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KRISLAI
Nusižudė neramia sąžine 
Po Laoso—kas seks? 
Jie nepaiso skurdžiu 
Prieškarinis bilius

J. Gasiūnas
Vienas Amerikos atomo bom

bos su planuotojas J. Ilanush 
pasikorė Ispanijoje, kur jis 
gyveno nuo 1964 metų,

Atomo bombos projektuoto
jas pergyveno sąžinės nera
mumą nuo to laiko, kai jo su
projektuotos dvi atominės 
bombos buvo numestos ant 
Hirosimos ir Nagasaki miestų, 
kai ten žuvo šimtai tūkstančių 
žmonių.

Ieškodamas sąžinei ramybės 
iš Amerikos jis išvyko Ispa
nijon, bet ir ten jis ramybės 
nerado, žinodamas, kad išto
bulintos branduolinės bombos 
gali sunaikinti visą pasaulio 
civilizaciją.

Paskelbtas Tarybų Sąjungos Naujoji Lenkijos l vyriausybe
devintasis penkių metų 

planas svarstyti 
z

Maskva.—Komunistų Par-jsuomenei produktų ir kad 
jų kokybė būtų geresnė.

Pirmieji aštuoni penkių 
metų p 1 a n a i daugiausia 
koncentravosi ant stambio
sios pramonės, kad galėtų 
pastatyti daugiau didžiųjų 
fabriku. Tai buvo sėkmin
gai atlikta, Tarybų Sąjunga 
patapo stambios pramonės 
šalimi. Dabar bus statoma 
daugiau lengvosios pramo
nės, reikalingos įvairiems 
produktams gaminti.

tijos generalinis sekretorius 
Brežnevas pasirašė paskel
bimą naujojo penkių metų 
plano. Tuomet jis buvo pa
skelbtas spaudoje. Jis bus 
aptartas 24-ame Komunistų 
Partijos kongrese, kuris 
prasidės kovo 30 d.

Tai bus devintasis penkių 
metų planas. Jis bus skir
tingas tuo, kad bus daugiau 
susikoncentruota pagamin
ti daug daugiau įvairių vi-

numažina prekių kainas
Varšuva. —Lenkijos nau-įgyvena. Vokiečiai pasinau- 

jasis premjeras P. Jaroshe-dojo proga sukurstyti ir kai 
wicz per televiziją paskelbė i kuriuos kitus žmones strei- 
savo vyriausybės tarimą, :kus skelbti ir riaušes kelti, 
kuris numažina prekių kai-!
nas 20 procesu kovo 1 d Dabar nemažai vokiečių 

išsikelia gyventi į Vakarų 
Pirmesnės valdžios iškel- Vokietiją. Per trejetą pas

tos kainos daįvė progą riau-įtarųjų mėnesių išvyko iš 
sems iškilti (keliuose mies-| Lenkijos daugiau kaip 3,000 
tuose, kur daugiau vokiečių!vokiečių.

Izraelis vėl trukdo taikos 
derybas; Egiptas užgyre 

Jarringo siūlymus

Amerikai parsidavėlis Pie
tų Vietnamo vice prezidentas 
Ky pasakė, kad po Laoso tu
ri sekti Šiaurės Vietnamas, Į 
kurį turėsią įsiveržti bendros 
pietvietnąmiečių ir amerikie
čių karinės jėgos.

Gen. Ky, matyt, išdavė Am
erikos imperialistų slaptus 
planus, nors Nixono adminis
tracija užginčino, kad tokių 
planų, kol kas, neturi.

Gerai prisimename pirmes- 
nius prisiegavimuš, kad ame
rikiečiai nesiverš į Kambodi- 
ją ir Laosą karo sūkuryje.

štai negražus pavyzdys, kaip 
piliečių išrinkti legislatorial 
nesirūpina žmonių gerove.

Michigan© valstijos legisla
toriai gauna po $17,000 į me
tus, taipgi medicininių bilų 
apmokėjimą, net už dantų tai
symą gauna 80 proc. atmokė
ti jie patys ir jų šeimos.

Detroite yra apie 60,000 
skurdžių vaikų. Buvo siūlyta 
tokiems vaikams skirti po $60 
į metus aprangai 
žiįms) nusipirkti, 
riai siūlymą atmetė 
daug iškastingą.

(drabu- 
Legislato- 
kaip per-

J mano laišką, raginantį su
laikyti pinigų skyrimą karui 
Indokinijoje, kongresmanas 
Joseph P. Addabbo atsakė, 
kad jis yra vienas daugelio 
kongresmanų, kurie siūlo 11. 
R. 1737 bi Ii ii. draudžiantį 
Jungtines Valstijas finansuo
ti karą Kambodijoje.

* šis bilius taipgi draudžia 
Amerikos jėgas kariauti Kam
bodijoje iš oro, žemės ir van
dens, teikti patarėjus, parem
ti bet kokius militarinius veik
smus. ; J'ne

panašus bilius pasiūlytas ir 
Senatui. Piliečiai turėtų ra
ginti kongresmanus ir senato
rius tuos bilius užgirti. Pana
šūs biliai turėtų būt pritaikyti 
ir Laosui, bet geriausia—visai 
Indokinijai.

Mūsų šalies tėvo Washing
ton© gimtadienis visada pri
puola ir bu vo atžymėtas vasa
rio 22 d. Bet šiemet minėjo
me jo gimtadienį vasario 15 
d., visa savaite anksčiau.

> Kongresas patvarkė, kad 
Washington© diena visada bū
tų minima trečią vasario 'pir
madienį. Tai padaryta, kad 
turėtume ilgesnį savaitgalį po
ilsiui. Kadangi Linko Ino gim
tadienis buvo penktadienį, va
sario 12, tai daugelis tikrai 
turėjo ilgą keturių dienų po
ilsio savaitgalį.

Siūlo Vakaru Berlyną nejungti 
su Vakaru Vokietija

Berlynas. — Valdančioji 
Vakarų Vokietijos Socialde
mokratų partija užgyre 
Amerikos, Anglijos ir Pran
cūzijos siūlymą nebejungti 
Vakarų Berlyno su Vakarų 
Vokietija, tik palaikyti tam 
tikrus politinius, ekonomi
nius ir kultūrinius ryšius.

Šis siūlymas perduotas 
I Tarybų Sąjungai ir Rytų 
Vokietijai aptarti. Tai kom
promisinis siūlymas. Siūly
mas nurodo, kad nebus kon
stitucinių ryšių tarp Vaka
rų Vokietijos ir Vakarų 
Berlyno, kuris nebus vien-

Demonstracijos ir 
riaušės prieš 
amerikiečius

Qui Nhon, Pietų Vietna
mas. — Daugiau kaip 3,000 
studentų sudarė protesto 
demonstraciją prieš ameri
kiečius. Jie protestavo, kad 
amerikietis karys užmušė 
du vietnamiečius vaikus ir 
tris sužeidė*

Kai policija puolė demon
strantus, tuomet ištiko 
riaušės. Amerikiečiu 2 au
tobusai, 2 automobiliai, dži
pas ir garažas sudeginti, 3 
amerikiečiai kariai sužeisti. 
Vietnamiečiai mėtė ameri
kiečius akmenimis, ragino 
juos vykti namo.

----------k—... .—_____ ,

Devlin vėl Amerikoje
Washingtonas. —Jauniau

sia Anglijos parlamento at
stovė iš Šiaurės Airijos Ber
nadette Devlin vėl atvyko į 
Jungtines Valstijas sukelti 
fondų katalikų kovai prieš 
protestantus ir juos ginan
čią militarinę jėgą

Georgetown universitete 
jos klausėsi 1,800 studentų. 
Ji pasmerkė Angela Davis 
kalinimą, reikalavo ją iš
laisvinti.

Šiaurės Airijoje nedarbas 
ta r)) katalikų siekia 50 pro
centų, Devlin sake. Ekono
minė padėtis labai sunki. 
Siaučia teroras prieš kovo
jančius katalikus.

Manila, Filipinai. —- Raki 
lusiuose potvynuose prigė 
rė 24 žmonės.

tisą dalimi Vakarų Vokie
tijos.

Dabar Amerika, Anglija, 
Prancūzija ir Tarybų Są
junga pirmiausia turėtų 
tuo klausimu susitarti.

Bruselis, Belgija.-Žydų žur
nalo “Sovieti'š Heimland” 
redaktorius Vergelis spau
dos konferencijoje pareiškė, 
kad tarybiniai .žydai nejau
čia jokio "diskriminavimo, 
jie aktyviai dalyvauja poli
tinėje, ekonominėje ir kul
tūrinėje veikloje.

