikiname mūsų brangius tėvelius

Alex ir P. V. Gasparus
Jų 50 metų (auksinį) vedybų jubiliejaus proga. 
Linkime jiems sėkmės, laimės ir dar sulaukti 

deimantinį jubiliejų.
Volga ir Russell Moren

< ir šeima
Detroit, Mich.

• Walter ir Ruth Bell .
. ir šėiiha

Monroe, N. Y.

3

S

3

Sausio 29 d K,

-14? 'K

1 Rep.
*

Liverpulio žvejys mėgėjas 
Haris Kendrikas 18 metų 
veltui stengėsi laimėti klu
bo trofėjų Už didžiausią žu
vį. Pagaliau išsvajotoji si
dabro taurė namuose. Ją 
laimėjo Kendriko žmona.

Mirus
4 ' ■ 4

Juozui Sholūnui
Reiškiame giliausią užuojautą žmonai Alenai 

Sholūnienei, dviem-sūnums su šeimomis, broliams, 
seserims Lietuvoje, pusbroliui Kazimierui, poduk
rai Helen Nosal visiems giminėms ii* draūgains. 
Gailime ilgamečio choro dainininko netekę.

Dainos Mylėtojų Choras,
Miami, Fla“~"

Ne visos naujienos yra 
blogos. Štai visoj Massa
chusetts valstijoj įvedamas 
maisto produktams vienetų 
ir svorio apkainavimas. Tai 
daroma, kad pardavėjai ne
galėtų sukčiauti produktų 
kiekį sumažindami ir par
duoti už pilną kainą.

Vartotojų konsulas skel
bia,- kad ant 5,000 daiktų 
bus uždėti gelsvi popierėliai,, 
nurodanti produkto kiekį. 
'Tam reikalui įstatymas bu
vo pravestas praeitais me
tais, kurį manoma įvykdyti 
šiais metais per aštuonis 
mėnesius.

Bostono laikraščiai rašo, 
kad 1lept; of Public Health
tyrinėjo palei Massachu
setts valstiją vandenyse pa
gaunamas žuvis ir surado, 
kad tik vėžiai turi sveika
tai pavojingą gyvsidabrio 
kiekį. Tačiau sveikatos de
partamentas dar galutinai 
nenustatė, kad ir Massachu-

Palaiminti ubagai dvasioje
Sausio 23 dieną “vaduoto

jai” per. savo radiją skelbė 
dar vieną “baisybę”, būtent, 
kad Lietuvoje teismas pa
smerkęs tūlą Vytautą Si- 
mokaitį, bandžiusį • orlaivį 
nuvaryti iš Kauno į Švedi- 
jų--- ./aa ■

Savo prietelius ne tik pra
šė, bet ir įsakė jiems būti
nai susirinkti nedėldienyje, 
sausio 24 dieną, 12 valandą 
prie šios šalies Nepriklau- 
somybės salės dėl demon
stracijos prieš USSR ir Ta
rybų Lietuvą.

Taip ir padaryta. Oras 
buvo vėsus. Suvažiavo, su
siėjo lietuvių, ukrainų ir 
latvių. Atvežė vežimą ir 
plakatų ištemptų ant paga
liukų, , su šūkiais prieš Ta
rybų Sąjungą ir Lietuvą.

ILGI POSMAI
Skaisti saulė leidos, 
Vakaras artėjo, 
Pušų paslaptingi 
šešėliai glūdėjo.

Po miestus ir kaimus •
Aidas nuskambėjo: 
Nefhunas didysis 
Raudoti pradėjo.

Tylios raudos klausės 
Pušys šimtametės, 
Jų šakose gaudė 
Liūdesys prašnekęs.

Pušų ir berželių 
šlamesys' nurimo; 
čia tarp j’ų išaugęs 
Putinas nusviro.

Krito žali lajiai, 
Ir žiedai balčiausi. — 
Išnešios jups vėjas 
Niekn nesiklausęs.

