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KRISLAI
Kovo Aštuntoji 
Monika Mironaitė 
Leokadija Diržinskaitė 
Mykolas ir Emilija Liepai 
“Šalis ta Lietuva vadinas”

— Ieva Mizarienė —
Niujorko Lietuvių Moterų 

Klubas sparčiai ruošiasi MO
TERS DIENŪS minėjimui. 
Aido Moterų choras ir solis
tė Nelė Ventienė duos meni
nę programą. Margareta Ka
va 1 i a u s k a i t ė - C o w 1 pasižadėjo 
pakalbėti. Margareta plačiai 
pavažinėjusi po pasaulį ir 
atidžiai seka moterų judėjimą. 
Beje, ji praėjusiais metais bu
vo Lietuvoje taipgi.

Margareta yra sesuo mū
sų “Laisvės” administratorės 
Lili jos. Kavaliauskaitės visos 
keturios/ seserys yra' Moterų 
Klubo narės, o Lilija eina par
eigas finansų sekretorės. Ag
nė Jurevičienė, viena seserų, 
šiais metais apsiėmė eiti fi
nansų raštininkės pareigas di
džiosios Lietuvos Literatūros 
Draugijos 45-os kuopos, St. 
Petersburg, Florida.

LLD 28 kuopa, Waterbury, 
Conk., taipgi, kaip ir kasmet 
ruošiasi Moters Dienos minėji
mui. Ką veikia kitos kuopos 

bei klubai ?

žymi Lietuvos artistė MO
NIKA MIRONAITe viešėjo 
kelis mėnesius tolimoje Aus
tralijoje. Laukiame Monikos 
įspūdžių iš šio taip tolimo ir 
taip mažai žinomo kontinento. 
O mes žinome, kad Monika 
gražiai gali aprašyti savo ke
lionės įspūdžius. Prisimena
me josios aprašymus “Laisvė
je” iš kelionių po Lenkiją ir 
kitur. Laukiame, mieloji Mo
nika! .

Lietuvos Aukščiausiosios Ta
rybos Prezidiumas Ministrų 
Tarybos pirmininko pavaduo
tojai LE O KAD U A I DIR- 
ŽINSKAITEI suteikė Nusi
pelniusios kultūros veikėjos 
Garbės vardą. Sveikiname 
draugę Leokadiją, kuri tiek 
d aų g paliko mumyse m a 1 onių 
prisiminimų,kada veikė kaip 
Tarybų S ą j u n g o s atstovė 
Jungtinių Tautų asamblėjos 
sesijoje.

Sausio 27 d. Mykolas 
Emilija Liepai minėjo savo 
metų vedybinę sukaktį.

Draugai Liepai yra ilgame
čiai “Laisvės” skaitytoj'a i, rė
mėjai, pažangių organizacijų 
nariai. Leiskite juos pasvei
kinti viso “Laisvės” persona
lo ir skaitytojų vardu ir pa
linkėti dar daug daug laimin
gų metų.

ir
50

Praėjusią savaitę pasiekė 
mane iš Lietuvos neapsakomai 
graži iliustracijų knyga “ša
lis ta Lietuva vadinas.” Ją 
man prisiuntė mielas draugas 
Osvaldas Aleksa, su kuriuo 
turėjau progą artimiau susi
pažinti jam dirbant New Yor
ke su TSRS Foto Paroda. Dė
koju mielam Osvaldui Į

Knyga pilna fotografų Ro
mualdo Rakausko ir Antano 
Sutkaus iliustracijų. Joje ta
me grožis, kad daugiausia vai
zduojami paprasti peizažai, 
paprasti
aplinkos, ir taip meistriškai 
nufotografuotos, kad negali

žmonės, paprastos

Švedija kaltina Jungtines 
Valstijas karo plėtimu 

ir kriminalystėmis
Stockholmas. — Švedijos 

socialdemokratinė valdžia, 
po ilgo tylėjimo, pasmerkė 
Jungtinių Valstijų karo plė
timą Indokinijoje ir kartu 
karinį kriminalizmą.

Užsienio reikalų minist
ras Nilssonas kaltino Nixo
no administraciją vedimu 
tokio karo, kuris laužo tarp
tautinį įstatymą, kuomet 
karo metu papildomos kri- 
mdnalystės.

Nilssonas sako, kad Jung
tinės Valstijos, kaip “pasau
lio galingiausia valstybė”,

turėtų gerbti tarptautinius 
įstatymus, ypač karo klau
simu. Jis nurodė, kad iš oro 
bombardavimai, 
niai-biologiniai ginklai i 
“ugnies zonos”

chemikali- 
ir 

sunaikina 
kaimus, išmuša gyventojus, 
nuterioja laukus.

Švedija siūlys tarptauti
nei Raudonojo Kryžiaus 
konferencijai pasisakyti 
prieš Jungtinių Valstijų lau
žymą tarptautinių Įstatymų. 
Konferencija įvyks Genevo- 
je šiais metais.

TSRS smerkia Jungt. Valstijas 
už įsiveržimą į Laosą

Maskva. —- TSRS premje
ra s Kosyginas pasmerkė 
Jungtines Valstijas, pradė
jusias militarinį įsiveržimą 
į Laosą. Ant rytojaus prem
jeras Kosyginas, kalbėda
mas Egipto premjero al-As
sad o priėmimo bankete, 
taipgi primanė, kad Jungti
nės Valstijos, įsibriaudamos 
į Laosą, dar daugiau plečia 
karą Indokinijoje.

Valdžios laikraštis “Izve- 
stija” plačiai rašo, kaip'

Apollo 14-as kainavo 
400 milijoną dolerių
Cape Kennedy, Fla.—Erd

vėlaivio Apollo 14 pastaty
mas ir kelionei paruošimas 
kainavo daugiau kaip 400 
milijonų dolerių.

Nesėkmingai baigęs mlisi- 
ją erdvėlaivis Apollo 13 kai
navo 25 milijonais dolerių 
mažiau. Sakoma, ilgesnis 
besiruošimas kelionei Apol
lo 14 sudarė daugiau išlai
du.' v . )

Erdvėms tirti programai 
jau išleista 21 bilijonas 75 
milijonai dolerių.

Obote ieško paramos
Addis Ababa. — Milita- 

ristų pašalintasis Ugandos 
prezidentas Obote čia lankė
si ir turėjo pasitarimą su 
imperatorių Selassie, taipgi 
su Kenijos prezidentu Ken
yatta. Jis tarėsi ir su Zam
bijos bei Tanzanijos prezi
dentų pasiuntiniais.

Obote nenori, kad šios 
valstybės pripažintų Ugan
dos militaristų režimą. Obo
te siekiasi atgauti preziden
to vietą.

San Francisco, Calif.
Viena nacionalinė automo
bilių a pd raudos kompanija 
tvirtina, kad senmergės ir 
našlės tarp 30 ir 64 metų am
žiaus yra geriausios auto
mobilių vairuotojos.

atsidžiaugti. Laimingi Lietuvos 
žmones, turėdami gabius, ta
lentingus meistrus visose sri
tyse.

Jungtinės Valstijos grąsina 
Čilės respublikai

Santiago. — Čilės valdžia 
gavo Jungtinių Valstijų di
plomatų protesto notą, ku
rioje pasakyta: jeigu Čile 
nacionaliz u o s amerikiečiu 
valdomas vario kasyklas, 
tai santykiai tarp Čilės ir 
Jungtinių Valstijų smarkiai

Čilės prezidento Allendės 
siūlymą Senatas ruošiasi už- 
girti. Siūlyme nusakyta na-

Amerikos militariniai ofi- 
cieriai vadovauja Saigono 
armijoms, kurios veržiasi į 
Laosą.

New Haven, Conn.—Kom
partijos generalinis sekre
torius Gus Hali čia kalbė
damas kvietė visus ginti tei
siamus Juodųjų Pantherių 
partijos vadus ir kovoti 
prieš visokią opresiją, rei
kalauti paliuosavimo visų 
politinių kalinių.

Kubos priešų militarinė 
bazė Bahamos saloje
Londonas. — Dienra štiš 

“Times” rašo, kad Bahamos 
saloje, surasta Kubos priešų 
ųiilitarinė bazė, kurioje ras
ta nemažai įvairių ginklų.

Williams saloje už 75 my
lių nuo Kubos paruošiami 
pabėgusių iš Kubos .būriai 
įsiveržirrtui į Kubą. Iš Jung
tinių Valstijų jie gauna vi
sokios paramos.

Pagerbti karo krankliai
Washingtonas.—Du bran

duolinės jėgos submąrinai 
pavadinti mirusių kongres- 
mano Mendel Rivers ir se
natoriaus Richard Russell 
vardais.

Rivers ir Russell buvo ge
riausi Nixono kalinės prog
ramos rėmėjai, Vietnamo 
karo plėtėjai, militarizmo 
palaikytojai.

Maskva. — Valdžia atida
rė naują technikumo mo
kyklą centralizuotos ekono
mikos vedėjams. Mokyklos 
atidaryme dalyvavo ir prem
jeras Kosyginas.

Washingtonas—1970 me
tais federalinis deficitas pa
siekė 9 bilijonus 500 milijo
nų dolerių, skelbia Ekono
mikos patarėjų taryba.

Manila, Filipinai. — Poli
cija puolė studentus, demon
struojančius už transporta- 
cijos darbininkų streiko rė
mimą. Trys studentai už
mušti, 41 sužeistas.

cionalizuoti vario kasyklas, 
kurios sudaro svarbiausią 
šalies pramonės dalį. Allende 
siūlo priimti konstitucines 
reformas, kurios suteiktu 
valdžiai teises nacionalizuo
ti pramonę.

Washingtonas. — Moksli
ninkai pranašauja, kad šiais 
metais turėsime nemažai 
žemės drebėjimų.

Prez. Nixonas siūlo sumažinti 
pensininkams benefitus

Washingtonas.
Nixonas jau paruošė Kong
resui plana sumažinti pensi- 
ninkanjs . Medicare benefi- 
tus ir pakelti mokesčius už 
ligoninėse ir prieglaudos 
namuose buvimą.

Apskaičiuojama, kad toks 
planas, jeigu Kongresas už
girių, sutaupytų į metus 
apie 400 milijonu dolerių, 
kurie labai reikalingi karui.

Su tokiu savo planu Nix
onas yra pasimojęs nus- 
.kriausti pensininkus, k a i

Prezid. Ijiems ištinka ligos ar kitos 
nelaimės ir kai reikia me
dicininės pagalbos. .Žinoma, 
pensininkai nepasitenkinę. 
Jie kovos už savo teises.

K’aračis, Pakistanas.—Du 
kašmiriečiai jaunuoliai prie
varta nutupdė Indijos lėk
tuvą Lahore aerodrome ir 
jį susprogdino. Jie reikala
vo paleisti iš kalėjimo 36 
kąšmiriečius politinius kali
nius, bet Indija atsisakė tai

KABLEGRAMOS IS EIETVVOS
Saviveiklininkų konkursas

Telšiai. — Dvi dienas Že
maitės Liaudies teatro salė- 
j e vyko rajono dramos ra
telių ir skaitovų apžiūros 
konkursas.