Baltųjų skaičius mažėja 
11-koj didmiesčių

Washingtonas. — Komer
cijos departamentas rapor
tuoja, kad 11-koje didmies
čių baltųjų gyventojų skai
čius gerokai s u m1 a ž ė j o. 
Daugiausia sumažėjo Chi
cago je, New Yorke, Newar- 
ke, kuriame dabar negrai 
jau sudaro 54.2 proc. gyven-

Tik didmieštis Los Ange
les padidėjo 5.3 proc. Da
bar jis turi 2,170,000 gyven
tojų. Iš didmiesčių išsikė
lę baltieji apsigyvena ma
žuose miestuose.

Lietuvos dailininkų 
darbų paroda

Varšuva — Bidgošč i u j e 
atidaryta Lietuvos dailinin
kų tapybos ir grafikos pa
roda. Meistrai iš Vilniaus ir 
Kauno jau ne pirmą kartą 
rodo Bidgoščiaus gyvento
jams savo kūrinius

Bidgoščiaus ir Lietuvos 
dailininkai palaiko gyvus 
ryšius ir štai jau ketverius 
metus keičiasi dailės paro
domis.

Milan j Tenn.—Armija nu
sitarė sunaikinti daugiau 
kaip tris milijonus juodvar
nių, apsigyvenusių Milano 
arsenale. Chemikalais iš 
lėktuvų juos naikins. Sako, 
šie paukščiai padaro daug 
žalos pušų miškams šioje 
apylinkėje.

Amerikiečiai ir Saigono valdžia 
giriasi lamejimais Laose

Saigonas. — Pietų Viet
namo armijos komandierius 
Lam giriasi, kad Laose jau 
pasiekta nemažai laimėji
mų. Jiems pasisekę per
kirsti Ho Chi Minh kelią, 
kuriuo buvo iš Šiaurės Viet
namo vežami sutvirtinimai į 
Pietų Vietnamą ir Kambo- 
diją.

Gen. Lam mano, kad jam 
teks susidurti su tvirtomis 
šiaurvietnamiečių ir Laoso 
patriotų jėgomis, kurios 
koncentruojasi sulaikyti įsi
veržėlius.

Nors bandoma įkalbėti,

Jungtinės Tautos, N. Y.—! užgyre Jarringo siūlymą, 
Izraelio atstovas perdavė i kaip pagrindą taikos dery- 
savo valdžios nusiteikimai boms.
Jungtinių 'Tautų tarpinin-1 Pasitarimai tęsiami dėl 
kui V. Jarringui. Pasirodo,!atidarymo plaukiojimui Su- 
kad Izraelis nepasitenkinęslezo kanalo. Atrodo, kad abi 
Jarringo siūlymais taikos pusės tuo klausimu susido- 
deryboms. Įmėjusios ir norėtų prieiti

Jarringas siūlo, kad Izra-lprie kokio nors susitarimo, 
elis pasitrauktų į senuosius;Kitais klausimais Izraelis 
rubežius, o Egiptas pripa-;neparodo noro susitarti dėl 
žintų Izraelį, kaip nepri- pasitraukimo iš užkariautų 
klausomą valstybę. Egiptas arabų žemių.

kad amerikiečiai tik padeda 
lėktuvais, bet amerikinė 
spaudos agentūra United 
Press International jau įsi
veržimo pradžioje paskelbė, 
kad daugiau kaip šimtas 
amerikiečių karių kartu vei
kia su pietvietnam i e č i a i s 
kariais. Pasirodo, kai kurie 
yra Įsivilkę į pietvietnamie- 
čių uniformas.

Amerikiečiai nemažai pra
rado lėktuvų ir helikopte
rių, kartu ir jų vairuotojų. 
Vadinasi, amerikiečiai yra

ose.

Aliejaus kompanijos ir valstybes 
pasirašė perikių mėty sutartį

Teheranas, Iranas. — Va-1 Libija pareiškė, kad ji ne
karti Europos ir Japonijos sutinka su atlyginimu ir 

reikalaus didesnio už aliejų 
atlyginimo

KABLEGRAMOS 
1S LIETUVOS

Jodelei 'atminti
Kaunas. — Vasario 12 d. 

Politechnikos institute mi
nimos įžymaus statybinių 
medžiagų specialisto, Lietu
vos TSR nusipelniusio mok
slo veikėjo Prano Jodelės 
šimtosios gimimo metinės.

Šis retų gabumų žmogus 
buvo baigęs tris aukštąsias' 
mokyklas ~ Jis"“"šUproj ekta- 
vo, pastatė ir 1914 metais 
paleido pirmąjį Lietuvoje 
cemento fabriką. Jodelė 
taip pat parašė pirmuosius 
lietuviškų geologijos ir sta
tybinių medžiagų technolo
gijos vadovėlius, suorgani
zavo Lietuvos mineralinių 
žaliavų tyrimą.

Lankosi pas darbininkus
Vilnius. — Lietuvos sty

ginis kvartetas koncertavo 
Klaipėdos žvejybos ūosto ir 
konservų gamyklos darbo 
žmonėms.

Vienas jauniausių kūry
binių kolektyvų — Kauno 
choras, kuriam vadovauja 
Bingelis, lankėsi pas Kauno 
Ziberto šilko kombinato au
dėjus.

Lietuvos nusipelniusio ar
tisto Sondeckio vadovauja
mas kamerinis orkestras 
koncertavo Vilniaus kojinių 
ir trikotažo fabrike Sparto
je-

Lietuvių estrados artistai 
—orkestras “Vilniaus aidai’’ 
—svečiavosi Šiaulių triko
tažo fabrike Verpstas. O 
“Neries” ansamblis susitiko 
su Vilniaus kuro aparatū
ros gąmyklos darbininkais.

A. Vaivutskas

Filmas apie Amerikos 
lietuvius

“Lietuviškoji Amerika”— 
taip vadinasi Lietuvos kirto 
studijos režįsoriaus opera
toriaus V. Starošo pilno me- 
tr'ažo dokumentinė apybrai
ža. šis filmas—apie lietuvių 
emigraciją į Ameriką, apie 
u'žjūrin nuklydusių tautie
čių gyvenimą.

Daugelyje kadrų, keliau
dami as po JAV, V. Starošas 
(izfiksavo lietuvių eiūigraų- 
tų nūdieną. Be to, filme nau
dojama d'aug archyvinės me
džiagos — senų kronikų, fo
to nuotraukų.

Tai pirmasis emigraciją 
vaizduojantis lietuviškas do
kumentinis filmas. Scenarijų 
jam parašė Kultūrinių ry
šių su tautiečiais užsienyje 
komiteto pirmininko pava- 
duotoj'as, žurnalistas V. Ka
zakevičius, diktoriaus teks
tą— kino kritikas E. Aukš
tikalnis.

V. Gavelienė

Konkuruos su Amerika
Bruselis. 

ros rinkos 
rė bendrai

— šešios bend- 
valstybės susita- 

konkuruoti su 
Jungtinių Valstijų ekono
miniu dominavimu vakari
niame pasaulyje.

Kova skelbiama Ameri
kos prekėms, taipgi finan
sinėms transakcijoms. Jei
gu toji kova neduos teigia
mų rezultatų, tai už 5 metų 
ji bus atšaukta.

Meksikos miestas. —Mek
sikos valdžia sunaikinusi 80 
proc. marijuana plantacijų 
trijose valstijose arti Jung
tinių Valstijų rubežiaus. 
Areštavo 2,233 narkotikų 
agentus, tarp kurių buvo 
294 svetimšaliai.

karų Europos ir Japonijos 
aliejaus kompanijos pasira
šė 5 metu sutarti su Persu 
įlankos aliejų teikiančiomis 
valstybėmis. Kompanijos 
sutiko sumokėti priedinę 
sumą $1,200,000,000 iki 3 bi
lijonų dolerių paskiausiais 
1975 metais.

Persų Įlankos aliejaus 
gamintojai išleidžia 14 mili
jonų bačkų į dieną. Gera to 
aliejaus dalis pervežama ir si as 
į Jungtines Valstijas, kurio- kad žemės drebėjime žuvo 
se tą aliejų sudoroja 17 62 žmonės, kurių 44 žuvo 
kompanijų. I sugriuvus naujai ligoninei.

Washingtonas. — Senati
ms viešųjų darbų subkomi- 
tetas pradėjo viešus pasita
rimus dėl 950 milijonų do
leri u biliaus viešiesiems 
darbams.

Los Angeles. — Paskiau- 
apskaičiavimas rodo,

Kapsukiečių gaminiai 
eksportui

Kapsukas. — Kon s e r v ų 
fabrikas vis daugiau pro
dukcijos kasmet pateikia 
eksportui. Švedijoje gerai 
vertinami kapsukiečių pa
ruošti grybai, Lenkijoje — 
vaisiai, Vokietijos Federa
tyvinėje Respublikoje —me-i 
dus.

Nors dabar žiema, fabri
ke įprastas darbymetis. 
Kapsulį/rečiai ruošia 70 tonų 
medaus siuntą į Hamburgą.