Puoselės jo puokštes 
Lietuvos jaunimas. — 
Skambės ilgi posmai 
Jo karštoj Rūtinėj.

K. žakavičiene
Kaunas, 1967.VI.17
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APYBRAIŽA BRONIUS JAUNIŠKIS

Didelio džiaugsmo namai
tech n i k u m o chore nedai
nuoji? Mes visi dėl tavęs 
pergyvename. Egoist i š k a

Penktadienis, Sausio (January) 29, 1971

Slogi nuotaika lyg skaus
mas graužė Albinos šiškaus- 
kienės krūtinę. Erzinantis 
nerimas kartais darydavosi 
per sunkus, kad jį galėtų 
pakelti. Gal neiti į Moky
tojų namus? Gal atsisaky
ti? Gal visą laisvalaikį tik 
su savo šeima praleisti? Bet 
šitiek dainų sudainuota! ši
tiek jaudintasi prieš kon
certus. Mokytojų choras jai 
pasidarė lyg antra šeima. 
Ir kaip užmarštin palydėti 
tuos penkerius kūrybinio 
džiaugsmo metus?.. Juk 
kiekviena melodija širdyje 
virpa. “Le-liū-mai... le-liū-

• mai...” A. Bražinsko dai
na Šiskauskienę lydi visą 
darbo dieną.

Tiesa, Albina šiškauskie- 
nė savo penkioliktajame 
vaikų darželyje, kur ji dirba 
auklėtoja, kitas dainas dai
nuoja. Čia mažiukus žmog- 
liukus moko žaidimų. Dai
nuodami išraiškingai im
ituoja saliutą prie Gedimino 
kalno. Skrenda į kosmosą. 
Nuskynę • tulpelę, motutei

• padovanoja. Dvidešimt me
tų šiškauskienė dirba su ki
tų šeimų vaikučiais. Ir jai 
gera, malonu, ir ja ir vado
vai, ir vaikučiu tėvai džiau- 
giasi.

4 Bet kaip saviems vaikams 
suteikti laimės ir džiaugs
mo? Čia jau kur kas sun
kiau, nors ir daug oi daug 
daugiau darbo ir meilės

jiems skiria. Ne kitaip, dėl 
dukters teks atsisakyti sa-

Where has our honesty 
gone?

They say there is no fair
ness in love and politics. 
It seems there is no fair
ness in anything any more. 
Dishonesty, sei fish nes s, 
greed has been exposed al
most in every line'of in
dustry and public life; re
cent hospital scandals, un
believable dishonesty in. 
meat industry, cheating of 
customers in every way. 
Business is after more and 
more profits ...

But when I read an ar
ticle in “Time” magazine 
about trying to get rich off 
w e 1 f a r ė• that takes the 
cake.

In that article it says: 
“The combination of a cri
sis-level housing shortage, 
the fossilized rides and ar
ch ale mentality still at 
work in the welfare sys
tem, the prospect of big 
money available to hotels 
servicing welfare clients 
(the lowest estimate of the 
Hamilton’s welfare take be
fore it was vacated $11 ,- 
111 a week, and the city’s 
yearly budget for this kind 
of emergency housing is 
now over $8 million, not in
cluding restaurant allowan
ces and the like), and a 
voiceless politically unpopu
lar and powerless recipient 
group — all this has pro-
duced a situation in which j h ’
someone is profiting. And 
it’s rarely the man, woman 
or child who’s on welfare.”

F believe that basically 
people are honest, ordinary 
working people and intel- 
ectuals anyway. As soon 
as it comes to a business 
profit that makes people 
different. If there were no 
private business, it might 
help. But most of al) people 
must learn to he human be
ings in this so called civil
ized world.