Žemaitės Liaudies teatro 
pyiząs įteiktas absoliučiai 
g£ria)usiam dramos kolekty- 

Maščio fabriko rate
liui, kuris parodė brigadi- 
ninkės Misevičienės režisuo
tą dramą. -Kaimo kultūros 
namų tarpe geriausiais pri
pažinti Eigindžių kolūkio 
kultūros namų saviveikli
ninkai.

Geriausio skaitovo vardas 
suteiktas Mičįurino kolūkio 
kultūros namu direktorei 
Paulauskienei. Grupiniame 
skaitovų pasirodyme pirmą
ją vietą užėmė Masčio tary
binio ūkio saviveiklininkai.

Rašytojui pusšimtis metų
Vilnius. — Kapsuko uni

versiteto filologijos fakulte
to docentas, filologijos mok
slu kandidatas; rašytojas 
Adolfas Sprindis pažymėjo 
savo gimtadienio 50 metines.

Ta proga Lietuvos Aukš- 
čiąusioBos Tarybos prezi
diumas, už vaisingą moksli
ni, pedagoginį bei literatū
rinį darbą ir aktyvią visuo
meninę veiklą, apdovanojo 
jį garbės raštu.

A. Vaivutskas

25,000 vietnamiečių ir
9,000 amerikiečių ant

Laoso rubežiaus
Washingtonas. — Kong-Įritorijos, 

resiniais šaltiniais pasire
miant apskaičiuota, kad prie V 1 V • TA • T T • J

kurioje tikimasi 
nemažai partizanų.

Nixono administracija tą* 
Laoso rubežiaus Pietų Viet- viską slepia. Gynybos se- 
nan^e sutraukta 25,000 Pie- i kretorius Laird, kongres- 
tų Vietnamo armijos ir 9,-įmenu, senatorių ir reporte- 
000 amerikiečių karių. j' rių klausinėjamas, pasakė,

Sakoma, pietvietnamiečiai: kad amerikiečiai kareiviai 
jau pradėję žygiuoti į Lao-i nedalyvaują mūšiuose Lao
so teritoriją, kurioje įsiga-'se. tik lėktuvai veikia. 
Įėjęs patriotinis frontas! Nixonas buvo sušaukęs 
(partizanai). Amerik iečių kabineto susirinkimą, kuria- 
lėktuvai vietnamiečiams pa- me tarėsi dėl naujų žygių 
dedi bombardavimu tos te-! Laose.

Sumušė 15-ka streikuojančią 
mokytojų už didesnes algas

Newark, N. J. —šio ^lies-® 
to mokytojai paskelbė strei
ką. Jie reikalauja didesnio 
atlyginimo. Dauguma moky
tojų yra savo unijos nariais.

25 jaunuoliai netikėtai už
puolė streikuojančius moky
tojus, lazdomis ir kumščiais 
apmušė 15 vyrų ir moterų. 
Šešiems mokytojams teko ir 
ligoninėje pagulėti.

Majoras Gibson pasižadė
jo surasti ir nubausti muš
tynių kaltininkus. Jis sakė 
susitarimu netrukus baig
siąs streiką.

Washingtonas. — 
informuoja, kad su gegužės 
15 d. bus pakeltos kainos 
laiškams ir siuntiniams. Už 
pirmos klasės laišką teks 
mokėti 8 c., už atvirlaiškį 7 
c., už oro patarnavimą ll'c. 
Antros ir trečios klasės ra
tes taipgi bus pakeltos.

Madridas.—Ispanijos val
džia dar vis negali susitarti 
su Vatikanu dėl naujo kon
kordato (sutarties atnauji
ni irto).

Gerai padirbėjo
Panevėžys. — Darbo re

zultatų pasiekė per paskuti
nįjį praėjusių metų ketvirtį 
Ekrano gamyklos kolekty
vas. Žymiai viršyta produk
cijos realizavimo užduotis, 
varto to jams išsiųsta už šim
tus tūkstančiiį rublių vir- 
šumplaninių gaminių.

Kolektyvas pradėjo ma
siškai gaminti kineskopus 
su 61 centimetro ištrižaine. 
Kineskopų gamintojai pri
pažinti visasąjunginio socia
listinio lenktyniavimo nuga
lėtojais. Kolektyvui paskir
ta sąjunginės ministerijos 
ir pramonės šakos darbinin
kų profsąjungos CK perei
namoji raudonoji vėliava ir 
pirmoji piniginė premija.

Tokio aukšto darbo įverti- 
himo ekraniečiai susilaukė 
jau antrą kartą iš eilės.

Prezidentinius rinkimus 
dominuos karas

Washingtonas. — Senato
rius McGovern, pasiskelbęs 
de m o k r a t ų prezidentiniu 
kandidatu 1972 metams, tei
gia, kad Indokinijos karas 
tikrai dominuos rinkimus.

Jis mano, kad iki rinkimų 
prez. Nixonas nebaigs karo,- 
kuomet jis vis dar jį plečia 
ir plečia.

Naujas įsiveržimas j 
Kambodijos teritoriją
Saigonas.''—Pietų Vietna

mo militarinė komartda pra
nešė, kad pietvietnamiečių 
armlija įsiveržė į Kambodiją 
ir eina pirmyn, sutikdama 
mažą partizanų pasiprieši
nimą.

Apie 20,000 kareivių per- 
siveržė per Kambodijos ru- 
bežių. Kiek ten yra ameri
kiečių, nežinia. Supranta
ma, kad Nixono įsakymu 
buvo pradėtas naujas įsi
veržimas į Kambodiją. Sa
koma, ten veikia tik ameri
kiečiai* patarėjai, kitaip sa 
kant, kaip vadovai.

23 darbininkai užmušti
Woodbine, Ga. — Thiokol 

chemikalų fabrike įvykusi 
eksplozija užmušė 23 darbi
ninkus, sužeidė 60.

Per keletą valandų degė 
fabrikas, užimantis 7,000 
akrų žemės. Liepsnos matė
si ir sprogimai girdėjosi už 
50 mylių.

Chicago. — Illinois valsti
jos komunistų vadai pasiun
tė raginimą Izraelio valdžiai 
paleisti iš kalėjimo Jordano 
komunistu vadą El-Ashabą.

Recipe, Brazilija. —Auto
busui nuslydus nuo kelio 5 
žmonėi užmušti, 20 sužeista.

e-

Astronautai grįžta 
nuo Mėnulio

Penktadienio rytą ’astro
nautai Shepard ir Mitchell 
laimingai nusileido ant / 
nulio paviršiaus. Jie z ten 
išbuvo 33 valandas. Patyri
nėję paviršių, pakasinėjęs ir 
prisirinkę 108 svarus žemių 
ir akmenų, abu astronautai 
šeštadienį popiet laimingai 
grįžo į erdvėlaivi, kūnam e 
buvo pasilikęs astronautas 
Roosa ir padaręs 35 apskri- 
dimus aplink Mėnulį.

šeštadienio vakare visi 
astronautai pradėjo 
j namų link. Jie pra- < 

nešė esą pavargę, bet sėk
mingai misiją atlikę esą la
bai patenkinti. Kelionė 
atgal jiems gerai vyksta. 
Jie paliko ant Mėnulio viso
kių mokslinių instrumentų 
ir kitų dalykų 25 milijonų 
dolerių vertės. Antradienį, 
vasario 9, jie nusileis į Pa- 
cifiko vandenyną, kur lau
kia Amerikos laivai ir heli
kopteriai juos iškelti iš van
dens.

" Jrvs < 
Tkelionę

Lambertville, N. J.—Amu
nicijos fabrike įvykusi ga- 
zo eksplozija užmušė 9 žmo
nes ir 11 sužeidė, sunaikino 
4 namus.

Atlanta, Ga. — Guberna
torius Carter paskyrė advo
katą Gambrell užimti miru
sio senatoriaus Russell vie
tą. Gambrell kovoja už re
formas Demokratų parti j o- • « je.

Detroitas.—Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų unija 
pasmerkė Nixono adminis
traciją už įsiveržimą į La
osą ir karo plėtimą Indoki
nijoje.

Paryžius. — Policija su
laikė trijų amerikiečių stu
dentų protestą prie Šiaurės 
Vietnamo atstovybes. Jie 
reikalavo žmoniškiau apsi
eiti su karo belaisviais.

i

Saigono pre-Saigonas
zidentas Thieu oficialiai pri
pažino, kad didžiulė Pietų 
Vietnamo armija įsiveržė į 
Laosą ir varo plačias opera
cijas. Jai padeda Amerikos 
lėktuvai. Sakoma, kad Ame
rikos kareivių toie armijoje 
nėra. Nuosetoliai neskel
biami.

Rolde, Olandija. —Romos 
katalikų proto ligonių name 
kilus gairui 13 ligonių žuvo.

i
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Lengva širdimi militarizmui
PREZIDENTAS Nixonas ištikimai tarnauja buvu

sio prezidento Eisenhowerio pavadintam industriniam- 
militariniam kompleksui sumilitarinti mūsų Amerikos 
gyvenimą, dar labiau padidinti mūsų valdančiosios kla
sės imperialistinius apetitus. Tai matome kad ir iš jo 
skubomis įteikto Kongresui reikalavimo, kad tučtuojau 
būtų dar pridėta bilijonas ir šeši šimtai milijonų dolerių 
“pagerinimui mūsų militarinių jėgų buities”, kad mūsų
jauni vyrai savanoriškai veržtųsi militarinėn tarnyboj 
ir t. t.

Viskam trūksta dolerių. Federalinis deficitas gal

“Laisvės” editoria- 
le sakoma: “Sacco ir Van
zetti ant kapitalo aukuro” 
ir baigiama: “jų kraujas 
šauks klasinio atsiteisimo; 
jis žadins vis naujus ir nau
jus kovotojų būrius iki pat 
mirties pasiaukoti proleta
riato paliuosavimo idėjai, 
vieninteliai vilčiai teisingu
mo ir šviesesnio darbininki
jai rytojaus.”

Po visą mūsų šalį ir visą 
pasaulį siaučia streikai, mi
lijoninių masių demonstra
cijos. Nužudymo diena ati
dėta. Massachusetts valsti
jos aukščiausiasis teismas 
nutarė, kad Sacco ir Van
zetti būtų nužudyti. Ape
liuota į JAV aukščiausiąjį 
teismą, bet jis atsisako su
laikyti jų nužudymą.

Ateina juodoji rugpiūčio 
22 d. ir anksti šį rytą du ko
votojai būna nužudyti. Po 
7 kankinimosi kalėjime me
tų žuvo Sacco — paprastas 
batstiuvys ir Vanzetti—žu
vų pedliorus. Abu-mirė drą
sūs ir nekalti būdami.

“Laisvės ’ editoriale pažy
mėta, kad “Sacco ir Vanzet
ti krauju apsitaškė ne tik 
Amerikos kapitalizmas su 
savo teismais ir pildomąja 
valdžia. Tuo nekaltu krau
ju apsitaškė ir socialistų 
vadai: Hillquitai, Hillma- 
nai ir kt., sykiu ir Amerikos 
Darbo Federacijos lyderiai: 
Greenai, Wollai ir kt.”