Iš viso pirmaisiais penk
mečio. metais produkcija ek
sportui padidės maždaug 
penkis kartus.

Washingtonas. —Kongre
siniai tyrinėtojai paskelbė, 
kad du buvę Penn Central 
viršininkai panaudojo kom
panijos turtą privačiai spe
kuliacijai ir pasidarė 500 
proc. pelno, o kompaniją 
nubankrutavo.

Gaza Miestas. — Izraelio 
armija pavarė arabų miesto 

i taryba ir majorą. Militaris- 
tai paėmė 400,000 gyvento
jų miestą valdyti. Gaza bu
vo Izraelio okupuotas 1967 
metu.

Maskva. — TSRS suteikė 
leidimą išvykti Izraelin 4 
žydams ir vienam nežydui, 

| kuris norėjo su žydais apsi
gyventi Izraelyje.

Washingtonas. — Vakarų 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministras Walter Scheel at- 

jų automobilyje. Po to auto-lvy^o tartis su valstybės se- 
mobilį nupirko kiti jaunuo- ikretoriu Rogers Berlyno 
liai ir šiomis dienomis vėl klausimu.
Lrys jaunuobai rasti auto- pittsburghTPaT-Daugiau 
mobilyje užtroškę. 1961 mo- Bell s tem dar.
deho automobilis, pasirodo,,,. !,

Des Moines, Iowa. —Lap
kričio mėn. trys jaunuoliai 
užtroško nuo nuodingų du-

_. kl , . ’ U k , .bbininku paskelbė streiką turėjo blogą dujų ištrauki-^. •_vb/ 
mo vamzdį.

Ann Arbor, Mich. — Reli
ginių organizacijų konfe
rencija nutarė raginti ka
pelionus, kad jie atsisakytų 
tarnauti karui. Konferen
cija pasmerkė bet kokią 
Jungtinių Valstijų agresiją 
užsienyje ir viduje prieš 
negrus.

kai derybos dėl naujo kon
trakto nepavyko.

Belgradas, Jugoslavija.— 
Gaisras kilęs plieno darbi
ninkus vežančiame trauki
nyje sudegino 34 žmones, 
sužeidė 133.

Maskva. — TSRS paleido 
iš kalėjimo amerikietį Ab
ney, kuris buvo 1968 m. nu
teistas už narkotikų įveži
mą į Tarybų Sąjungą.

Washingtonas 
geležinkelieč i ų 
streiką skelbti 
Pasitarimai dėl 
tarčių nevyksta.

— 200,000 
r u o š i a s i
kovo 1 d. » 

naujų su-

Newarkas. — Gembleriu 
raketo varžytinėse užmušti 
Louis Luciano ir Candido 
Trueba.
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Ar užteks pagrūmojimo?
KINIJOS dienraštis “Jenmin Jih Pao” sako: “Kini

ja ir Laosas yra tais pačiais kalnais ir tomis pačiomis 
upėmis sujungti kaimynai, ir taip arti vienas prie kito 
kaip žmogaus lūpos prie dantų. Jungtinių Amerikos 
Valstijų imperializmo nauji karo žygiai Laose sudaro 
tikrai realų Kinijai pavojų”.

Tai labai labai rimtas persergėjimas Amerikai. Kai 
kas tai laiko netgi rimtu pagrūmojimu. Pranešimai 
taipgi kalba apie Kinijos tam tikrus militarinius pasi
ruošimus.

Ar pasikartos Korėjos istorija? Tada, kaip atsime
name, kai Amerikos jėgos pradėjo veržtis į Šiaurės Ko
rėją, irgi neva apsaugojimui Amerikos armijos Pietų 
Korėjoje, Kinija įmatė toje avantiūroje sau pavojų ir 
■‘pasijudino.” O ir tada buvo diplomatų Washingtone ir 
Senule (Pietų Korėjos sostinėje), kurie mus ramino, 
kad Kinija yra bejėgė imtis militarinių priemonių tą 
pavojų pašalinti. Jie skaudžiai apsiriko. Paskui buvo 
gailėtasi.

Atrodo, kad ta istorija dabar yra kartojam^ Indo
kinijoje. Mūsų diplomatai vėl žaidžia ugnimi.

z

Penktadienis, Vasario (February) 19, 1971

Kas ka rašo ir sako Siūlo “naują pasaulį”
Kiekvienas lietuvis žino, 

kad jokios prievartos nebu
vo. Kiekvienas lietuvis ži
no, kad per laisvus ir de
mokratinius rinkimus buvo 
išrinktas liaudies seimas, 
kuris turėjo pilniausią teisę 
kalbėti visos tautos vardu 
ir kuris kreipėsi į Tarybų 
Sąjungos Aukščiausiąją Ta
rybą su pra š y m u, kad ji 
Lietuvą priimtų į tarybinių 
tautų šeimą. Kaip žinia, 
tas prašymas buvo paten
kintas, ir Lietuva tapo ly
giateise Sąjungos nare.

Lietuvos priešams baisiai 
nepatinka tokia lietuvių 
tautos valia ir, žinoma, jie 
turi teisę su ja nesutikti, ją 
kritikuoti, bet jie sąmonin
gai falsifikuoja istoriją, 
skelbdami, kad Lietuva bu
vo “prievarta inkorporuota 
į Tarybų Sąjungą.” Jei 
jiems tuo piktu iš tikrųjų 
pavyko apgauti ir mūsų 
Valstybės sekretorių, jie tu
ri teisę didžiuotis, bet tas nė 
per nago juodymą nepakei
čia Lietuvos įstojimo į Ta
rybų Sąjungą istorijos.

1971 sausis 
Vilnius

Mieli tėvynainiai,
Daug vandens nutekėjo

krūtinę ir sakyti: “Mano 
kaltybė'” O kada nulenkta 
galva, tada lengva per ją 
važiuoti su sunkiais išnau- nuo to laiko, kai mes Jūsų 
dojimo ratais. Tačiau kun. j jaukioj kompanijoj bendra-

(misijom e r i u s) Davis M.jvome. Geri prisiminimai li- 
Stowe, kalbėdamas iš paty- ko. Kada man sunkiau pa-

Tures atsisakyti visą pretenziją
JUNGTINĖS Valstijos, Anglija ir Prancūzija pa

skelbė savo naują pasiūlymą Tarybų Sąjungai Vakarinio 
Berlyno reikalams “sunormalizuoti.” Komercinė spauda 
jį vadina didele “nuolaida.”

Kaip žinia, Vakarų Vokietija, Vakarinį Berlyną lai
ko savo teritorijos dalimi, nors jis yra Rytų Vokietijos 
teritorijos šimto dešimt mylių gilumoje. Iki šiol tą teisę 
jai pripažino ir šios trys valstybės. Dabargi jos sako 
Tarybų Sąjungai: “Mes sutiksime, kad Vakarų Vokie-, 
tija nebesisavintų Vakarinio Berlyno, bet jūs sutikite 
pripažinti jai teisę turėti “specialius kultūrinius, ekono
minius ir politinius ryšius su Vakariniu Berlynu.”

Šiuos žodžius rašant savaitės pradžioje, Tarybų Są
jungos atsakymo dar nesigirdėjo. Aišku, kad ji jo ig
noruoti negalės.

Tie minimi “specialūs ryšiai” reiškia, kad V. Vokie
tija dar vis neatsisako pretenzijų į Berlyną. Betgi ji jo
kios teisės į jas neturi. Pagal Tarybų Sąjungos, Jung
tinių Valstijų, Anglijos ir Prancūzijos susitarimą, Va
karinis Berlynas yra nepriklausomas miestas. Bet koks 
V. Vokietios kėsinimasis į jį laužo tą sutartį. Šios vals
tybės, tose pretenzijose palaikydamos V. Vokietiją, taip 
pat sauvališkai sulaužo tą susitarimą.

Normalizavimas V. Berlyno padėties, mums atrodo, 
ir turėtų prasidėti su griežtu prisilaikymu po karo tal
kininkų iškilmingai padaryto susitarimo.

KODĖL NEBEATVYKS 
MASKVOS OPEROS 
TRUPĖ ?

Šiais laikais Amerikoje 
kažkodėl daug kas siūlo 
“naują pasaulį.” Jį siūlo ne 
tik pažangūs kovotojai, bet 
ir surambėję reakcionieriai. 

“Naują pasaulį” siūlo pre
zidentas Richard Nixon sa
vo kalboje State of the Uni- rimo, sako, kad kolonizato- 
on, siūlo jį ir kun. Billy Gra- riams ir jųjų atstovams 
ham, kuris p e r pamokslus “dievo valia” pasibaigė, kad 
ant Baltojo Namo laiptų jau reikia kurti “naują pa
šaukia visus JAV kongres- šaulį, 
menus ir senatorius grįžti 
prie Kristaus. Šis bibliškas 
priešistorinis vėjo malūnas 
yra šių laikų nelaimingojo 
kapitalistinio pasaulio sme
genų centras. Ir tai nepavy
dėtina.