kolektyvinės dainos.
Kai sūnus Vytautas ruo

šiasi išeiti į tuos pačius Vil
niaus Mokytojų namus, i 
“Ąžuoliuką,” kurį jis lanke 
nuo pirmosios klasės ir, ga
lima sakyti, berniukų cho
re jis į jaunuolius greita’ 
išeis, tą dieną namuose nau
jai nuvilnija nerimas. O tas 
ilgesingas nerimas pereina 
i neviltį, jog darosi skaudu 
Ir tas skausmas dar pagilę 
ja, kai Vytautas, grįžęs r 
“Ąžuoliuko” dar ir pasigi
ria: “Mūsų vadovas Her
manas Perelšteinas mane 
paskyrė važiuoti į Kauną,” 
o kiek vėliau 
gradą.” 
Vytautas tuojau griebias1’ 
dainos. Nuo pat pradžios 
iki galo jis traukia E. Bal
sio oratoriją “Nelieskite mė
lyno gaublio.” Ir mokyto
jo,® ir gegutės, ir miesto kau
kės fragmentus — kad ne
susimaišytų, kad žinotų, kur 
jam “įstoti.” O kartą jo se
suo Virginija ir sako jam:

— Tu per mūriai dainuo
ji: “Žėri sniegas, vėjas pu
čia.” !

O motinai šiškauskienei, 
tai užgirdus, net širdis ėmė 
stipriau plakti: į laisvalai
kio laime įsijungė ir 
duktė, dėl kurios, kad ji 

^nesuranda savo džiaugsmo, 
Stiek daug pergyvena visa 
I šeima. Motina ėmė skatinti 
Virginiją, kad kaitų su Vy
tautu mokytųsi dainuoti 
“Mėlynąjį gaublį.” Bet ji... 
nepanoro. Tai esą sunki ik 
liūdna daina. Kayas. Kre
matoriumai. Gedulo mar
šai. MiiTisiu vaiku balsai. 
O, be to, daina skirta ber
niukams.

Ir vėl i šeimą atvilnijo ne
rimo liūdesys.

Bet kartą ne savo laiku 
vrižusi iš darbo šiškauskie
nė dar namo laiptų narvely
je užgirdo dukters baisa. Ji 
dainavo estradine T. Maka- 
čino daina “Pilki keleliai.” 
O kai iš “Ąžuoliuko” sugrį
žo sūnus Vytautas, motina 
naklausė jį:

— Ar tu negalėtum Vir
ginia! naakompanuoti? «

— O kuo gi. mama? Aš 
tik smuiku griežiu. Kad tu
rėčiau gitara.

Nieko nedelsdama motina , 
šiškauskienė sūnui nupirko 
gitara, ir Vytautas greitai 
pradėjo seseriai akompa
nuoti. Jie išmoko A. Rau
donikio “Raudona rožę,” 
“Gimtaiam miestui,” A. 
Bražinsko “Tu suo-riši, sū
nau.” Retkarčiais ir motina 
prisiįungdavo. Susibūrė šei
mos estradinis trijo. Ir, at
rodė, laimė atėjo į jų na
mus. ,

Bet Vvtautas pradėjo 
ruoštis į Tarptautini vaikų 
muzikos forumą Maskvoje, 
motina — į Poznanės moky
tojų sąjungos dvidešimtme- 

. Ir vienas, ir antras na
muose kartojo savo reper
tuaro partijas. Tačiau ne
pamiršo ir šeimos estradinio 
“ansamblio.” Bet Virginija 
vis rečiau ir rečiau pareikš
davo norą dainuoti. Ji ne
jautė vidinės reikmės.

“Į Lenin- 
ParuoŠęs pamokas

Sako, atgy- 
Jaunimo to- 
Priim kite.

Use

Įvairenybes
Kankorėžiui — 130 

milijonų metų
Leningrado ir Maskvos 

paleologų ir botanikų eks
pedicija Gruzijoje,, netoli 
Ambrolauri miestelio, apti
ko unikalų požeminį “herba
rą”. Negiliai po žeme gam
ta užkonservavo daugiau 
kaip 60 rūšių vėlyvojo jūros 
periodo floros —spygliuočių 
^akų ir kankorėžių, sėklinių 
paparčių lapų, cikadofitų. 
Jų amžius -— apie 130 mili
jonų metų.