R. Mizaros išleistuves
Liepos mėn. R. Mizara ap

leidžia mus ir išvyksta į Pie-

va,” jie jau bus patapę ti- čio 10 d. 
kriaušiais “Maskvos agen
tais.” Tame 4aikraštyje sau
sio 29 d. linksniuojama:

Kiek žinoma, Ed. Mus
kie yra išgarsėjęs “balandžių’’ 
grupės demokratų senatorius. 
Tai nuolaidžiųjų grupė, kuri 
visuomet pasiryžusi Maskvai 
nusiimti kepurę, kitaip ta
riant, kapituliuoti prieš Mask
vą. Kad Maskvoje įsigytų! 
daugiau simpatijų, Muskie pa-] 
sitelkė seną diplomatą A.j 
Harrimaną, kuris jau yra tiek 
susenęs, jog atrodo yra suJ 
vaikėjęs ir nebesiorientuoja 
šių dienų brutalioje ir veio- 
mainingoje politikoje. Savo 
politiniu galvojimu panašus 
senis į mūsų Liudą Girą. Tai
gi, šis diplomatinis pensinin
kas pripūtė į Muskie galvą 
tokių naivių politinių idėjų, 
kurios n;eko bendra neturi 
su politini.! realizmu. Ir ėmė 
abu giedoti maskvinę giesmę : 
Maskva yra taikinga, ji sie
kia Europoje ramybės, Bon
uos Rytų politika gerų geriau- 

-'jsia etc. Kodėl tai daroma?
Jei Ar norima Maskvos ipagalba 

Dir- pasidaryti JAV prezidentu ?

nusispręsti, kam jie nori 
aukas siųsti — ALT ar 
LB. Be to, jis dar raketie- 
riams iš ALT pagrūmoja, 
kad jeigu jie ir toliau taip 
durnavos, tai ateis laikas, 
kai L. Bendruomenė visose 
kolonijose rengs vas. 16 d. 
minėjimus ir visas surink
tas aukas dėsis į savo iždą. 
ALT^ liksianti tiktai dide-

REIKĖTŲ ATSISAKYTI į karvių nagų prižiūrėjimas 
_ nn 1 i-n c 1 Inhni oiilrčUo Ixrrwi

Jau seniai pastebėjome, 
kad Lietuvos spaudoje mū
sų Amerikos pranešimai 
Kongresui 
“laiškais.” 
ta” žinioje iš Washingtono 
sakoma:

“JAV prezidentas R. Nix
onas bendrame abiejų kon
greso rūmų posėdyje skai
tė tradicinį laišką ‘Apie ša
lies padėtį’.”

Lietuvos žurnalistai šia
me atstikime klaidingai iš
verčia anglišką žodį “Mes
sage.”

Mūsų lietuviškam žodžiui 
“laiškas” yra angliškas žo
dis “letter.” Mūsų prezi
dentų “messages” Kongre
sui lietuviškai reikia vadin
ti pranešimais, o ne laiškais.

Dabartinės lietuvių kalbos
“Laiškas 

paštu siunčiamas susižino
jimo raštas.”

• Nepastebėjome, kad Lie
tuvoje valdžios arba parti
jos pareigūnų pranešimus, 
suvažiavimams ar susirin
kimams vadintų laiškais.

vadinami

pakeltas į labai aukštą lygį.
Tam yra paruošti specialis- 

• tai. Ant kiekvienų 5-6 tūks
tančių karvių paskirtas vie-yra vadinami / c x .

Anfni Tn^-FL nas W1! pHZlUretOjaS. 
xxll vClIj A cXoo -1—J1 • * » J * *1 * '1Taip, girdi, reikia pada

ryti ir Lietuvoje. Ir mes
neabejojame, kad šis pro- plika lietuviška špyga! 

itin trasi- Šniukštos ir Kuro-tingas Šniukštos ir Bura- 
kausko balsas nepasiliks 
balsu girioje. Jų siūlymu 
bus rimtai susirūpinta.

pasieks net dvidešimt bilijonų dolerių, o čia dar toks žodyne sakoma: 
pridėčkas militariniams reikalams! Juk jau ir taip va
dinamam “apsigynimui” skiriama daugiau 75 bilijonai 
dolerių. Ir dar prezidentas reikalauja pridėti!

Naujos rūšies byla teisine
IR vėl komercinėje spaudoje pradėjo'figūruoti Jung

tinė Angliakasių Unija (United Mine Workers) ir jos va
dovybė. Ir ne ta prasme, kad unija reikalautų savo na
riams algų pakėlimo ar kitokių kokių pagerinimų. Nie

ko panašaus.
Reikalas štai koks. Kaip žinia, angliakasių unija 

yra iškovojus iš samdytojų, kad nuo kiekvienos iškastos 
anglies tonos jie sumokėtų po keturiasdešimt centų į uni
jos įsteigtą Welfare and Retirement Fund. Pasirodo, 
kad tame fonde per kokius dvidešimt metų susikaupė 

- daug daug milijonų dolerių. Be to, unija turi įsteigus 
Washingtone didžiulį banką su daugeliu milijonų dole
rių turto. “Natūralu”, kad prie tiek daug turto daug 
turi prikišę savo nagus, pirmoje vietoje, žinoma, aukš
tieji unijos viršininkai su prezidentu Boyle priešakyje. 
Brolis Boyle yra vienas iš to fondo direktorių.

Kam nors, matyt, parūpo apie tai pagalvoti ir paty
rinėti. Mat, unijoje yra eilinių rimtai galvojančių narių, 
Tiesa, jų vadas Jablonskis buvo nužudytas, bet jo ir ki
tų pažangių žmonių vadovaujamas judėjimas apvalyti 
uniją nuo korupcijos su juo nemirė. Jis, matyt, tebegy
vuoja ir aukštajai unijos vadoyybei neduoda ramybės.

1 Kaip ten. bebūtų, štai ima ir šimtas angliakasių pen
sininku seimu iškelia federaliniame distrikto teisme Wa
shingtone bylą. 'Jie įrodinėja, kad korupcijos keliu iš tų 
unijos įstaigų (gerovės fondo banko) pasinaudoja para
zitai ir sukčiai. Vietoje to, kad tie milijonai dolerių iš
imtinai tarnautų angliakasiams, unijos eiliniams na
riams, jau į pensijas išėjusiems, jie tik pariebina visiš
kai svetimas kišenes. Juk tai didelė skriauda angliaka
siams, kurie savo prakaitu sukrovė tuos milijonus dole
rių. Jie per teismą reikalauja, kad tam būtų padarytas 
galas, užkirstas kelias.

Kaip ir kuo ši byla baigsis, dabar dar sunku pasaky
ti. Žinoma, negerai, kad tokie skandalai darbo unijose 
apsireiškia. Jie silpnina organizuotų darbininkų jėgas, |

VELNIAS IR PRAGARAS 
TURI EITI LAUKAN!*

Tikrai panašu į stebuk
lus, kad jau

TĘSIA SAVO 
NEGARINGĄ MISIJĄ

Savaitraštyje “Gimtasis 
kraštas” (sausio 21 d.) žur
nalistas Vytautas Kazake
vičius nurodo, kad mūsų 
“Lietuvos vaduotojai” susi
dorojimui su iš Lietuvos at J 
silankiusiais įžymiaisiais 
Lietuvos solistais Noreika, 
Daunora ir Kaniava) pa
sikvietė arba parsisamdė 
kompozitorių Vladą Jaku- 
bėną. Na, ir tas žymus mil

“Aidai” juos “pastatė į jų 
vietą,” būtent, jie gal ir 
neblogi solistai tokiai mūsų 
Lietuvai ir jos operai, bet 
jie “per silpni” būtų pasi- 

i rodyti mūsų Amerikos ope
roje!

Apsiriko tie, kurie ma-

Jau iš anksto spėjame, 
, kad šitas pagru moji m a s 
baisiai nepatiks ALT būr- 
dingieriams iš “Naujienų.” 
Dar kad kaip gali Gudelį iš 
proto iškraustyti. Ar apie 
tai. Staniškis rimtai pagal
vojo pirma, negu išleido sa
vo proklamaciją, mums kol 
kas neaišku.

JAU IR JIE JIEMS 
“MASKVOS AGENTAI”

Mums jau net gaila De
mokratų partijos šulų sena
toriaus Ed. Muskie ir dip
lomato A. Harrimano. 
tikėti smetonininkų “

ls mūsų veiklos praeities

“l aisves ' skiltis bevartant
Antroje 1927 metų pusėje 

tebesiautėja fašistinis tero
ras Lietuvoje. Ateina ži
nios, kad Varnių koncent
racijos stovykloje žiauriai 
kankinami politiniai kali
niai. Pas mūs visais garais 
vedama veikla prieš fašiz- 

imą. Įsteigiamas nacionali
nis Priešfašistinis Komite
tas su tikslu traukti lietu
višką visuomenę į b e n d r ą 
frontą. Komitetą sudaro: 
A. Jankauskas, pirm.; J. 
Alekšis, sekr.; J. Weiss, 
ižd.; nariai: J. Nalivaika, J. 
Lipsevičius ir J. Bondžins- 
kaitė. Jie atstovauja 6 na
cionalinėms organizacijoms 
ir vienai lokalinei.

Rugsėjo mėn. karo teismo 
nuosprendžiu Lietuvoje su
šaudomi dar šeši kovotojai 
prieš fašizmą. Iš Smetonos 
organo “Lietuva” sužinomi 
jų vardai: Kudonis, Odanas, 
Lekavičius, Pauliukas, Buz- 
neckis ir Kazlauskas. Tuo 
pačiu sykių daugiau kaip 
šimtas asmenų suareštuota 
ir atiduota karo teismui.

Spalio 29 dieną “Laisvė 
muziko straipsnyje “Ką reiškia pas-

tačiau jinai palieka galuti
ną šio klausimo išrišimą pa
čiai Lietuvai. Toliau “Lais
vė” sako: “Jeigu Lietuvos 
valdžia eina prie Vilniaus 
visiško atsižadėjimo, visiško 
pavedimo Lenkijai, tai juk 
dėlei to Tarybų valdžia ne
paskelbs karo Lenkijai. Ta
rybų Sąjunga yra taikos ša
lininkė, priešas naujo ka
ro.”

ir Chicagos ^ad Vlado J aku be no 
kunigų “Draugui” įsipyko nelabai garbinga misija ir 
vaikų bauginimas pragaru pasjbaįgs Su “Aidų” skilti- 

. . mis. Štai dabar jis Lietu-
28 dieną jie su pritarimu vos OperOs solistų diskredi' 
^4. .. Liles Tumosaitės- įavįmą tęsia ir Chicagos

kunigų “Drauge” (sausio 
30 d.) Girdi, “sprendžiant 
pagal čia girdėtus Vilniaus 
operos šiandieninius solis
tus, Nepriklausomoje Lie
tuvoje operos žydėjimo me
tu so lis time s jėgos buvo 
stipresnės.”