Religinis “Magazine Cross
roads” už vas. 6 d. patiekia 
visą eilę raštų apie religi
jas: Romos katalikų, pro
testantų, presbiterionų, liu
teronų ir net žydų.

Šioje laidoje yra raštas 
specialaus Romos katalikų 
misijonieriaus kun. Davis 
M. Stowe. Jis išsamiai pa
sakoja apie Amerikos rnisi- 
jonierius siunčiamus į įvai
rias šalis, kontinentus. 
Amerikoje misijonieriai įsi- 

*kūrė dar 1810 metais, taigi 
jau prieš 161 metus. Šiuo 
laiku jie turi 43,000 narių. 
Jų išsilaikymas kaštuoja

Pagal kultūrinių mainų $400,000,000 į vienerius me- 
planą šį pavasarį į Jungti- tus. 
nes Valstijas turėjo at
vykti gastroliuoti garsiojo girtis, kad jie daug ką su- 
Maskvos teatro operos tru
pė. Bet pranešta, kad ne
beatvyks. Kodėl?

Atsakymą randame Tas- 
s’o korespondento pasikal- 

ime su Didžiojo Teatro

n.

Italijos premjero 44 už tikrinimą s”
ŠIOS savaitės pabaigoje mūsų sostinėje lankysis Ita

lijos premjeras Emilio Colombo. Nors jo misijos tikslas 
neskelbiamas, tačiau aišku, kad jis čionai neatvyksta tik 
pasisveikinti su prezidentu Nixonu. Turi kokius nors 
daug platesnius tikslus. Veikiausia prašys kokios nors 
pagalbos arba paramos.

Į save pasaulio dėmesį premjeras Colombo atkreipė 
prieš išvyksiant į Ameriką su savo spaudos konferencija. 
Jis, matyt, nujautė, kad mūsų valdančioji klasė labai gi
liai susirūpinusi Italijos vidine padėtimi, kurioje, kaip 
žinome, labai labai svarbų vaidmenį vaidina Italijos Ko
munistų Partija. Laikas nuo laiko iš Romos į pasaulį pa
sklinda gandų, kad jau Italijos komunistai ruošiasi jei ne 
per duris įeiti, tai per langą įlysti į koaliciją greta krikš
čionių demokratų ir socialistų. O kur užtikrinimas, kad, 
su laiku, tokioje koalicijoje jie nepradės “ponavoti” ir 
anuos partnerius iškrapštyti is jos laukan

Tą mūsų diplomatų baim'ę ir susirūpinimą turėda
mas galvoje, premjeras Colombo minėtojo spaudos kon
ferencijoje daugiau apie nieką kitą ir nekalbėjo. Iš visų 
pusių, jpirmoje vietoje mūsų Ameriką, o paskui ir jos ly
giai išsigandusius visus talkininkus kapitalistiniame pa
saulyje Mr. Colombo užtikrino, kad apie komunistų įsi
leidimą į valdžią geruoju negali būti nė kalbos. Dar 
daugiau: Jis mums prisiekė, kad iš viso Italijoje ko
munistams paimti valdžią į savo rankas nėra nė mažiau
sios progos. Tiesa, girdi, Italijos Komunistų Partija yra 
“didelė jėga su giliomis šaknimis Itžflijos visuomenėje,” 
bet tai visiškai nieko nereiškia ir nereikia bijoti

Aišku, kad dabar gavę tokią garantiją'iš px’emjero, 
ir mūsų aukštieji vadai ir vąldovai galės ramiai miegoti. 
Mūsų komercinė, spauda nebegali atsidžiaugti šiuo jau
nu garsiosios italų tautos galvočiumi.

PRITRENKTI IR 
MIRTINAI 
IŠGĄSDINTI

Associated Press žinių 
agentūros pranešimas apie 
lietuviškų reakcininkų kan
kinį ir šventąjį S. Kudirką, 
kad jis gyvena Klaipėdoje 
laisvas, nesvietiškai pritren
kė ir mirtinai išgąsdino vi
sus “veiksnius” ir “vaduo
tojus.” Tai sprendžiame iš 
Chicagos kunigų “Draugę^ 
vas. 13 d. pirmajame pus
lapyje sieksninėmis raidė
mis pranešimo “Simas Ku
dirka — gyvoji legenda.” 
Tik pasiskaitykime:

“ Associated Press žinių 
agentūra ketvir t a d i e n i o 
naktį p a s k e 1 b ė sensaci
ją: Simas Kudirka gyvas, 
gyvena Klaipėdoje,^nauja
me name, jo buvęs kapito
nas patrauktas į karo teis
mą. Tiems, kurie nepažįs
ta bolševikinių metodų, toji 
žinia gali būti netikėta ir 
net klaidinanti. Kai kurie 
amerikiečių laikraščiai tą 
žinią įdėjo į pirmą puslapį.

Toliau AP sako, kad So- 
vietskaja Litva laivo kapi
tonas Vladimir M. Popov1 
dabar yra priverčiamųjų 
darbų stovykloje ir laukia 
teismo. Kuo jis kaltinamas, 
dar nežinoma, bet manoma, 
kad nesugebėjo išvengti Si
mą sulaikyti jų pačių laive. 
Kudirka, AP žodžiais, gy
vena laisvai ir jam negresia 
persekiojimas, bet žinantie
ji tvirtina, jog jo laisvė lai
kina, ir jis vėliau bus su
imtas.

Toks yra rimtos ir gerai bej 
informuotos žinių agentu-p i rektorių m y Muromce- 
ros pranešimas iš Maskvosjyįb 
oficialių šaltinių. Žinant bol
ševizmo ėjimus, dabar rei
kia laukti, kad tą patį ne
laimingąjį Simą jie pavers 
ir panaudos įrankiu propa
gandai prieš laisvojo pasau
lio lietuvių sujudintą pasau
lį, ypatingai Ameriką. Ilgai 
tylėjo, jų propagandos ma
šina ir nežinojo kaip, atsi
kirsti ...

Nereikėtų nustebti, jei 
kada ir Kudirka prabiltų, 
būdamas bolševikų replėse, 
kartotų jų žodžius, kad ne
patiktų ir tiems, kurie dėl 
jo šalo demonstruodami. 
Kieno dąbar didžiausia kal
tė, kad jis nelaimingas, kie
no žioplystė ir išdavimas, 
kad jis gali būti panaudo
tas propagandai ir prieš 
Ameriką?”

Beje, tam pačiame “Drau
ge” pranešama, kad nelai
mingasis kompozitorius Da
rius Lapinskas jąiL net bu
vo ir muzikinį veikalą su
kūręs “Simo Kudirkos tra
gedija.” Įsivaizduokite, ko
kia baisi nelaim’ė nukristų, 
jeigu pats Simas vieną gra
žią dieną visus juos išvadin
tų žiopliais ir išdavikais!

Davis M. Stowe nebando

kurį paduoda Vilniaus 
(vas. 11 d.). Direk-

Vieno Australijos mieštomis, turinčiomis 12 voltų 
meras tarnautojus, lęurię įtampos baterijas. ToRio- 
turi dažnai vakščioti gatvę- mis lazdomis geriausia ap- 
mis, nutarė aprūpinti lazdo- siginti... piktų šunų.

IGNORACIJA
AR SĄMONINGAS 
APGAUDINĖJIMAS?

Lietuviškų Lietuvos prie
šų spauda paskelbė Jungti
nių Valstijų . Valstybės se
kretoriaus William Rogers 
laišką, rašytą Smetonos at
stovui J. Rajeckui Washing
tone. Ponas sekretorius pa
kartoja “vaduotojų” piktą 
melą, kad Lietuva buvus 
“prievarta inkorporuota į 
Sovietų Sąjungą.”

Galimas daiktas; kad ši
tas ponas nėra susipažinęs 
su Lietuvos istorija ir todėl) 
tą melą paėmė už tiesą. Bet 
jeigu jis žino, kas iš tikrų
jų 1920 metais įvyko, ir jį 
kartoja, tai, jau jis sėdi ne 
savo vietoje.

“Ties
tonus' sako:

“Mūsų spaudo ję jau buvo 
pranešta apie gastrolių at
šaukimo priežastį. Provo
kacijos, kurias rengia sįo- 
nistiniai ekstremistai tary
binių artistų kolektyvų at
žvilgiu, Didžiojo teatro ope
ros trupės kelionę į JAV 
daro negalima..Mes su 
pa s i p i k t i n i m u sužinome 
apie chuliganiškus vadina
mosios ‘žydų gynimo lygos’ 
išpuolius Maskvos filhar
monijos orkestro koncerto 
metu. Paskui chuliganiški 
veiksmai išgarsėjusių muzi
kantu S. Richterio ir D. Ois- 
tracho koncertuose. Po to— 
granatos su ašarinėmis du
jomis sprogimas- Tarybų 
Sąjungos Valstybinio aka
deminio liaudies šokių an
samblio koncerte ir t. t.