Tyrinėjant šias augalijos 
liekanas, bus galima tiks
liau apskaičiuoti naudingų 
iškasenų ieškojimo pieti
niuose šalies rajonuose 
kryptį. ‘

— Aš choro nemėgstu. O 
ten pas muns... vado
vas... merginos tokios... 
Neisiu...— ir apsipylė aša
romis.

.. .Neperseniai į mano ka
binetą į b ego Albina šiš- 
kauskienė. Jos veidas spin
duliavo, ji kažką malonaus 
pergyveno. Ir užpuolė ma
ne:

— Direktoriau, Mokytojų 
namai suorganizavo estra
dinį ansamblį?

— Taip,—ramiai aš jai at
sakiau. — Nupirkome elek- 
rines gitaras. Big-bito gru

pę. Jaunimui reikia ką nors 
naujo.

— Prašau, priimkite ma
no dukrą. Ji... žinote...

— O į chorą!
— Kviečiau, 

venęs choras, 
kia nuomonė. 
Labai prašau.

— Pasakysiu vadovui. Te
gul patikrina.

Ir patikrino.
— Be paruošimo, bet ... 

perspektyvi.
Kiekvieną mielą repetici

ją Virginija tarp jaunuolių 
i ir gitarų. ' Kur bepuldama, 
rasdama valandėlę laisvo 
laiko vis į Mokytojų namus. 
Ir visai ne per ilgą laiką 
estradinis ansamblis suruo
šė’ pirmąjį savo koncertą. 
Virginija šiškauskaitė atli
ko L. Ablėnaitės “Kai aš 
turėjau,” M. Teo dar akio 
“Prie jūros.” Klausytojai 
užgirdo nuoširdų, malonaus 
tembro, bet dar nevisai 
lankstų, mažokai įprasmin
to dinamiškumo balsą. Bet 
tai pirmasis koncertas. O 
jų bus daug, daug, nes Vir
ginija surado savo laisvalai
kio tikslą. Mokytojų na
mams malonu, kad šiškaus- 
kų visa šeima dalyvauja 
kartu, ir jiems šie namai lyg 
savi antrieji didelio džiaugs
mo namai.

3,000 lizdų eksponatai
Arado mieste Rumunijoje 

yra muziejus, kuriame eks
ponuojama daugiau kaip 10 
tūkst. kiaušinių. Šie 750 
paukščių eksponatai surink
ti iš 3 tūkst. lizdų 78 valsty
bių teritorijoje.

Muziejuje esama ir savo
tiškų “rekordininkų”. Pats 
mažiausias — 13 mm. ilgio 
—zylės kiaušinis, o pats di
džiausias — 152 mm.—stru
čio.

Aido Choro žinios
Naujų Metų sutikimo pa

rengimas buvo sėkmingas. 
Ižd. W. Keršulis raportavo, 
kad susirinko daug svečių, 
vaišės buvo geros ir dar li
ko pelno. O dar prie to, 
drg. J. Weiss prisidėjo su 
$5 auka. Ačiū!

Mokytoja M. Stensler pas
kutinėse pamokose kalbėjo 
apie pavasarinį choro pa
rengimą, pranešė, savo pla
nus ir sugestijas. Jau reik 
pradėti apie tai rimtai pa-

Finansų knygas peržiūrė
jo ir patikrino J. Grybas ir 
M. Stakovas. Pranešta, kad 
viskas tvarkoje, ir džiugu, 
kad Aido chorui dažnai 
aukoja, kad draugai jo 
pamiršta.

pa
ne-

Aido Moterų choras 
kviestas dainuoti Tarptau
tinės Moters dienos paminė
jime, kurį rengia Moterų 
klubas, Laisvės salėje, kovo 
7 dieną. Programoje dai
nuos ir mūsų solistė N. Ven- 
tienė.