Kaip su pačia Vilniaus 
opera? Apie ją kompozi
torius Jakubėnas gali tik 
tiek pasakyt : Besilankiusie
ji Lietuvoje ir matę Vil
niaus operos spektaklius 
vis dėl to sako, kad pastaty
mų lygis esąs' padorus ir 
profesinis.”

Net ir tie keli žode
liai, matyt, ne iš širdies pa
berti su tai operai geriau
siais linkėjimais, bet tiesiog 
tarytum per prievartą iš
stenėti.

Gaila įžymaus 
pasiver gūsio “vaduotojų” 
raketui.

ir velniais. Antai, sausio

cituoja 
Gražulienės straipsnį, ku
riame sakoma:

“Tačiau šetadieninių mo
kyklų laikas, skirtas kate- 
ketikai, yra apribotas daž
niausiai paruošimu pirma
jai komunijai. Ir čia mes 
vadovaujamės archaiškais 
katekizmo dėstymo meto
dais— akcentuojama tai, 
kas neigiama: velniai, pra
garas, bausmė, kaltė ir žmo
gaus menkumas. Klausant 
pamokslų, ir stebint vaikų 
paruošimą tenka įsitikinti, 
jog ^mes dar nesame pri
pažinę, kad tvirčiausias mo
tyvas gėriui yra ne baimė, o 
meilė.”

MOKSLAS IR
KARVĖS NAGOS

Ir ko tie mokslo žmonės 
nebeišgalvos! Juk daugelis 
mūsų atsimename, tuos se-

puldo unijų prestižą ir sukina pastangas į jas įtraukti nus ^eizu.s laikus, kai gy
dai’neorganizuotus darbininkus. Bet mums atrodo, kad i V?S u
čia jau kalti ne tie angliakasiai, unijos nariai, kurie 
minėtą bylą iškėlė, bet unijos lyderiai, kurie nepajėgia 
arba nenori savo pareigas eiti sąžiningai.

Jau ir Laosas agresijos liepsnose
VĖLIAUSI pranešimai kalba apie Pietų Vietnamo 

,skaitlingos kariuomenės įsiveržimą į pietinę Laoso dalį. 
Tikslas, girdi, užkirsti kelią Šiaurės Vietnamui, kad jis 
negalėtų per Laosą pasiųsti Pietų Vietnamo liaudiečiams 
sustiprinimų. Sakoma, kad tos armijos vyriausiais ko- 
mandieriais yra Amerikos karininkai. Bet šių “gandų” 
nei patvirtiną, nei paneigia mūsų Pentagonas arpa vy
riausybė. <

Tačiau šiuo reikalu vienas faktas nėra ginčijamas, 
bu ten t, kad tą armiją lydėjo ir jai kelią skynė didieji 
Amerikos kariniai lėktuvai. Be to, ir taip jau tūlas 
laikąs kaip be pers toj i mo yra Amerikos lėktuvų Laosas 
bombarduojamas. Sakoma, kad ir šitas išsiveržimas at
liekamas pagal slaptą tarp Pietų Vietnamo valdžios ir 
Laoso reakcinių generolų susitarimą.

Kaip ten bebūtų, dabar jau aišku, kad mūsų prezi
dentas dar vieną Indokinijos šalį pavertė karo arena, 
kad Laosas jau randasi baisaus karo liepsnose. Tai vis, 
mat, vardan Pietų Vietnamo karo “suvietnamizavimo” 
ir Amerikos karinių jėgų “ištraukimo” iš Vietnamo!

Ugandos mili Tucson, Ariz. — PolicijaKapala. -
taristų valdžia paleido par- užpuolė studentų demonst- 
lamentą ir visą galią ji pati raciją ir areštavo 150 stu- 
perėme į savo kontrolę. dentų.

girdėjome, kad kas rūpin- 
| tusi karvės nagomis? Ark
lio, tiesa, nagos reikalingos, 
nes prie jų reikia patkavas 
prikalti. Bet karvės! Vieni 
juokai...

O štai dabar Lietuvos žur
nale “Žemės ūkis” (nr. 11, 
1970) net du smarkūs moks
lo vyrai (Tomas Šniukšta ir 
Adolfas Burakauskas) su
dilę raginą žemdirbius rim
čiausiai susirūpinti karvių 
nagų padėtimi. Pasirodo, 
kad jos baisiai svarbios. 
Pav., jų neprižiūrėsi, nelei
si karvei gerai išsivaikščio
ti, nagos per ilgos išaugs, 
jos susiraitys ir susikrai
pys, į jas įsimes kokia nors 
“kvaraba,” pradės karvei 
skaudėti. Ir kas tada? Ta
da karvė “supyks” ir tu iš 
jos beišmelši visais 75 pro
centais mažiau pienelio! 
Karvė nepakenčia skaudė
jimo. Tikrai opus gyvu
lys...

Minėti autoriai straipsnio 
“Ar reikia prižiūrėti galvi
jų nagas?” ragina Lietuvos 
žemdirbius mokytis iŠ De
mokratinės V Okie ti j o s Res
publikos. Pasirodo, kad ten

TEBESIPEŠA Už 
LENGVATIKIŲ AUKAS

“Vaduotojai” ir vėl tarp- 
savyje triukšmauja dėl 16 
d. proga surinktų aukų. 
Kaip žinia, kasmet visas jas 
savinasi Amerikos Lietuvių 
Taryba (ALT), bet jokiu 
būdu nenusileidžia ir Lietu
vių Bendruomenė. Jos va
dai irgi nori ta proga pasi
šienautų

Šiemet dar labai anksti 
Bendruomenės vadai pasiū
lė visiems susitarti ir į vie
ną kiaurą maišą visas au
kas mesti. Bet pagal “Nau
jienų” komandą, tam prie
šinasi ALT vadai. Tik jiems 
turi plaukti visos ta proga 
surinktos iš lengvatikių au
kos.

Dabar L. Bendruomenės 
pirmininkas Džiugas Sta
niškis Chicago s kunigu 
“Drauge” (vasario 1 d.) pa
skelbė proklamaciją “Lie
tuviškiems reikalams aukų 
klausimu.” Jis jau esąs be-, 
veik įsitikinęs, kad būsią 
negalima susitarti bendrai 
rinkti ir paskui dalintis au
kas. Jis ir šiemet siūlo pa
likti patiems aukotojams

kutiniai vaidai Lietuvos su 
Lenkija” rašo: “Vaidai dė
lei lenkiškų ir lietuviškų 
mokyklų yra naudojami tik
tai kaipo priedanga kito, gi
lesnio plano. O pirmoje to 
plano vietoje yra privedi
mas Lietuvos prie sąjungos 
su Lenkija ir sudarymas 
vieno fronto, nuo Baltijos 
iki Juodosios jūros, kariško 
fronto prieš Sovietų Sąjun
ga.”

O lapkričio 30 d. “Laisve” 
rašo, kad Tarybų Sąjungos 
nota sulaikė Lenkijos puoli
mą ant Lietuvos:

“Pranešimai iš Maskvos 
sako, kad Tarybų valdžia 
laikosi tos nuomonės, kad 
Pilsuckis mano užgrobti Lie
tuvą, ir gal tatai padarys 
ateityje. Bet Tarybųt Są
jungai iškėlus į aikštę jo 
tikslus, laikinai sutrukdė jo 
planus.”

Vėliau Pilsuckis prisipa
žįsta, kad šlėktų norėta pulti 
Lietuvą, o tuo pačiu sykiu 
Lietuvos fašistai vedė slap
tas derybas šu Lenkijos 
šlėktomis. Visas šis Lietu- 
vos-Lenkijos klausimas 
svarstomas T autų Lygos 
Komisijos. Iš visų di
džiųjų valstybių tik Ta
rybų Sąjunga stoja už 
Lietuvą ir kad Vilnius jos,

Sveikinimas
Gruodžio mėn. gautas Lie

tuvos Komunistų Partijos 
4-osios konferencijos, per Z. 
Angarietį, “Pasveikin imas 
Ame r i k o s lietuviams už 
priešfašistinį darbą ir pa
ramą Lietuvos kovotojams 
prieš fašizmą.” Jame tarp 
kitko sakoma: “Jūs surišot 
protestus prieš kruvinąjį 
fašizmą Lietuvoje su kova 
prieš fašizmą Amerikoje ir 
tuo pabrėžė t Lietuvos ir 
Amerikos bendrumą darbi
ninkų kovos prieš bendrą 
priešą.”

Birželio mėn. išėjo strei- 
kan kailiasiuviai, kur 
ėjo lyg d v if r on tė kova: 
prieš darbdavius ir sykiu 
prieš dešiniuosius vadus, ku
rie kenkė tikriems darbinin
kų interesams, Tarpe mūsų 
vedamas platus vajus ir 
renkamos aukos. Šiuo rei
kalu daug dirba kaip to ko
miteto sekretorus J. Siurba 
ir iždininkė E. N. Jeskevi
čiūtė.

Sacco ir Vanzetti
Paskelbus šių dviejų revo

liucionierių nužudymo die
ną, vėl kilų didžiausios pro
testo audros. Philadelphijo- 
je įvyko 20,000 demonstra
cija prieš jų žudymą. New 
Yorke paskelbta vienos va
landos streikas kai]) darbi
ninkų protestas. Liepos 7 
d. New Yorke demonstravo 
30,000 darbininkų prieš jų 
žudymą. Policijos arkliai 
kojomis trempė demons
trantus ir buožėmis juos 
daužė. Socialistai prisidėjo 
prie išardymo demonstraci
jos, kadangi kailiasiuvių va
das Ben Gold buvo pakvies
tas kalbėti (mat, jis atsto
vavo kairįjį sparną, kuris 
tuo laiku buvo didžiumoje 
kailiasiuvių unijoje, o to so
cialistai negalėjo pakęsti).

Massachusetts valstijos gu
bernatorius Fuller paskel
bia, kad Sacco ir Vanzetti 
turi būti nužudyti ru^piū-

padėti ten vietos draugams 
su išleidimu jų laikraščio 
“Rytojus.” Įvyksta gražus 
vakaras jo išleidimui su vi
sa eile kalbų ir linkėjimų 
jam sėkmės kelionėje ir už
brėžtame darbe.*

Colorado streikas
Lapkričio mėn. prasideda 

manierių streikas Colorado 
valstijoje ir vėliau pra
siplečia į Pennsylvani- 
jos valstiją. Colorado po
licija taip puola streikie- 
rius, kad nušauti penki 
piketininkai; daug vyrų ir 
moterų sunkiai sužeista. 
Prieš šiuos streikierius pa
naudota kulkosvaidžiai, tan
kai, bombos ir arklių kano
pos. Colorado gubernato
rius paskelbė karo stovį, o 
po tokiu dangsčiu “viskas ga
lima.” Vienas “L” editoria- 
las baigiasi: “Anglies ka
syklų laukuose Ixjasi dar
bininkų kraujas.”