Suprantama, tokiomis są
lygomis negalėjo būti ir kal
bos apie gastroles Jungtinė
se Amerikos Valstijose. 
Mes negalime rizikuoti as
meniniu m'uzikantų saugu
mu”.

Direktorius dar į pridūrė : 
“Daugiausia stebina ta ap
linkybė, kad Amerikos val
džia nesiėmė reikiamų prie
monių užkirsti keliui šiems 
nusikalstamiems veiksmams 
prieš tarybinius artistus. 
Tuo pačiu iš esmės ji nuo
laidžiauja jiems.” : '

kūrė, bet tik siūlo, kad bū
tinai reikia viską keisti. 
Sako: “Mes priėjome eros 
galą. Mes puolame,.. apie 
augimą nėra nė kalbos. Tam 
kaltas kolonializmas.”

O kas gi tas kolonialiiz- 
mas? Tai Amerikos ir ki
tų šalių kapitalistų indėliai, 
pelno tikslais, kuriuos rei
kia apginti, reikia spausti 
tų šalių žmones, juos išnau
doti.

Tiesa, tam tikslui ir buvo 
organizuojami misijonieriai 
ir siunčiami į tuos (kaįpjie 
vadina) “atsilikusius kraš
tus.” Jie. tęn nusiunčiami 
kalbėti apie dangaus kara
lystę, o tuo pat įkalbėti sa
vanaudišką - kapitalistinę 
kultūrą, skelbiant, kad “tai 
tokia dievo valia. Kaip dan
guj taip ir ant žemės.” Mo
ko nulenkti galvas, muštis į|

O koks gi tas misijonierių Į 
sukurtas “naujas pasaulis” 
turėtų būti? Tai toks, kokį 
siūlo prez. Richard Nixon ir 
kun. Billy Graham. Žinoma, 
kuo tvirtesenė policija, tuo 
didesnė “dievo valia.” Visi 
Amerikos miestai jau turi 
speciali4'i apmokytas taip 
vadinamas 
gvardijas: 
vuoti vežimai ir skirtinges- 
ni tankai negu naudojamos 
karo lauke.

Prie ko tas viskas veda ? 
Aišku, tikisi sukilimų, kovų 
ir ruošiasi jas malšinti.

Vietname, Indokinijoje, jau 
10 metų kuriamas “naujas 
pasaulis.” Ten vedamas ka
ras būk norint įvykinti i 
“taiką.” Veidmainystė, nu
puolimas, kokį tik žemo 
lygio šalies vadai gali da- 
sileisti. Kiek kartų kalbė
ta apie taiką, tai vis pa
didintas karas. Taigi, leng
vai galime spręsti, koks tas 
“naujas pasaulis” būtų.

Dzūkelis

ko. Kada man sunkiau pa
sidaro darbe spręsti tą ar 
kitą klausimą, aš visada 
prisimenu Jūsų darbo sąly
gas ir tuoj geriau pasidaro. 
Stebiuos ir didžiuojuos Jū
sų ištverme, jaunatvišku 
'entuziazmu ir optimizmu. 
Bravo, šaunuoliai!

žinau, kad pergyvenat 
Jubiliejaus rūpesčius. Svei

ks kinu. Linkiu ištvermės, 
c sveikatos, geros nuotaikos.

Mes pas save taip pat švę- ♦

gatvių kovoms” 
Tam tikri šar-

Aš žinau ----- tu esi.
Ir kažkur netoli.
Ar girdi? Aš šaukiu. 
Aidas šauksmą kartos, 
Atsiliepk iš tylos... 
Ar girdi? Aš šaukiu.
Kai šlamės jovarai, 
Aš ateisiu tikrai, 
Aš surasiu tave.
Snaigių šokiai girti...
Aš šaukiu ... Ar girdi? 
Aš surasiu tave!
Vėjai šauksmą kartos 
Sniego šokiuos šaltuos. 
Aš žinau — tu esi... 
Nenutils niekada 
Mano lyros daina,
Aš žinau — tu esi ... •

Antanas šilingas

ŽALIA, ŽALIA, 
GIRIA ŽALIOJI

žalia, žalia, giria žalioji, 
Kur tu mane šauki, vilioji?
Ko tu viršūnėmis man moji, 
žalia, žalia, giria žalioij ?
Giesmė lyg šaukit amžinoji, 
Ir vėl 
Ir vėl 
žalia,
Mane šauki ir vilioji, 
Giesmė kur amžinoji. . .

A. Venclova

nuvargęs atkistoji, 
nudžiugęs sau kartoji: 
žalia, giria žalioji,

sime' Jūsų jubiliejų.
Ką reiškia švęsti Jubilie

jų, patyriau ant savo kai- 
Šiomis dienomis drau

gai priminė, jog man. jau 
50. Vyriausybė apdovanojo 
Nusipelniusios Kultūros vei
kėjos garbės vardu. Tapro- 
ga sutrepsėjom lietuvišką 
polkutę! Gaila, kad nega
lėjau matyti savųjų tarpe 
nei vieno iš Jūsų. Tikiuos 
progai pasitaikius mes tai 
padarysim.

Jūsų
Leokadija 
Diržinskaitė

lio

T

įvairumai
Senovės Romos amfiteat

rai pasižymėjo nepaprasta 
akustika. Kasinėjant kai 
kurias amfiteatro vietas 
(ypač po žiūrovų sėdynė
mis), buvo aptikti tūkstan
čiai įmūrytų puodų. Jie ir 
teikė reikiamą rezonansą. 
Milžiniškoms senovės teat
rų patalpoms po atviru dan
gumi nereikėjo stiprintuvų.

Žmogus išvedė apie 30 
tūkstančių kviečių, 10 tūks
tančių obuolių, 2 tūkstan
čius bulviu rūšių, 400 stam- 
bių raguočių, apie 250 avių 
ir 150 arkliu veislių.
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“LAISVES” JUBILIEJINIO 
ALBUMO REIKALU

Manome, jog “Laisvės” skaitytojai dar nepamiršo 
apie Jubiliejinį albumą, kuris atžymės-mūsų laikraščio 
60-metį. Albumo komisija, jubiliejinio rengimo komitetas 
ir kiti draugai prie jo kelis menesius dirbo ir jau visas 
reikalas eina prie laimingos pabaigos. Tikimės, jog ko
vo mėnesį jį jau turėsime savo rankose ir galėsime juo 
pasidžiaugti! Knyga bus didelė ir graži. Joje atsispin
dės visas “Laisvės” ir laisviečių 60-ties metų darbas, bė
dos ir džiaugsmai. Albumas, kaip informacijos šaltinis 
bei istorinių faktų rinkinys, niekad nepasens. Jame ne
užmiršti ir visuomeniniai rekalai. Jo vertė kils su jo 
amžiumi. V

Tie laisviečiai, kurie albume save įam’žino ar stam
besnes sumas tam reikalui aukojo, knygą gaus nemoka
mai. Kiti turės progą ją nusipirkti. Rinkai jos turėsi
me nedaug egzempliorių. Tad norėtume gerbiamuosius 
mūsų bičiulius paraginti, kad jie su užsakymais nesi- 
vėlintų. Ne laikas bus apie tai mąstyti ir sielotis, kai 
albumas jau bus išparduotas! Kaina, kol kas dar nenu
statyta, bet bus laikraštyje apie tai pranešta.

Manome, jog visi žino ir kartoti to nereikė kad šių 
metų balandžio mėnesio pradžioje sukanka “Laistei” 60 
metų. Tą istorinį jubiliejų turėtii atžymėti viso irio
sios sroves organizacijos, ypatingai didžiųjų dįt’ga^iza- 

 

cijų kuopos bei savistovūs klubai. Tai mūsų ^UuJrei- 
kalas. Pradėti ruoštis reikia jau DABAR, kad su pirmą
ja balandžio diena — viskas būtų paruošta ir stota į 
darbą! Reikia ruošti prakalbas, paskaitas, koncertus, 
mitingus, pažmonius ir kitokius pobūvius. Tai kiekvieno 
laisviečio darbas ir jis turi tuo darbu susirūpinti jau 
DABAR, nelaukti paskutinių dienų ar oficialių pakvie
timų.

Taigi raginame ir prašome visus “Laisvės” draugus 
stoti į talką!

“Laisvės” įjubiliejinio albumo komisija

Japonų specialistai rado 
būdą, kaip padidinti dirbti
nai auginamų perlų “der
lingumą”. Seniau perlą* da
vė tik viena iš dvidešimties 
kriauklelių, o dabar'— kas 
trečia. Tai pasiekiama įlei- 
džiant. į jauną kriauklelę 
antibiotikų porciją.