Deputatas Haidenas pasi
piktinęs informavo Austra
lijos parlamentą, kad cenzū
ra be jokio pagrindo už
draudė spausdinti “Išradin
gąją prancūzę,” “Lovos 
žaidimus” ir “Pirma tu, pas
kui aš.” Parlamentas su
griaudėjo iš juoko, kai Hai
denas paaiškino, jog pirmo
ji knyga — kulinarinė, ant- ■ 
roji skirta sergantiems vai
kams, o trečioji -r- prade
dantiems tenisininkams.

pa-

Aido chorui paaukojo pen
kinę V. Balkus, V. Gurys ir 
K. K. brooklynietė. Geo. Sta- 
siukaitis paaukojo $10.

Širdingai dėkojame.

Su Naujaisiais Metais Ai
do choras sveikina visus 
garbės narius ir prietelius. 
Linkime geros sveikatos ir 
šviesios ateities.

-Bradfordo (Anglija) gy- j 
ventSjas išgelbėjo skestan-1 
čia moterį su šuniu. Gyvu- g 
lių globos draugija už. tai I 
įteikė jam 6 svarus, o žmo- I 
nių gelbėjimo draugija — 11 
svarą. . I

Juozas Laucius
—Liaudies patarlė sako: 

su kuo sutansi, tuo ir pats 
tapsi. Dirbdamas su tokiu 
gražiu ir kūrybingu jauni
mu, ir aš pajaunėjau...,— 
sako Juozas Laucius, padė
jęs į šalį vaidmens tekstą, 
t Beje, tekstas ne naujas, 
gerai žinomas.

ležajevas iš L. Rachmani- 
novo “Neramios senatvės,” 
senasis Kairys iš J. Marcin
kevičiaus “Dvidešimtojo pa
vasario,” pagaliau Koltis iš 
Grušo “Herkaus Manto”— 
tai toli gražu nepilnas sąra
šas geriausiųjų vaidmenų,

Bekeik de- kuriuos sukūrė talentingas 
šimt metų Kauno teatro scenos meistras. Aktorius 

labai nuoširdžiai, įvairiais 
atspalviais vysto savo he
rojų charakterius, randa 
savo paletėje vis naujų 
spalvų ir potepių kuria
miems portretams.

Lietuvos liaudies artis
tas J. Laucius šiandien 
pensininkas. .Bet užėjus i 
teatrą, neretai ji pamatysi 
repeticijose, besišnekučiuo
jantį su jaunaisiais akto
riais. Veteranas perduoda 
jaunimui savo turtingą pa- j

scenoje su didžiausiu pasi
sekimu ėiUiSi J. Grušo tra
gedija “'Herkus Mantas” 
naliko ryškius pėdsakus ne 
tik J. Lauciaus kūrybinėje 
blografi i oje, bet ir Lietu
vos kultūrinio gyvenimo 
istorijoje. Šiame pastatyme 
aktorius sukūrė Kolcio pa
veikslą. su šiuo vaidmeniu 
iis pasirodė ir teatro jubi
liejiniame vakare.

.... Taip, nubalo plaukai, 
nablogėjo sveikata, bet šir
dis, atsidavusi teatrui, gy
vena scenos šiandiena, kaip 
ir prieš puse šimtmečio...

Jau pirmasis spektaklis— 
K., Glinskio režisuotas Pu
tino “Valdovo sūnus.” ku
riame J. Laucius atliko Žy
nio vaidmenį, parodė teat
rinei visuomenei, kad į

At- sceną atėio savita, ieškan- 
sibodo, nors mokėjo daugy-ti asmenybė. Šis sėkmingas 
bę mėgstamų estradiniu debiutas ir buvo jo ilgo kū- 
dainų.

Motina šiškau s k į e n ė iš 
Mokytoju nafnų choro išei
ti nesiryžo. Pagaliau, pasi
kvietusi dukrą, pasakė:

— Vaikeli, o kodėl tu sa
vo Lengvosios pramonės

rybinio kelio Kauno dra
mos teatro pradžia.