Liet. Darbininkių Susivie
nijimas greit stojo remti 
šiuos streik i e r i u s. E. N. 
Jeskevičiūtė, sekretorė, uo
liai ragina jo nares ir kuo
pas dalyvauti tarptautinėje 
konferencijoje, kuri šaukia- 
kiama su darymui Iplamų 
kaip daugiau ir geriau būtų 
galima padėti streikuojan
tiems angliakasiams.

Šių metų pabaigoje Laiki
nas Nacionalinis Priešfašis- 
tinis Komitetas šaukia vi
suotiną lietuvių priešfašisti- 
nį suvažiavimą^ kuris įvyks
ta 1928 m. kovo 3 d.1928 m. kovo 3 d.

Elena N. Jeskevičiūte
Jub. Komiteto nare

Leningradas išsįd ė s t ę s 
101 saloje. Jas jungia 500 
tiltų.' Pagal tiltų skaičių Le
ningradas užima pirmą vie
tą pasaulyje, o salų skai
čiumi nusileidžia tik Vene
cijai.

Manila, Filipinai. — Tak
sių streikas buvo atšauktas, 
kai valdžia uždraudė strei
kuoti. ir areštavo unijos va
da.
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Laimė - sąžiningumo palydovė Rochester, N. Y.
Šiandien Rima išvažiavo... Liūdna ir 

man be Rimos. Neilgai draugavome, 
bet, rodos, viena kitą gerai supratome. 
Nors mergaitė nebaigusi aukštojo mok
slo, tačiau gyvenimo patirties ir žinių 
lobynas jos nemažas. Daug ir įvairio
mis temomis mudvi kalbėdavomės. Tai 
išdykėliškai linksma, nuoširdi ir princi
pinga mergina. Vienas dalykas man 
joje nepatiko: ilgi nagai ir jų lakavi- 
mas.

Vieną kartą, eidama su Rima pasi
vaikščioti, pasiėmiau ir savo penkerių 
metų sūnelį, Sauliuką. Berniukas, pa
matęs merginos nagus ir sako:

—Kur tu išsitepei nagus? Reikia nu
plauti,— ir pamažu ištraukė savąją ran
kutę iš jos rankos.

—O ar negražu raudoni? — klausia 
Rima.

— Gražu, bet kodėl toki ilgi? Kodėl 
tu nenusikerpi?

— Žirkliu neturiu.*- i ..—- Mama turi. Pasiimk ir nusikirpk.
— Tai matot, inžiniere, — pasakė pus 

balsiu, truputį sumišusi ir net rausda- 
> ma mergina, — jūsų Sauliukas suraitė 

mane į ožio ragą. Aš prieš jį iš tiesų 
dabar jaučiuosi labai nepatogiai. Tur 
būt jau daugiau nebedažysiu,— užbaigė 
susimąsčiusi.

Rima nepažinojo šeimos šilumos. 
Prieš keliolika metų jos motina pamilo 
jauną, gražų ir turtingą agronomą, už 
jo ištekėjo ir išskrido prie juodosios jū
ros. Prieš išvažiuodama, vis dėl to šiek 
tiek pasirūpino savo dukrele: miestely
je S. nupirko mažą namelį ir apgyven
dino ten mažąją Rimutę su savo moti- 
na-senele.

Tėvas iš sielvarto išsikėlė į Kalinin
gradą pas savo seserį, o po kiek laiko 
irgi sukūrė naują šeimą. Tačiau Rimu
tė ir toliau gyveno pas senelę. Paaugu
si, nuvažiuodavo pas tėvą paatostogau
ti, geriau sakant, padėti pamotei namų 
ruošoje.

Vieną šaltą, besibaigiančios vasaros 
dieną, Rimutė šluostė tėvų kambaryje 
grindis. Vale dulkes iš visų kampelių.

. kaip buvo mokiusi močiutė ir, štai, is 
po spintos ištraukė seną, aplūžusią pin
tinėlę, kurioje buvo primesta atkarpų, 
siūlų ir vatos gabalėlių. Iš- po atliekų 
kyšojo raudono rankinuko kampelis. Šis 
menkniekis patraukė šešiolikmetės mer
gaitės dėmesį. “Jis pamotei, tur būt, 
nereikalingas” — beveik balsiai pagal
vojo ji. “Paprašysiu gal man atiduos.” 
Ir ji v a i z d u o tė j e jau mate save va- 

' sąrą jaunimo festivalyje, apsivilkusią 
balta suknele, raudonais batukais ir,.

štai, raudonu rankinuku rankoje! Gai
vališkai čiupo jį ir atidarė.

anuo susijaudinimo jos veidelis parau
do, o rankos ėmė dreoeti. Pilnas pini
gų!... Kiek daug pinigų! Pasiklausė
— niekas niekur nei krepšt. Pribėgusi 
užsirakino duris ir, atsisėdusi ant dar 
neišdžiūvusių grindų, ėmė skaičiuoti. Vi
sas tūkstantis! šitiek pinigų! O tėtis 
su naująja mama jai net kojinių nieka
da nenuperka!

Rimutės širdį suspaudė pačios savęs 
gailesčio ir neteisingumo jausmas. “Pa
imk dešimtį rublių” — šnabždėjo balsas 
viduje. “Kam tiek daug? penkių gana”
— šnabždėjo kitas. “Ne, ne. Paimsiu 
aš tris rublius. Bus man pačios geriau
sios kojinės” — ir jau pirštais palietė 
trirublių pundelį. “Neimk!” —- rodos, 
kažkas suriko prie pat ausies. Mergai
tė apsidairė — nieko nėra. “Et, kam 
man i u reikia. Paimsiu, dar bus tetai 
bėda”.

Sudėjo pinigus atgal, uždarė rankinu
ką, padėjo vėl į pintinę, užmetė skudu
rais ir viskas kaip niekur nieko.

Virstelėjo prieangio durys. Rimute 
pažino tetos žingsnius. Dar neatsigavu
si nuo susijaudinimo, mergaitė .viską pa
pasakojo tetai, tėvo seseriai. Ši tiek te
pasakė :

— Ir kam tau reikėjo ten kišti nosį? 
Gal ir paėmei kokį rublį? Prisipažink, 
vaikeli, nes vistiek sužinos, o tada...

— Nė, ne, tetuko. Aš visai nežinojau, 
kad ten... Žiūrėjau rankinuką ir kaip 
tai atidariau —- aiškinosi su vaikišku 
naivumu Rimutė.

—Neimk, vaikeli, niekada svetimo 
nei šapelio. Kas daug turi, tegu turi. 
O už sąžiningumą ir teisingumą likimas 
žmogui visada atlygina.

Rimutė, striksėdama ir mojuoda
ma šlapiu skuduru, išbėgo į kiemelį. Ty
ra sąžinė ir savęs nugalėjimas ją, tar
si, kėlė į nežinomas aukštumas. Jautė
si taip lyg neseniai būtų bėgusi basa de
gančiomis žarijomis, kurios visiškai ne
degino kojų.

Rugpjūčio paskutinės dienos prapliu
po lietumi. Pūtė kaulus geliantis vejas
— pirmieji artėjančio rudens simpto
mai.

Rimutė su plonu, sudėvėtu lietpalčiu 
grįžo iš miesto labai sušalusi. Nusipur- 
čiusi nuo savęs, kaip šlapias kaučiukas, 
lietaus lašus, priėjo prie tetos ir pakuž
dėjo į ausį:

— Prašysiu tėtės, kad man nupirktų 
rudeninį paltą ir batus. Kažin, prašyti?

— Prašyk, — pritarė ši. — Juk tėvas 
lig išol dar jokį didesnį daiktą tau ir 
nenupirko.

(Bus daugiau)

Daug nutylėta
Mūsų miestas labai ap

leistas. Politikieriai nema
to reikalo palaikyti švaros. 
Kalbama labai daug apie 
“pollution,” tikrai taip ir 
yra. Bėga žmonės iš mies
to. Jau nėra malonumo 
mieste gyventi. Vakarais 
pėstininkams yra pavojin
ga. Daug yra vietų, kur 
ir dienos metu nemalonu 
praeiti. Gatvės užterštos, 
namai ir šaligatviai be prie
žiūros.

Daug dirbtuvių likviduo
jama, tuščios. Nėra darbų. 
Kriaučiai labai nuskriausti. 
Ponai darbdaviai išsikraus
to kitur, kur darbo jėga pi
gesnė.

Darbininkai vaikšto labai 
nusiminę. Krautuvės pri
krautos svetimų šalių pro
duktais. Ateitis nemaloni.

Darbininkams rūpesčių be 
galo. Namų taksai labai 
pakilo. Pragyvenimas pa
brango. “Nieko neturinčių” 
skaičius sparčiai auga.

Apie lietuvius
Lietuvių parapija eina Į 

menkyn. Turi du kunigus. vvųeį 
Vargonininko nėra, nes nė
ra pinigų, k 
mokslų mažai gali išgirsti.! 
Apie dangų ir peklą kuni
gai jau labai nedrąsiai kal
ba.

Dipukai eina dažnai į 
bažnyčią iš papratimo. Jų 
tarpe yra daug gerai prasi
lavinusių, padorių žmonių. 
Daug jų yra perskaičiusių 
Karlą Marksą. Lanko “die
vo namą” tik iš papročio.

Mes turime vieną filoso
fą. Tai Ant. Sabalius, Lie
tuvoj buvęs prokuroras. Jis 
puikiai gali, apie dipukų 
praeitį papasakoti. O! jis 
jiems kartais gerai “už
traukia.”

Rašėjas Jonas Jankus,

jimui tų dviejų Bražinskų.
Petras Y. gerai atsake: 

“Pinigų jums neduosiu. Jū
sų tikslas yra labai tamsus. 
Jus perite nežmoniškumą. 
Tiems razbammkams, va
giliams, užmušėjams pini
gų? Nė vieno cento!”

Kad kiek ilgiau — galėjo 
būti “eksplozija.” Petrą Y. 
išvadino nemokytu, neraš
tingu ir nieko nesuprantan
čiu. Petras už kepurės ir 
išėjo.

Matote, kokie mūsų po
nai inteligentai. Gink, die
ve, nuo tokių piliečių kaip 
Bražinskai ir jų pakalikai. 
Mums Amerikoje tokių su
tvėrimų pakanka.

Laisviečiai be keršto.
Mes parapijonus pas mus 

Kviečiame ir prašome, bet 
jie mūsų kol kas bijo. Vie
ną gerą dipuką prirašom 
prie mūsų draugystės. Tai 
retenybė. Yra daug gerų 
ir dipukų.

Gedimino draugija 
apsidraudusi. Skolų
ri. Bloga, kad nariai ne
lanko susirinkimų.

Petro Malinausko vado- 
. ir jo .visiems sekre- 

tokiamSj ir gaspadinėms, ir!vanu>

Waterbury, Conn.
LLD 28 kuopos parengi

mas ■— Moters Dienos mi
nėjimas yra nukeltas iš ko
vo 14 d. į kovo 21 d., sek
madienį, 2 valandą po pietų, 
103 svetainėje. Turėsime ir 
įvairumų. Tai bus pranešta 
vėlia.