Vieną vakarą Marselio ■ 
policijos patrulis sulaikė 
vyrą, kuris žygiavo gatve ' • 
Adomo kostiumu. Nuogalis 
smarkiai priešinosi ir nuri
mo tik švirkšto su migdo
maisiais vaistais užliūliuo- x 
tas. Kitą rytą tardant pa
aiškėjo, kad suimtasis—la- ** a 
žybų auka. Už kiekvieną 
kilometrą jis turėjo gauti 
100 frankų. “Jei ne jūs, da
bar bučiau turtuolis”, — 
sielvartavo jis.

Niujorko ornitologas dak
taras Wood atliko vargin
gą kelionę į B r a z iii j o s 
džiungles. Jis norėjo užra
šyti vieno labai reto paukš
čio balsą. Grįžęs namo, .su
žinojo, kad Niujorko zoo
logijos sode yra du tos rū
šies paukščiai.

Viename Škotijos laikraš
tyje pasirodė skel b i m a s : 
“Žinomas menininkas, kuris 
išgarsėjo tuo, kad jau kele
rius metus badauja, skubiai 
ieško virėjo vietos.”

Kasmet Žemės rutulyje j 
įvyksta apie 100,000 žemės į 
drebėjimų, kuriuos užregis
truoja prietaisai.

I
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Jau eilė metų kaip pa- 
< žangūs lietuviai išsinuomo

ja Laiškanešių sale savo su
sirinkimams bei įvairiems 
parengimams; Tai .patogi 
erdvi salė su didele virtu
ve.

Lietuvių parngimai čia 
įvyksta dažnai šeštadie
niais ir sekmadieniais.

Šių metų sausio 30 d. 
įvyko LLD 45 kuopos po
būvis. Svečių prisirinko 
arti dviejų šimtų. Šeimi
ninkės nuo ankstyvo ryto 
dirbo virtuvėje, kad paruoš
tų laiku pietus — kad jie 
butų pateikiami 12 vai.

Po pietų kuopos vicepir
mininkas V. Valley papra
šė publiką nurimti ir pra
nešė, kad turėsime progra
mą. Taipgi priminė, kad 
šiandien musų pobūvyje tu
rime daug svečių iš šiaurės 
kraštų.

Svečiai buvo paprašyti at- 
4 sistoti. Publika sveikino 
* juos gausiais aplodismen

tais.
Vėliau pirmininkaująs V. 

Valley pakkvietė D a i uos 
mylėtojų choro mokytoją 
Adelę - Pakalniškienę pakal
bėti. ,Adelė be kita ko pa
sveikino svečius, linkėjo 
linksmai praleisti popietę ir 
šauniai pasišokti. Priminė, 
kad mūsų choras padainuos 
jiems kelias daineles ir dar 
priedui “Pensininkų him
ną.” Iš tiesų “Pensininkų 
himnas” gražiai sukurtas 
mūsų choristės H. Bružie- 
nės. O Adelė pritaikė mu
ziką.

Pradžia skamba taip:
“Mes lietuviai pensininkai 
iš prigimties dainininkai.”
Po programos tęsėsi šo

lld
susr

kiai, draugiški pasikalbėji
mai iki vakaro.

ario 7d., senmadienį, 
pačioje salėjo įvyko 
4 5 kuopos mėnesinis 

tįnkimas.
razymėtina, kad į susi

rinkimus atvyksta beveik 
visi kuopos nariai. Ir susi
rinkamai čia vedami pavyz- 
dingai.

Susirinkimą atidarė kuo
ptos pirmininkė Paulina Blaš- 
kienę. O susirinkimo vedė
ju išrinktas V. Valley.

Pirmininkas pirmiausia pa
prašė susirinkusius pagerb
ti minute tylos mūsų mi
rusius narius — nuoširdžią 
liaudies dukrą Izabelę Šer- 
mikienę ir 45 kuopos vei
kėją finansų sekretorių J. 
Šoliūną. 1

Toliau sekė valdybos ra
portai.

Kuopos protokolų sekre
torė Aldona Aleknienė per
skaitė nuosekliai parašytą 
praėjusio susirinkimo pro
tokolą.

Kuopos pirmininkė P. 
Blaškienė dėkojo darbš
čioms šeimininkėms ir pa
galbininkams vyrams už rū
pestingai paruoštą valgį 
svečiams pavaišinti.

Finansų sekretorė Agnė 
Jurevičienė pateikė metinį 
bei mėnesinį kuopos finan
sinį stovį. O kuopos iždi
ninkas J. Rūbas sutiko su 
pateiktu raportu.

Pirmininkas V. Valley 
pranešė, kad kuopos valdy
ba savo posėdyje aptarė 
ateinančius kuopos paren
gimus. Kovo 13 d. įvyks 
tarptautinės Moters Dienos 
minėjimas. Vėliau turėsime 
Dainos mylėtojų koncertą 
ir Dainos mylėtojų pager-

bimo, pobūvį.
Justinas Stančikas prane

šė, kad jis į mūsų kuopą 
įrašė 3 naujus narius. Tai 
geras pavyzdys kuopos na
riams. Būtų gražu, kad 
mūsų kuopa dar sparčiau 
augtų narių skaičiumi, ku
ri jau ir dabar pirmauja vi
soje organizacijoje

Pov. Alekna, priminė, kad 
“Laisvės” vajus eina prie 
užbaigos. Prašė: kurie esa
te dar nepasimokė j ę už 
prenumeratą ar turite nau
jų, priduokite man, būsiu 
dėkingas.

Knygius Pranas Bunkus 
pranešė, kad knygų išdali
nimas eina sklandžiai. Ma
tosi, kad mūsų draugai 
šviečiasi. Valio jums!

Jonas Stančikas dėkojo 
savo giminaičui Justinui 
Stančikui už pagalbą “Vil
nies” vajuje laimėti pirmą 
dovaną. :

“Vilnies” redakcija pri
siuntė kuopai padėkos laiš
ką už finansinę ' paramą 
laikraščiui.

Helena Šoliūnienė dėkojo 
visiems už suteiktą pagar
bą jos mirusiam vyrui J. 
Šoliūnui. Dėkojo Dainos 
mylėtojų chorui ir jo vado
vei Adelei Pakalniškienei už 
padainavimą šerine n i n ė j e 
liūdesio momentui parink
tų dainų.

Pabaigus kuopos reikalus, 
šeimininkės jau laukė su 
paruoštais pietumis.

Visiem pavalgius skanius 
pietus, pirmininkas V. Val
ley savo trumpoje kalboje 
pranešė, kad, kąip ir visuo
met, mūsų pobūviuose ne
trūksta svečių iš toli ir ar
ti, o ypatingai iš šiaurės 
kraštų. Svečius pasveikino 
ir kvietė dažniau pas mus 
atsilankyt ir prie šaunios 
muzikos pasišokti.

V. Bunkienė

Montello, Mass.
V. Dambrauskas, 39 metų, 

mirė vasario 8 d. So. Bos
tone nuo automobilio nelai
mės., kuri įvyko, vas. 6 die
ną Bostone. Buvo gimęs 
Lietuvoje ir į Ameriką at
vykęs 1947 metais. Montel
lo j e išgyveno 6 metus. Pri
klausė prie Kazimiero pa- 
šalpinės draugijos, Sanda
ros Klubo ir Liet. Piliečių 
Klubo S. Bostone. Palaido
tas Kalvarijos kapinėse. Li
ko žmona Rina, dvi dukte
rys ir sūnus čia, o Lietuvo
je brolis Bonifacas.

Katarina Žadeiko,. 84 me
tų, mirė vasario 8 d. Abing
ton, Mass., Buvo gimusi 
Lietuvoje. •

V

vės” prenumeratą ir prašė 
mane, kad aš ir kitą sykį 
ateičiau. Pasakiau ačiū ir 
pažadėjau kitą kartą atsi
lankyti.

George Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Nei lietus nekenkė...
Vasario 13 d. įvyko LLD 

10 kuopos susirinkimas il
gametės narės bute. Dau
gelis narių baugmosi, kad 
susirinkimas vargiai įvyks, 
nes nuo. ankstyvo ryto lie
tus pliekė kaip iš kibiro, o 
antra — ne visiems gerai 
žinoma vieta. Tačiau 2 vai. 
po pietų susibūrė didokas 
skaičius narių pasitarti apie 
svarbius kuopos reikalus ir 
bendrai apie visos organi
zacijos.

Po perskaitymo protoko
lo, skaitytas įdomus laiškas 
nuo drg. R. Merkio iš sau
lėtos Floridos, kur jis šiuo 
metu atostogauja.

Plačiai kalbėta apie sura
dimą vietos nuolatiniam su
sirinkimų laikymui, ir apie 
suruošimą pramogos šį 
ankstyvą pavasarį.

Nutarta paaukoti “Lais
vei” 4 Namo Bendrovės Še
rus, po' $25. Jie bus įteik
ti 60-mečio 
ga.