... Orgonas iš Moljero 
“Tartiufo,” Labutis iš J. 
Baltušio “Gieda gaideliai,” 
mokytojas iš K. Binkio 
“Atžalyno,” prfesorius Po-

M

Mieste pasidairius {Parengimų Kalendorius
Long Island geležinkelio 

traukinio inžinas ir trys va
gonai nusirito nuo bėgių. 
Sužeidė 49 žmones. Mano
ma, kas nors sugadino bėgių 
sąjungą.

Telefonų taisytojai baigė 
streiką. 50,000 grįžo darban, 
Bet kaip bus su teisino už
dėta bausme, kuri dabar sie
kia pusantro milijono dole
riu ? c

Septyni kaliniai iš federa
linio kalėjimo pabėgo tuo 
metu, kai kiti pusryčiavo. Jie 
kaltinti banko apiplėšimu, 
vienas narkotikų pardavinė
jimu.

Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas išsikėlė i 
kitą vietą. Dabar jo rašti
nė: Room 233, 799 Broad
way, New York, N. Y. 10Q03.
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VASARIO 28 d.
Įvyks “Laisves vajaus už

baigimo popiete, Laisves sa
lėje. 1 vai. dieną.

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų 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.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum-

Valerija Kazlauskienė
“Laisvės” ilgametė skai-

Daugelis Queens gyentojų 
skundžiasi Federalinei Avi
acijos administracijai, k a d 
Kennedy aerodromas ii* le- tytoja ir pažangiųjų orga- 
kiojantieji lėktuvai sudaro mzacijų parengimų lankyto- 
nepakenčiamą triukšmą ir ja Valerija Kazlauskienė iš 
oro teršimą. Jie reikalauja 
nepakenčiamą padėti su
tvarkyti.

Miesto gaisragesiai skun
džiasi, kad neteisingi pa
šaukimai neva gaisrui ge
sinti padidėjo 24 proc. 1.970 
metais buvo 89,432 neteisin
gi pašaukimai.

8 kaliniai ir vienas sar
gas apkaltinti dėl kilusių 
riaušių Tombs kalėjime 
spalio mėn. Sargas Whit
taker dirbęs kartu su suki
lėliais, padėjęs jiems pa
ruošti sukilimą.

Flushing, N. Y., minėjo sa
vo gimtadienį sausio 24 d. 
Valerija sako dieną pralei
dusi smagiai, linksmai.

Gaila, kad jos brolis Pąul 
Melvydas, kurį ji prižiūri 
jau gana senokai, dabar bu
vo smarkiau sunegalavęs.

Linkime Paul Melvydui 
greit sustiprėti, o Valerijai 
ilgiausių metų.

Beje, Valerija prenume
ruoja “Laisvę” ne tik sau, 
bet ir giminėms Lietuvoje.

Ieva

M

■Hite ’ l
.j, .. s- ;•

fcl Policija ieškojo keturių 
vaikų kidnaperio. Kai bu
vo vaikai surasti, jie paro
dė, kad juos “kidnapino” 11 
metų vaikas ir automobiliu 
po miestą vežiojo 10 valan
dų. Pasivažinėjimu jie visi 
buvo labai patenkinti.

Rep.

Žinomas skulptorius Ge
diminas Jokūbonis baigai 
kur^i lietuvių literatūros 
klasiko Maironio skulptūrą.

Nuotraukoj: G. Jokūbo- 
nio • Maironio skulptūra.

M. Baranausko nuotr.

Pranešimas
Ozone Park, N. Y.

LDS 13 kuopos mėnesinis 
susirinkimas su vaišėmis 
įvyks trečiadienį, vasario 3, 

i Laisvės salėje. Pradžia 6:30 
vai. vakare.

Valdyba

- Setaukett, L. I.
, Po ilgo sveikatos tyrimo, 
Mrs. G. Evans, Niujorko Moa * 
terų Klubo narė, pasidavė 
i ligoninę, kur jai buvo pa
daryta ant vidurių sudėtin
ga operacija. Ligonė nors * 
dar p ei’ venas maitinama, 
atrodo gražiai. Jeigu ne
įvyks netikėtų komplikaci
jų, už savaitės tikisi su
grįžti į namus.