Komisija

gerai 
netu-

Bažnyčioje P^-’baro darbininkams, sunkiai

Lietuvoj gerai žinomas, da
bar rašo romaną. Jis sa
ko: “Apie dangų nieko ne
išmokau ir nieko apie jį ne
galiu rašyti. Mano džiaugs
mas vien bažnytkiemis su 
mano draugais.”

Rochesteriečiai džiaugia
si turėdami profesorę Vla
dą Sabalis. Tai buvusi Vil
niaus miesto Operos žvaigž- 
dė-solistė. Dabar Nazareth 
kolegijoje duoda dainavimo 
pamokas.; Neutralus žmo
gus. Maloni asmenybė. Pui
ki artistė. Rochesterio lie
tuvių 1971 metais First La
dy. I

dirbantiems šlavikams mes 
labai dėkingi. Kolektyvas 
dirba be atlyginimo.

Gedimino draugystė per 
60 metų daug gero žmo
nėms padarė. Mūsų vieta 
Ouvo kaip švietylas. Buvo 
lietuvių centru. Daug spek
taklių, scenų ir gražių kon
certu lietuvių visuomenei 
buvo suteikta.

Mūsų praeities istorija 
graži. Iš mūsų būrio “Lais
vė” gavo Stefaniją Sasną. 
Dėl visų ji dirbo, dėl visų ji 
buvo pasiaukojusi.

Mūsų idealiste Lucy Be- 
kešienė (Bekis) jau sulau
kė 86 metus.. Sako: “Esu 
labai suvargusi...”

Mūsų kolonija dar neuž
miršo gerų žmonių pavar
džių, kaip tai: Bimbos, Šo- 
lomsko', Andrulio, dr. Kaš- 
kevičiaus, Petrikienės.

Taip, ir mūsų menas ne
blogai stovėjo. Turėjome 
artistą Lumbį (Jonas B ri

Hartford, Conn.
Visko po biskį iš mūsų 

apylinkės
Liet. Namo Bendrovė lai

kė metinį susirinkimą vasa
rio 1 d. Nors dalyvių skai
čius buvo mažesnis negu ki
tais metais, bet ūpas buvo 
geras. Išklausius praneši- 
m|us iš namo valdybos, visi 
sutiko, kad darbas atliktas 
gerai.

Buvo pakeltas klausimas 
apie namo pardavimą. Tai 
nė kalbos apie tai. Sako, 

[kur susirinksime tada? Nu
tarta ruošti pramogą namo 
naudai, kai oras biskį sušils. 
Išrinkta energinga komisija 
tam darbui. Prisiminta 
“Laisvė” — kad ji visada la
bai gražiai patalpina visus 
mūsų pranešimus veltui. Tai 

| vienbalsiai paskirta $10 do-
. Bendrovės pirmįnin- 

kas J. Beržinis pridėjo $10, 
J. ir V. Vasil $5, V. Kazlau 
$2, tai viso {susidarė $27.

Valdyba pasiliko. tapati 
šiems metams. /

Po to buvo vaišės daly
viams. R. Černickienė, C. 
Miller ir J. Černickas turėjo 
pagaminę lapai skanių už
kandžių ir kavutės. Už tai 
sakome ačiū.

Laisvės choras ruošia šu- 
rum burum artimoje ateity
je. Datos dar nežinau, bet 
tėmykite pranešimą “Lais
vėje.”

Laisvės choras nutarė 
ruošti pavasarinę pramogą 
su koncertu apie pradžią ge
gužės mėn. ir kviesti daini
ninkus iš kitur ir savo spė
kas. Tam labai stropiai dar
buojasi Wilma Hollis, 
išrinkta komisija ir ji 
pradėjo darbą.

Mūsų ligoniai

i

tikėti, kad kun. Coughlin 
remtų revoliucionierius ?

Bet remiantis “Detroit 
Free Press/' Coughlin pa
aiškinęs, kaip jis galvoja 
apie komunistus. Jis pasa
kęs: “Komunizmas bando 
prikelti Perciles iš jo ka
po.”

Jis taipgi pasisakęs, kaip 
jis žiūri į komunistę Ange
la Davis. Tai esanti “pro
tingiausių moteris Jungti
nėse Valstijose.” .

Kun. Coughlin pasitraukė 
iš Shrine Little Flower 
bažnyčios 1966 metais.

O ką gali žinoti, gal iš 
dvasiškio Coughlino išgara
vo hitlerizmo garbinimas.

Z. Vincent

Įvairenybes
Vienas viduramžių bokš

tas Taline turi keistą var
dą—“Kik in de Kiok” (“žiū
rėk į virtuvę”). Pasirodo, 
jis taip pavadintas dėl to, 
kad iš jo viršūnės gerai bu
vo matyti virtuvė, kur ka
riams, saugojusiems miestą, 
buvo verdamas valgis. Da
bar šis bokštas — vienas 
Istorijos muziejaus filialų.

Už 160 kilometrų į rytus 
nuo Saratovo 50 metrų gy
lyje surasta Volgos požemi
ne sesuo. Ji įteka į Kaspi
jos jūrą, tačiau turi didelį 
trūkumą: jos greitis siekia 
vos kelis metrus per metus. 
Ateityje ji aprūpins stepių 
gyventojus vandeniu.

Jau 
jau

Karštuoliai <
Turime dipukų karštų. 

Labai nekantrūs, ir dažnai 
šiauriai supranta. O! jie vi
sada “žino/’ kas teisus. Pa
norėjo daugiau pinigų dėl 
tų dviejų pabėgėlių, užmu
šėjų.

Sekma

Labai gražiai Lietuvos visuomenė pažymėjo lietuviškos operos gimi
mo 50-metį. Vilniuje, Akademiniame operos ir baleto teatre, susirinko 
vilniečiai, žymūs respublikos kultūros ir meno veikėjai, kitų respublikos 
miestų bei rajonų visuomenės atstovai. Salėje susėdo svečiai, o sceno
je — operos ir baleto solistai, choro ir baleto trupės artistai, dirigentai, 
dailininkai — visas kūrybinis teatro kolektyvas. Drauge su jais—gar
bingo amžiaus sulaukę operos ir baleto veteranai. Čia ir pirmieji “Tra
viatos” statytojai ir atlikėjai, ir vėliau teatro gretas papildę dainini- 
ninkai, baleto veteranai.

Buvo perskaitytas Lietuvos Komunistų partijos C e n t r o komiteto, 
Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo ir respublikos Minis
trų Tarybos sveikinimas Akademinio operos ir baleto teatro kolektyvui.

Tą vakarą operos ir baleto meistrai susirinkusiems surengė didelį 
koncertą. '„/.į/y ■/.

■ Nuotraukoj : Bendras Lietuviškosios operos 50-mečio minėjimo vaiz
das. (K. Liiibšio nuotrauka)

p įprasta, 
į bažnyčią 

pasimelsti. Meldėsi rožan
čiaus pagalba. Sako, “vie
toj kad kurfigas duotų man 
reikalingą pamokslą, kaip 
padoriai gyventi, pradėjo 
aiškinti, kad reikalas būti
nai surinkti kaip galima 
daugiau dolerių dėl tų dvie
jų pabėgėlių, užmušėjų Bra
žinskų.”

Petras bažnyčioje užsi
rūstino. Sako, jo malda 
“nuėjo vėjais.” Po pamal
dų, sako', “nuėjau į svetai
nę, kad daugiau žinių su- 
žinočau. Ir štai,ateina pas 
jį 4 pinigų prašytojai ir sa
ko Petrui: “Kaip dangu
je, taip ir ant žemės.” Baž
nyčioj išaiškintas tikslas, o 
čia vykdomas. Norime su- 

Į rinkti, daugiau pinigų geibo -

Baigdami savo gyvenimą 
pamatėme, kokiais mes tur
tuoliais buvome. O! kur 
dar, dar? Buvome aplanky
ti puikiausiais artistais, so
listais: Butėnas, !
M. P e t r a u s k a s. Aidas 
skambėjo išdidžiai ir švel
niai. Kas ihus prisimins? 
Esame vien seneliai. Mūsų 
visi įpėdiniai išbėgiojo. Bai
giame, bet sielą turime. Ro- 
chesteris irgi nori pasigirti 
savo praeitimi.

Argi mes jau nereikalin
gi? Ne, ne, nenusiminkime, 
darbą atlikome gerai.

Rochesterio Bevardis

Girdėjome, kad J. Mar- 
gaitis iš Windsor, Conn., nu
vežtas ligoninėn. Tai senas 
“Laisvės” rėmėjas. A. Lat- 
wen palengva sveiksta duk
ters namuose.

Sunkiai susirgo L. Že
maitiene, randasi namuose 

Sodeika,[po priežiūra sesutės L. But
kevičienės.

Labai pasigendame jūsų 
abiejų. Tai didelė spraga 
mūsų tarpe.

Visiems ligoniams linkiu 
greitai pasveikti/.

/ V K

So. Boston, Mass.
LDS 62 Kuopos Nariams

Kadangi yra sunku su
šaukti LDS 62 kuopos na
rius į susirinkmą, tai nariai 
galės pasimokėti duokles už 
1971 mjetus kas šeštadienio 
popietę, 318 Broadway, kaip 
kad buvo daroma praeitais 
metais. Norintieji pasimo
kėti duokles, ateikite į salę 
ne vėliau kaip 5 vai. popiet. 
O kovo 6 d. turėsime susi
rinkimą (jei orūs nesutruk
dys), ir norėčiau, kad tuo
met visi pasimokė tu m ė te 
duokles už šiuos metus.

A. Kandraška
• Fin. sekretorius

Detroit, Mich.
Dvasiškio Coughlin 

samprotavimas pasikeitė!
“Detroit Free Press” til

po straipsnis po antrašte: 
“Father Coughlin Now 79, 
Supports the Revolution
ists.”

Šią užraštę nustebau, at
mindamas šio dvasiškio 
garbinimą Hitlerio per sa
vo radiją ir “Social Justice” 
laikraštį.

Antrajam pasauliniam ka
rui prasidėjus, JAV prezi
dentas Franklin D. Roose
velt tą kunigo Coughlino 
hitlerinės propagandos liz
dą uždarė ir užčiaupė jam 
burną.

Kun. Coughlin neapkentė 
prezidento Roosevelto, kaip 
is neapkentė Tarybų Sąjun
gos santvarkos.

Tą žinant, argi galėtum

Pocuoli mieste (Italija), 
kuris yra prie Neapolio 
įlankos, krantas per 6 mė
nesius pakilo daugiau kaip 
metrą. Dėmesį patraukia 
šio miesto Sorapio šventyk- 
1 o s kolonos. Pusketvirto 
metro aukštyje galima pa
matyti trimetrinę juostą, 
aplipusią kriauklytėmis.

TSRS sukurta speciali el
ektros motorų izoliacija, 
pakelianti 600 C karštį. To
kie elektros motorai naudo
jami metalurgijos pramo
nėje, atominėse elektrinėse 
ir kitur.

VETERANAI
Tokia tyla!