Užbaigus 
kalus, buto savininkė N. G. j padidintų

ST* PETERSBURG, FLA.
Mirus

Juozui J. Sholunui
Reiškiame širdingiausią užuojautą žmonai Ale

nai Sholunienei, dviem jo sūnum su šeimomis,^bro
liams ir seserims Lietuvoje, pusbroliui ir podukrai 
Helen Nosal, visiems 
draugams.

J. Walins
Walins
Žilinskienė
Dubendris
Šteinys
Zaluba
Petronienė

Bolis Putrimas
B. Salaveičikas

tolimesniems giminėms ir

Pataisa
“Laisvės” 8 numeryje til

po užuojauta velionio Juo
zo Sholiuno žmonai Elenai 
nuo. Dainos Mylėtojų Cho
ro. Buvo pažymėta miestas 
Miami, o turėjo būti St. 
Petersburg, Fla. Atsiprašo
me už klaidą.

“Laisvės” reikalais aplan
kiau Mr. ir Mrs. Tamolo- 
nius. Mrs. Tamolonis tur
būt mane pažino, nes tuoj 
pakvietė į vidų ir paprašė 
sėstis prie stalo, prie Kurio 
sėdėjo “Laisvės” skaitytoja 
Mrs. Anna Skrobis ant 
“wheelchair.” Aš ją pasvei
kinau. Man žiūrint į ją, 
pasidarė gaila, nes jos ran
kos sužalotos, sumenkus. 
Jau daug metų ją kankina 
artritis, negali vaikščioti. 
Jos laimė, kad turi gerą 
dukterį, kuri ją gerai pri
žiūri ir duoda visokią pa
galbą. Jai nereikia ilgėsis 
kentėti kokiame nors “nurs
ing home.”

Mane nustebino, kuomet 
pamačiau ant stalo gulint 
daug lietuviškų laikraščių— 
“Laisvė,” “Darbiniu k a s,f ’ 
“Keleivis” ir “Sandara.” 
Mane nustebino tas, kad čia 
gimę ir augę ir angliškus 
laikraščius skaitantys pasi
rodo. dideliais ir lietuvių 
tautos patriotais. Tai pirmą 
kartą užėjau tokią antro
sios kartos lietuvišką šei- bė streiką, 
myną.

Nereikėjo nė prašyti — je. Streiką remia ir kitų 
duktė pamokėjo už “Lais- pramonių darbininkai.

jubiliejaus pro-

susirinkimo rei-

visus pavaišino kavute, kei
kti ir kitkuo.

“L” Reporteris
N uo r edakci j os: Va j us 

jau eina prie pabaigos. Ne
beapsimoka kelti spaudoje 
diskusijas dėl dovanų vaji- 
ninkams. Atsiprašome drau
gus kuopiečius.

Helsinkis, Suomija.—Dau
giau kaip 70,000 metalo dar
bininkų ir mainierių paskel- 

Tai didžiausias 
streikas Suomijos is tori jo-

O.

W 
M.

/

Helen Bružas 
Mr. & Mrs. Al Tinfow 
J. S. Jukniai 
Petras Steponaitis 
V* M. Repeckai 
Povilas Pučkorius 

‘ F. O. Lunkai
Petrė Semėnienė 
J. P. Blaškiai 
Agnė Jurevičienė 
Eva Jesky 
Onutė S traukas 
J. A. Puishis 
J. E. Galvan 
w m. O. Stake na i 
Anna Putrimas 
George Gendrėnaš 
Jennie Gendrėnas 
A. P. Lukai 
Ą.. Antanavičia 
Niek Sireika 
R. A Bruwer 
A. A. Jociai 
F. M. Lideikiai 
Jonas Stančikas 
An. Lesnikauskiėiįė 
A. Vegėla j 
J. Ragauskas 
V. Lapata 
J, O. Rųbai

J 10. Greblikai 
M. Purvėnienė 
J. A. Stattman 
Antanet Kelly 
Natalie Lenigan 
Jack Brass 
Antanas Čelkis 
T. V. Norwel 
Della Mikalajūnienė 
Anna Petkunas 
A. M. Raškauskai 
Ch. T. Sholunai 
Feliksas Skleris 
J. Stanelis 
Domicėlė Kairienė 
Frank Mockapetris 
J. S. Vinikaičiai 
J. P.. Stančikai 
F. A. Kalantai 
W. K. Kelleys 
J. A. S tu kai 
Mary Ta r ros 
Kaziu nė Pakšienė 
Adelė Pakalniškienė 
Elzbieta Ečenia 
Bronius Jankowski 
P. A. Aleknai 
Margaret Klishius 
Rože Samulion i e ne 
P. O. Navickai 
J. M. M Hienai 
Ona Klimas 
Leo Vali nei us 
T. O. Kairiai 
J. H. Bernotai 
Wm. M. Vilkauskai 
J. J White 
Amelia Tvaskienė 
Louis Tvaska

Fairlawn, N J.
Tik dabar sužinojau, kad 

draugę Motiejūnienę ištiko 
skaudi nelaimė, nes einant 
apie stubą paslydo ant le- 
do ir griūdama nusilaužė 
per rięšįuką koją ir ylabar 
(tebėra koja “keste.” 
j K. Motiejūnienė yra pa
žangiųjų organizacijų narė 
ir “Laisvės” ska i t y t o j a, 
taipgi uoli pažangios veik
los rėmėja.

I Nors ir nelaimės ištikta, 
ji užsimokėjo “Laisvės” pre
numeratą sau ir atnaujino 
“Laisvę” seseriai, Lietuvoje, 
taipgi paaukojo į “Laisvės” 
fondų $10 ir $12 į LLD kny
gų leidimo fondą.

! Linkiu draugei kuo grei
čiausio pasveikimo ir vėl 
būti sveikai ir linksmai, 
kaip buvote.

s J. Bimba

CHICAGO, ILL.
Mirus

Izabelai Shermikas
(Pozeriutei)

Reiškiame širdingą užuojautą gyvenimo drau
gui Edwin J. Shermikui, šeimai, giminėms ir vi
siems draugams.

Binghamton, N. Y.
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

LDS 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyko vasario 
1 d., Sokol salėje. Oras bu
vo gana šaltas, tai buvo 
manyta, kad gal dauguma 
narių pabijojo ateiti į susi
rinkimą. Tačiau šaltas oras 
nesulaikė tų, kurie norėjo 
pasimokėti savo duokles su 
pradžia metų, ir jie dalyva
vo susirinkime. Tik gaila, 
kad kambarys, kur vyko su
sirinkimas, buvo šaltokas— 
nejaukus, tai ir nariai tuo
jau po užsimokėjimo duok
lių apleido susirinkimą.

Perskaitytas praeito susi
rinkimo protokolas ir pri
imtas.

Nauja 6-osios kuopos fi
nansų sekretorė Mary Lynn 
pateikė raportą, pabrėžda
ma, kad įdavė pašalpos če
kį Jonui Stroliui ir kad sau
sio 16 dieną apsirgo Mary 
Jankauskienė ir buvo nu
vežta į Wilson Memorial li
goninę. Jos sveikatai pa
gerėjus, po dviejų savaičių 
grįžo namon ir dabar gy
dosi namie. Linkime M. 
Jankauskienei sėkmingo ir 
greito pasveikimo.

Toliau sekretorė pasako
jo, kad rinkdama narių 
duokles, ta pačia proga pa
kalbino narius, kurie yra 
ant žemos apdraudos, kad

l savo apdraudą. 
Vienas narys padidino savo 
apdraudą iki $500. Labai 
graži pradžia. Tas paro
do, kad galima rasti narių, 
kurie padidintų savo ap
draudą, tiktai reikia trupu
tį daugiau pasidarbuoti. 
Finansų sekretorės ir kitų 
valdybos narių raportai pri
imti.

Sekantis LDS 6 kuopos 
susirinkimas įvyks kovo 1 
d., Sokol salėje, 226 Clin
ton St. Pradžia 7 vai. va
kare. Būtų gražus dalykas, 
kad šis susirinkimas būtų 
skaitlingas dalyviais,nes tu
rime svarbių kuopos reika
lų apkalbėti. Tuo būdu kuo
pos valdyba visus narius 
kviečia dalyvauti.

O. W., LDS 6 kp. koresp.

LIETUVOS ŽINIOS
Didžiausias Lietuvoje
Galinga technika sugau

dė Kaišiadorių rajone. Čia 
pradėtas statyti didžiau
sias respublikoje paukšty
nas, kuris užims daugiau 
kaip 70 hektarų. Jame bus 
perinami viščiukai, augina
mos vištos dedekles, broile- 

riai.
Naujasis paukštynas savo 

produkcija aprūpins Kauv 
no gyventojus. Per metus 
jis patieks daugiau kaip 
40 mnijionų kiaušinių ir 
pustrečio milijono broile- 
rių.