Linkiu Mrs. Evans greitai 
sveikti — grįžti į pilną, stip
rų sveikatos stovį, kad, orui 
atšilus, vėl galėtų džiaugtis 
savo gausiame darželyje gė
lėmis.

K. P.

UŽSISAKYKITE

New Yorkas. — Komunis
tų Partija paskelbė vajų 
1971 metais įrašyti 1,500 
naujų narių. ; ;

Knygas, Žurnalus ir Plokšteles
Iš LIETUVOS

LDS 1 Kuopos ^usirinkimas
Įvyks'vasario (Feb.), 2 d., 

2 vai. po pietų, Laisvės sa
lėje, 102-02 Lib erty Avė., 

tyrimą, moko juos scenos Ozone Park, 
tiesos ir meilės.

Romas česna
Visi nariai būkite!

Sekr. A. Gilman (7-8)

ILGIAUSIŲ METŲ!

Emilijai ir Mykolui Liepams
Sausio 29 d., penktadienį, mūsų mieli draugai ir 

kaimynai E. ir M. Liepai švęs savo 50 metų (auksi
nį) vedybų sukaktį.

Tad šia proga norime jiems viešai išreikšti — 
Ilgiausių Metų sėkmės ir geros sveikatos. Lai dar 
ilgai gyvena, ir kad sulauktų Daimentinį sukaktį.kad sulauktų Daimentinį sukaktį.

Elena ir Petras Siauriai 
Woodhaven, N. Y.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

PLOKŠTELĖS MUZIKOS IR LITERATŪROS
TSR Liet, valst. choras, vad. K. Kavetskas ........ Nr. 33 D-6137 
Liet. Radio mišrus orkestras, vad. R. Batsevičius Nr. 33 D-9907 
Jonas Stasiūnas, baritonas ..................... ............ Nr. 33 D-14175
Dainos vaikučiams (lietuviškai)   ............. Nr. 33 D-15341
Raštai, lietuviai rašytojai        Nr. 33 D-15639 
Kraujas ir Pelenai (lietuviškai), V. Marcinkevičiaus

Nr. D-15971-76 (3-jų plokšt. serija) 
Eilėraščiai, lietuvių' poetų ........      Hr. D-15667
TSR Liet, valst. Šokių ir dainų Ansamblis ..... Nr. 33 D-15679
Laimonas Noreika, skaitymai lietuviškai ........... Nr. 33 D-15779
"Žmogus” (lietuviškai) Eduardas Mieželaitis (12”) Nr. D-15781 
Vilniaus koncert. dūdų ork., vad. R. Balčiūnas (12”) Nr.D-16149 
Liaudies dainos (lietuviškai), J. Gruodis .............. Nr. 33 D-16625
Liet. Radio Kaimo choras, vad. Gaižauskas ......... Nr. D-16625

Nr. 33 D-16657
Liet. Radio Kaimo Choras-Liet. Liaudies dainos Nr. 33 D-16917 
V. Jurgutis—Kareivio laiškai (7 vokalinčs-instr. eilėraš

čiai ............................... .......... ...................... ........   Nr. 33 D-16977
Y. Juzeliūnas, smuiką, vargonai ir orkestras (12”) Nr. 33 D-17271 
Vakaruškos (lietuviškai), J. Čepaitis ........ ........ Nr. 33 D-2Q221
TSR Lietuvos rašytojų balsai .......................   Nr. (.33 D-20551

(33 D-20561
..........  Nr. 33 D-20643

- Stero 12 colių

7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14) Lietuvių kompozitorių romanai
15)
16)

17)
18)
19)

20) Vienetai fortepianui, J. Gruodžio (12”)
Mono 10 coliui plokštelės $3.50 - 

plokštelės $4.95

Four Continent Book Store
156 5th Avenue New York, N. Y.

Telefonas: CH 2-4500
'Prašykite mūsų katalogo.

Galite užsakymus siųsti per paštų. I

*>