Lyg po kautynių. . . 
Apmąstymams skirta tyla. 
Kaimynas eina pas kaimyną. 
Tyla —- gera byla.
Ir toj tyloj iškyla viskas :
Kas jaudina, kas praeity...
Ar tai ne ašara sutvisko, 
Ar ne daina rūsti, graudi ?

Ir porina suėję seniai 
Al) i c vargus, apie kovas. 
Jaunuosius tyliai

■pagraudena, 
Savaip susėda šventę švęst.

Verpetai senolius pagauna 
Ir ima vienas kitą guost. 
Jie svarsto, lygina ir baras 
Ligi gaidžių, pirmų gaidžių. 
Dažnai išsprūsta žodis—

karas —
Ir posmai jo dainų graudžių.

Jiems viskas gera, 
viskas 4^enta:

Ir praeitis, ir ateitis.
Juk tiek matyta, 

tiek gyventa!
Ir tai, kas buvo,—nebegrįš... '

Lyg medžiai seni, rudeniniai, 
Lyg žiemkenčių

pilni laukai... " 
Apgynę žemę ir Tėvynę, 
Jie, revoliucijos vaikai, 
Lukštena tiesą susiėję. ..
O laukuose... O laukuose 
Taip graudžiai graudžiai 
Verkia vėjai... Z

I. Astrauskaitė
(š ‘Valstiečių Laikraščio”)
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APIE AMERIKOS MEDICINĄ IR MEDIKUS

Įžymusis Lietuvos medikas 
pas Amerikos medikus

čia seka “Komjaunimo Tiesoje” (sausio 16 d.) at-|Vįs’
spausdintas to laikraščio korespondento Antano Burdos 
pasikalbėjimas su profesoriumi A. Marcinkevičiumi, ku
ris net tris įpėnesius viešėjo Jungtinėse Amerikos 
tijose. Pasikalbėjimas įdomus ir svarbus.

’— Kokį jums įspūdį pali
ko JAV medicininio aptar
navimo lygis ir patys medi
kai?

— Amerikoniškoji medici
na — labai aukšto lygio, 
bet ligoniai ir gerai įrengto
se, gerų daktarų prižiūri
mose ligoninėse nerodo noro 
per ilgai gydytis. Priežastis 
neįprasta Tarybų Lietuvos 
žmogui — už gydymą tenka 
brangiai mokėti. Amerikie
čiai, tiesa, gali pasigirti di
deliais uždarbiais, bet čia 
viena para ligoninėje kai
nuoja nuo keturiasdešimties 
iki šimto doleriu... v .

Kur tik buvau — Čikagoj, 
Klivlende, Hiustone, Fila
delfijoj, Niujorke, Vašing
tone 
goninėse ir klinikose, bend
ravau su medikais. Susipa
žinau su dviem didžiausio
mis Amerikos medicinos pa
saulio garsenybėmis— Hius
tone dirbančiu Deltonu Ku
li (Cooley) ir Maikiu De- 
beki (Debakey). Buvojau jų 
klinikose, mačiau jų daro
mas operacijas. Turiu pri
pažinti, kad širdies operaci
jose Amerikos medikai pa
žengę toli.

Savotiškai įdomi, net la
bai marga Amerikos ligoni
nių bendradarbių sudėtis. 
Ko tik jose nesutiksi, be pa
čių amerikiečių: ir japonų, 
ir negrų, ir žinoma, lietuvių. 
Tarp kitko, medikai, atvykę 
mokytis ar specializuotis, 
neretai ir pasilieka Ameri
koje, kuri seniai garsėja su
gebėjimais supirkti pasaulio 
protus ir tinkamas jai ran
kas.

Paminėsiu keletą gražių 
Amerikos ligoninių darbo 
savybių. Visų pirma, medi
kams darbe labai padeda 
kompiuteriai (skaičiavimo 
sistema) ir monitoriai —in
formacijos apie ligonį siste
ma. Visi reikalingi elemen
tariausi tyrimai atliekami 
vienoje vietoje ir žaibiškai. 
Monitoriai tarnauja visam 
personalui — nuo seserų iki 
vyriausiojo gydytojo.

Ligoninėse daug automa
tų, pakeičiančių ilgą ir ma
žiau produktyvų žmogaus 
darbą. Štai kad ir ligoninių 
viduje pneumatinis paštas 
su kodais sutaupo persona
lui daug laiko, jėgų, suteikiaI 
galimybę per trumpesnį lai
ką aptarnauti daugiau ligo
nių, greitai susisiekti su ko
legomis.

Das vienas dalykas, labai 
svarbus mediko darbe —tai 
vienkartiniam naudoj i m u i 
pagamintos ištisos sistemos 
—sterilizuoti švirkštai, ada
tos, vamzdeliai, popieriniai 
rankšluosčiai, kaukės ir ki
tos smulkmenos, be kurių 
neapsieisi ir kurios taip pa
spartina darbą. Tai labai 
svarbu — nepaprastai laiko 
smulkmenoms. Juk nieko 
nereiškia pagaminti tuos 
dalykėlius iš plasmasės, gu
mos, metalo, popieriaus. Pa
sinaudojai kartą, ir išmetei. 
Mano nuomone, visa tai pil
nai galėtume ir Vilniuje pa
sigaminti. Smulkmenos cen
tus kainuoja, o sutaupo ne
apsakomai daug...

Turint galvoje dar nau
jausią aparatūrą, galima 
įsivaizduoti apytikrį ligoni-

visur lankiausi li-

Vals

nių “apginklavimą”.
Medikai ten dirba 

intensyviai, apskaičiuodami 
kiekvieną minutę/ Mūsų me
dikams bus aiškiau, jei pa
sakysiu, kad Amerikos ligo- 
n i n ė s e dirbtinę apytaką 
tvarko vienas žmogus, kad 
per dieną tie patys žmonės 
ten padaro devynias perfu- 
zijas.

Pagirtinas dalykas ir tai, 
kad vidaus ligų gydytojai 
paprastai ir glandas šalina, 
ir vasada dalyvauja kitose 
savų ligonių operacijose*

Amerikoje yra įstatymas, 
pagal kurį kiekvienas suau
gęs pilietis privalo duoti krau
jo. Todėl dėl kraujo trūku
mo kaip ir dėl kitokio medi
kams reikalingo tiekimo čia 
nebūna problemų.

(REDAKCIJOS PASTA
BA: Prof. A. Marcinkevi
čius klaidingai informuotas. 
Tokio įstatymo mūsų Jung
tinėse Valstijose nėra. Ir 
pas mus ligoninės skundžia
si, kad labai dažnai pri
trūksta kraujo, št’ai New 
Yorko ligoninės beveik kas
dien per televiziją ir radiją 
ieško kraujo donorų.)

Palatos ligoninėse įreng
tos apgalvotai, su telefonais, 
televizoriais, pagirtina ir 
švara. Tik stebina ant dau
gelio aparatų pritvirtintos 
lentelės su užrašais, kad, 
pavyzdžiui, būtent šis apa

labai

ratas yra to ar kito miste
rio “fundacija.” Bet čia jau 
amerikiečių įpročių reika
las. '

Hiustonas —- garsusis 
Amerikoje medicininis cent- 
—. Su juo pasaulyje ne
daug kas gali lygintis. 
Moksliniam darbui šis cent
ras — medikų svajonė. O 
jei lyginsime su Čikagos 
ligoninėmis, mūsiškės — 
maždaug vienodo lygio.

Daugeliui medikų būtų 
pravartu susipažinti su sa
vo kolegų darbu Amerikoje. 
Bendravimas ir svečius, ir 
š e i m i n i n k us verčia pasi
tempti.

— Be abejo, turėjote su
sitikimų ir su gydytojais 
tautiečiais ?

— Tai jų dėka aš kelia
vau iš miesto į miestą, po 
ligonines ir • klinikas, susi
pažindamas su Amerikos 
medicinos pasauliu.

Garsiausi medicinos ^tū
zai” Jungtinėse Valstijose— 
patys amerikiečiai. Bet yra 
nemažai išgarsėjusių ir lie
tuvių. Tiesa, chirurgų jų 
tarpe nedaug.

Man malonu buvo girdėsi, 
kad nemaža dalis tautiečių, 
seniau išvykusių iš gimti
nės, neblogai žino tikrąją 
padėtį Lietuvoje, seka jos 
skaudą. Kai kas jų ir pabu
vojęs tėvų žemėje. Gražu, 
kada atostogoms tautiečiai 
galvoja pasirinkti ne vien 
Italiją, bet ir gimtinę. Bet 
sutikau ir tokių žmonių, ku
rie įsitikinę, kad Lietuva ir 
liko tokia pat nuo to laiko, 
kai jie išvykę, O paviešėję 
tėvynėje .žmonės jau nebe- 
klausinėja, ar dar likę Vil
niuje ar Kaune vežikų.

— Kuo jus sudomino Ame
rika kaip turistą ?

— Mačiau joje ir gerų, ir

blogų dalykų. Patiko ke
liai — gerai įrengti, ketu
rių eilių. Patiko daugia
aukščiai garažai, liftai au
tomobiliams. Kelių tarny
bos policija čia įvedusi ge
ležinę tvarką, su ja nepa
siginčysi, greičio nė nema
nyk viršyti. O išgėręs gali 
važiuoti, jei galvos negaila 
ar nebijai, atstakomy bes už 
avariją.

Bet ir vagių ir visokių 
kitokių nusikaltėlių gaudy
mu čia policija aiškiai nesu
sitvarko.

Gatvėse pasitaiko girtuok
lių, ypač Niujorke ir Čika
goje. Čia yra ištisi kvarta
lai, kur alkoholikai leidžia 
savo dienas ir naktis.
Gausų ir narkomanų. Jau

ni žmonės, matyt, ieško kuo 
išsiskirti iš kitų, tad ne
trūksta visokiausių išsigal
vojimų.

Amerikoje daug gražių 
dalykų, turtingų muziejų, 
bet štai upių ar ežerų jie, 
galima sakyti, neturi — vis
kas užteršta, visur pilna dū
mu. Lietuva šiuo atžvil
giu— nepalyginamai turtin
gesnis kraštas.

— Dėkojame už pasakoji
mą.

Pakriko aliejaus šalių 
derybos su kompanijom

Teheranas, Iranas. — 10 
valstybių, kurios turi sutar
tis su 22 aliejaus kompani
jomis, pareikalavo už savo 
aliejų daugiau mokėti. Pra
sidėjo derybos, bet nepavy
ko susitarti. Pasitarimai nu
traukti.

f Aliejų l. eksportuojančios 
valstybės dabar tariasi su
laikyti aliejaus išvežimą, 
jeigu nebus patenkinti jų 
reikalavimai.

LIETUVOS ŽINIOS
Lietuviškų staklių keliai

Vilniaus “Komunaro” ga
myklos staklės pelnė pripa) 
žinimą ne tik Tarybų "šaly
je. Jas labai vertina Vokie
tijos Demokratinės Respub
likos, Bulgarijos, Lenkijos, 
P r a n c ū z i j o s, Brazilijos, 
Norvegijos, Maroko specia
listai. •

Lietuviškų staklių marš* 
rūtai šiemet pasipildys nau
jais adresas, 
nauja ju siuūta iškeliaus i H 
Kanada ir Sveicariią. & ? , f£ ° c m n m. Ionize t Iii K

Stori drobių rietimai
Daug gerų žodžių buvo 

pasakyta Maskvoje Pane
vėžio linų kombinato audė
jams. Visasąjunginėje au
dinių mugėje vien tik lini
niu raštuotu lovatiesių bu
vo užsakyta išausti 200,000 
metrų. 6 kiek dar preky
bos organizacijos pageida
vo, kad panevėžiečiai išaus
tų lininių staltiesių, rank
šluosčių, margintų portje
rų, įvairių audinių iš lino 
ir lavanso!

Pildydami šiuos garbin
gus užsakymus, kombinato 
darbuotojai šiemet yra 
matę išausti 10,500,000 
trų audinių.

Nauja gajnykla
Didžiausia Paba 11 i j y j e 

sauso lieso pieno gamykla 
pastatytą Mažeikiuose. Ji 
pradės veikti šių 
baigoje.

Įmonė, kurioje 
bo procesai bus 
siškai mechanizuoti ir auto- protestui prieš invaziją į 
matizuoti, tieks konditeri- Laosą. Tokia pat demonst- 

duonos ir racija buvo suruošta Bosto
ne.

Mieste pasidairius Parengimy Kalendorius
New Yorkas, — Sekma

dienį vėlai vakare vienoje 
Edison elektros stotyje įvy
ko “short circuit” ir aptam
sino didelę dalį Manhattan, 
tam tikras vietas Queenso 
ir nutraukė teikimą jėgos 
televizijos perdavimo apara
tui. Taip tęsėsi per ketu
rias valandas.

VASARIO 28 d.
Įvyks “Laisvės vajaus už

baigimo popietė, Laisvės sa
lėje. 1 vai. dieną.

:, 62 metų žydas J. Eisner 
su savo žmona ir 6 vaikais V J1 C1LU IcIIIkLI r*v Ti/r i i i- - -- -jis Maskvos čia atvyko ap- 

■ aerodro
me jo laukė du broliai, su 
kuriais jam neteko matytis 
nuo 2-ojo pas. karo pra
džios. Jo pirmoji žmona ir 
4 vaikai žuvo naciu koncen
tracijos stovykloje.

2,700 garažų ir parkinimo 
vietų darbininkų sustreika
vo, kai unija negalėjo su 
dar b d a v i a i s susitaikyti. 
Streikieriai reikalauja di
desnio atlyginimo ir darbo 
sąlygų pagerinimo. Miesto 
centre automobiliu trafikas 
žymiai sumažėjo, nes nėra 
vietos kur automobilius pa- 
par kinti.

nu- 
me-

metų pa

visi dar- 
komplek-

Daktarai Freedman ir 
Fink pareiškė spaudai, kad 
ateityje bus galimybė tam 
tikrais vaistais išgydyti 
narkotikų naudotojus. Vais
tai jau surasti ir išbandomi.

Vietnamo Taikos Para-
Komitetas suruošė ket

virta die n į demonstraciją 
Jungtinių Tautų plazoje 1 11* • v • • • •

do

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

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

Kovo 21 d.
LLD 28 kuopos parengi

mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

burum popietė.

Balandžio 21 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

Motery Klubo narėms
Trečiadieni, vasario 17 d., C 7 1

4 vai. po pietų įvyks Niujor
ko Lietuviu Moterų Klubo 
susirinkimas. Visos daly
vaukime.

Po susirinkimo mus pa
vaišins kavute B. Keršulie- 
nė ir L Bimbienė.

DAINA SUTEIKIA SPARNUS
Kai įžiebia svają liepsningą 
Ilgesys širdyje neramus,

Atkaklus
Ir kada gyveni ateitim patraukliąja, — 

Daina šitai svajai 
Suteikia sparnus, 

Ji suteikia jėgų jai išskėsti sparnus!
Galingus sparnus!..

Kai krūtinę užvaldo tau noras, 
Toks beribis, toks aukštas, kilnus,

Patrauklus,
Kai girdi tartum šauksmą žvaigždžių, meteorų, 

Daina šitam norui 
Tau duoda sparnus!

Atsiplėšti nuo žemės suteikia sparnus!
Plačiuosius sparnus!..

Kada pajunti karštą godą,
Kai ji užburia tavo sapnus,

Miražus, 
Kada ji stebuklingas tau vizijas rodo, —- 

Daina šitai godai 
Tau sega sparnus! 

Skrist į pasakų šalį suteikia sparnus!
1 Vaizduotės sparnus!..

Kada protas tau iškelia siekį
Ir užburia įveikt jam kelius

Nelengvus,
Kai jis veržiasi drąsiai per kliūtis į priekį, — 

Daina šitam siekiui 
Tau riša sparnus,

Dvasios karžygiu tapti suteikia sparnus! 
Kovingus sparnus!..

Kai užtemdo vargai šviesią viltį,
Bėdų prislėgtas gniūžta žmogus,

Nors stiprus, ’ 
Kai suklupęs neturi jėgų vėl pakilti, —

Daina žiebti viltį 
Augina sparnus!

Vėl į žiburius skristi suteikia sparnus! 
Padangių sparnus!..

Kada uždega dvasią idėja,
Nors takas į ją — ir sunkus,

Ir status
Bet jis žmogui daros tiesesnis, lengvėja, 

Jei daina tai idėjai 
Suteikia sparnus, 

Nuostabian tolin nešančius valios sparnus!
Didingus sparnus!..

J. Alota

From Hawk to Dove
Dove is the symbol of 

peace, hawk just the oppo
site — symbol of war. More 
and more people are turning 
against war in Vietnam and 
Cambodia. So did William 
R. Anderson, a quiet-spo
ken congresmlan from Ten
nessee.

Anderson’s rise to promi
nence began last year when

jos fabrikams, 
pyrago kepykloms bei pre
kybos organizacijoms 2,000 
tonų pieno miltelių per me
tus.

A. Laurinčiuko pjesės 
premjera

Sausio 23 d. Panevėžio 
dramos teatre įvyko Alber
to Laurinčiuko trijų veiks
mų pjesės “Vidutinė mote
ris” premjera. Šiame sce
nos veikale,, kuriame figū
ruoja. ir emigrantai lietu
viai, atskleidžiami ameri
kiečių gyvenimo socialiniai 
ir moraliniai aspektai, pa
rodoma, kaip vardan kapita-

, Senatorius Javits, Ameri
kos biznierių sąjungos susi
rinkime kalbėdamas, primi
nė apie Čilei pavojų iš Jung
tinių Valstijų vyriausybės, 
kuri nesutinka su Čilės val
džios nacionalizacija ameri
kiečių kontroliuojamų vario 
kasyklų.

he and other congressmen j į0 aukojami gražūs žmo- 
visited South Vietnam and'gaus siekiai ir L - 
discovered the “tiger cage”i§gjmOlg ]ajm§ jr garbe.

troškimai,

Policija areštavo keletą 
dvasiškių ir kitų kovotojų 
prieš diskriminaciją darbe 
A & P raštinėje, 420 Lexing
ton Ave./ kur jie tęsė sėdė
jimo streiką.

cells holding political priso
ners at Con Son Prison.

Anderson became widely 
known last December when 
he rose on the House floor 
to challenge FBI Director 
J. Edgar Hoover.

Hoover had charged that 
the Roman Catholic priests 
Philip and Daniel Berrigan 
were leaders of a plot to 
kidnap presidential adviser 
Henry A. Kissinger and 
blow up the heating system 
of government buildings in 
Washington.

Anderson accused Hoover 
of “McCarthyist tactics” for 
attacking the Berrgans be
fore criminal charges had 
been brought against them.

Anderson, 49, a World 
War II hero and former 
com|mander of the first ato- 

imic submarine, is a one
time hawk turned dove who 
became acquainted with the 
Berrigans through their an
tiwar books. Later he visi
ted them in prison and be
came both their friend and 
admirer of their views.

Use

Veikalą režisavo Lietu
vos TSR liaudies artistas 
J. Miltinis. Muziką sukūrė 
Lietuvos TSR liaudies ar
tistas kompozitorius E. Bals- 
sys. a U

Pagrindinius vai d m e n i s 
atliko ■ liaudies artistas B. 
Babkauskas, nusipelnę ar
tistai E. šulgaitė ,D. Banio
nis, K. Vitkus, aktoriai A. 
Masiulis, D. Melėnaitė.

Žiuūrovai šiltai sutiko 
naująjį pastatymą.

V. Petkevičiene

Metropolitan Council on 
Housing padėjo 46 E. First 
Avė. apartmentinio namo 
nuomininkams streiką laimė
ti. Jie atsisakė mokėti nuo
mą per trejetą mėnesių ir 
privertė savininką padaryti 
reikalingas pataisas ir išda
žyti, taipgi truputį numa
žinti pakeltą nuonlą.

Prahos muzikos akademi
jos kvietimu i Čekoslovaki
jos sostinę buvo išvykusi 
grupė Lietuvos Valstybinės? 
konservatorijos dėstytojų ir 
studentų. Viešnagės dieno
mis vilniečiai pasidalijo 
darbo patyrimu, o tarpres
publikinio M. K. Čiurlionio 
konkurso laureatai G. Luk
šaitė, B. Vasiliauskas, stu
dentė M. Rauchaitė surengė 
vargonų muzikos vakarą.

Kelionės tiksiąs — plėsti 
prieš trejetą mi e t ų už
megztus dviejų aukštųjų 
mokyklų bendradarbiavimo 
ryšius. Vilniuje tada sve
čiavosi grupė čekų vargo
nininkų, kiek vėliau Pra
hos konservatorijoje tobu
linosi L. Digrys.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

Išnuomojamas vienas di-
Kompartijos Nacionalinė delis fornišiuotas kambaryj 

Moterų Komisija pasiuntė 
sveikinimą Izraelio Demok
ratinio' Moterų Judėjimo 
kongresui, įvykusiam sau- 
22-23 dienomis Tel Avive.-

Rep.

pavieniam vyrui. Arti au
tobusų ir traukinių. Pra
šome skambinti VI 7-1355. 
Arba kreipkitės: 91-54 — 
114th St., Richmond Hill, 

(11-12)

KVIEČIAME Į LINKSMĄ POPIETĘ 
Sekmadienį, Vasario 28 d.

LAISVĖS SALĖJE, 102-02 Liberty Avė., Ozone Park, N. Y

Perskaitę "Laisvę” paduo
kite kitiems, kurie jos dar ne
skaito.

Kadangi “Laisvės” skaitytojų vajus oficialiai baigiasi va
sario 28 d., tai Spaudos B-vės Direktorių Taryba ruošia tą die
ną užbaigtuvių popietę. Bus vaišių ir kitko.

Kviečiame vajininkus ir visus laisviečius iš apylinkės daly
vauti, pasidalinti savo vajaus įspūdžius su visuomene.

pradžia i val. — įžanga nemokama
Visi mielai laukiami . Rengimo Komisija