Medicinos instituto 
2U-metis

Sukako dvidešimt metų 
nuo Kauno medicinos insti
tuto įsteigimo. Per tą laiką 
jį baigė daugiau kaip penki . 
tūkstančiai vaikinų ir mer
ginų.

Institute, kuriam vado
vauja TSRS medicinos moks
lų akademijos ir Lietuvos 
TSR mokslų akademijos 
akademikas, prof. Z. Januš
kevičius, dirba 32 mokslų 
daktarai, apie du šimtus 
mokslų kandidatų.

Institutas palaiko glau
džius ryšius daugiau kaip 
su 60 mokslo centrų įvai
riose šalyse.

Moksleivių miestelis
Garsi Lietuvoje Raseinių 

kaimo profesinė technikos 
mokykla. Joje ruošiami 
traktorių, kombainų, kitų 
žemės 
listai.

Jau 
nosios
statybos. Ant kalvos išau
go modernus bendrabutis, 
remonto dirbtuvės, moko
masis ir praktinių užsiėmi
mų korpusai, daug kitų pa
statų.

Po metų kitų miestelyje 
gyvens 800 vaikinų ir mer
ginų, pano r ė j u s i ų dirbti 
kaimo mechanizatoriais.

ukio mašinų specia-

treji metai šalia se- , 
mokyklos vyksta

Kopenhagen. — Didžiau
sia Danijos laivų statybos 
korporacija paskelbė, kad ji 
bankrutuoja. 10,000 darbi
ninkų gali netekti darbo. 
Per pastaruosius 10 metų

žemdirbių poilsiui
Birštono “Versmės” pen

sionas susilaukė pirmųjų 
šiais metais poilsiautojų iš 
kaimo. Dvidešimt šešias

LLD 45 kuopos nariai
St. Petersburg, Fla.

ST. PETERSBURG, FLA

Mirus

Juozui J. Sholunui
Reiškiu širdingiausią užuojautą žmonai Alenai 

Sholunienei, dviem jo sūnum su šeimomis, bro
liams, seserims Lietuvoje, pusbroliui ir podukrai 
Helen Nosal, visiems Tolimesniems giminėms ir 
draugams.

D. Lesnick

i JL C1 ĮJClObClI UUO1UO XV UlCLlį 

apie 1,000 firmų ^bankruta-
i.VO.

Newport, Ky.-14 metų R. 
Adams mirė nuo šalčio si
rupo dujų.

dienas žemdirbiai čia gydy
sis, ilsėsis.

Kasmet vis daugiau gy
dyklų steigiama žemės ūkio 
darbuotojams. Šiemet Drus
kininkuose bus atidaryta 
300 vietų sanatorija. 500 
vietų pensioną numatyta 
atidaryti Palangoje, žyipiai 
padidinti vietų skaičių “A- 
gilos” poilsio namuose.

CHICAGO, ILL. 
Mirus

Izabelai Shermikas
(Pozeriutei)

Reiškiame širdingą užuojautą Edwin J. Shermi- 
kui, šeimai, giminėms ir visiems draugams, nete
kusiems prakilnios asmenybės.

Elizabeth, N. J.
Aplankiau ligonį

“Laisvės” skaitytojas V. 
Svietlikas buvo staigiai su
sirgęs ir išvežtas į ligoni
nę—A lex i an Brothers Hos
pital. Ten išgulėjo tris sa
vai tos . Dabar randasi savo 
ųapjųoise. Jį aplaVikiąų. G,ę- 
rai atrodo, bet vaikščioja 
dar silpnai.

Linkiu j am pilnai sus veik
ti ir būti linksmam. .

K. Pačiu na s

ST. PETERSBURG, FLA.

Mirus

Juozui J. Sholunui
Reiškiame užuojautą žmonai Alenai Sholunie

nei, dviem jo sūnum su šeimomis, broliams, sese
rims Lietuvoje, pusbroliui ir podukrai Helen Nosal, 
visiems tolimesniems giminėms ir draugams.

LLD 45 kuopos nariai

A. A. Jociai
P. F. Steponaitis 
'M. A. Jacynai
J. A. Stokai
Margaret Klishius
J. O. Rubai
Benis Salaveičikas
J. A. Puishiai’
J. J. Gendrėnai
Jonas Ragauskas
J.4 O.Greblikai
B. O. Putrimai 
Kaziūnė Pakšienė

Niek Sireika 
Agnė Jurevičienė 
A. M. Raškauskai 

<1 P. Blaškiai
< J. P. Stančikai 

Feliksas Sklėris 
Povilas Pučkbrius 
F. M. Lideikiai 
A. M. Sharova 
F. A. Bunkai 
Jonas Stančikas 
J. P. Brass

— St. Petersburg, Fla.—
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Iš tamsios praeities

Aš esu elgeta!
(Pabaiga iš pereito num.)

Pas viršininką
Pasibeldęs įėjau. Gustas 

šyptelėjo ir geromis "akimis 
pažvelgė į mane. Pripuo
liau, kaip priimta, pagrie
biau viršininko ranką ir pa
bučiavau j ą. Paskui pi r m a s 
paklausiau:
p — Tėve, pasakykite, kodėl 
vokiečiai užpuolė lenkus ? 
Tiek daug žūsta nelaimingų 
žmonių. . .

— Tai jau politikavai su 
pasauliečiais? Kas leido?—- 
subarė jis mane. — Vienuo
liui netun rūpėti, kas daro
si pasaulyje. Geriau tuo me
tu pasimelstum. Ar daug 
aukų pririnkai ?

— Beveik pilną terbą.
—- Kokią terbą? — jo vei

das užsiplieskė raudoniu. — 
O gal misijų krepšelį?! Ar 
drobės gavai?

Truktelėjau pečiais:
— Kad niekas nedavė.
— Kai politikuot, tai su

gebėjai, o drobės paprašyti 
nesusipratai. Kuo jus ap
rengsiu? Ir staltiesės nė 
vienos negavai ? t

— Sūrių, kiaušinių. . .
— Ir be tavęs sūrių mo

terys atneša!
Tėvas kiek pagalvojo, su

sitvardė ir taikesniu balsu 
tarė:

Įsakymas ko prašyti
— Tai štai, mano sūnau. 

Kitą sekmadienį duonos ne
imk7 ir bendrai maisto kuo 
mažiau. Drobės, staltiesių, 
rankšluosčių prašyk. O da
ba r (>ik, pasimelsk ir vieš
pats dievas tau padės.

Nusilenkiau savo viršinin
kui ir atbulas iššliaužiau iš 
celes. Greitomis nubėgau ' 
koplyčią ir ilgai meldžiausi

Kitą sekmadienį pro Ei- 
sėto ežerą patraukiau į ki
tus kaimus, pasiryžęs iš mo
terų išprašyti kelis rietimus 
drobės. Kad išvykdyčiau 
paklusnumo įžadą. Kad tė
vas Gustas būtu manimi pa
tenkintas. Kad mane per 
vakari n i pamokslėli pagirtų 
už dideli pasišventimą.

Man atrodė, kad einu ne 
išmaldos, kaip praėjusį sek
madienį, o paramos vienuo
lynui.

Pasiūlė lazdą...
Netoli Labanoro nusižiū

rėjau geresnę sodybą ir už
sukau. Šeimininkus radau 
prigulusius popiečio. Mane 
pamatę, jie net nesu judėjo. 
Gulėjo vienoje lovoje ir ma
nęs visiškai nesigėdijo. Kai 
paprašiau drobės, šeimi
ninkas tik pūs t (dėjo pro 
nudribusius ūsus ir atrėžė:

— O ponulis lazdos neno
ri?..

Krūptelėjau ir nėriau iš 
kambario. Net truputį pa
sipiktinau, kad taip neman
dagiai su dangaus trokštan
čiu žmogumi pasielgė.

. Kitose sodybose ė m i a u 
maistą. Bandžiau atsargiai 
prašyti drobės. Bet man vi
sur atsakydavo, kad ir sa
vai šeimai neužtenka .

Gaunu velnių
Jau visai sutemus sugrį

žau. Labai bijojau, kad ma
nęs nepamatytų tėvas Gus
tas. Tačiau, vos praėjęs 
vartus, pamačiau jį po aukš
tais maumedžiais vaikščio
jantį. Jis stabtelėjo ir pa
mojo ranka. Pakišo ranką 
su žiedu:

— Kuo nudžiuginsi šian
dien, mano sūnau?

Nudelbiau galvą.

Bronius Jauniškis Tomis dienomis nemažas 
terbas pinigų prisikemša. 

iNe veltui jo celė kilimais iš
klota.

Kai kurie broliukai “švent
vagiškai” pašneka, kad sa
vo giminėms jis “palivar
kus” nupirko. Tai juk tur- hęs televizijos studi joje, ėjęs “žinijos” draugijos sekreto- 
tuolis! O turtuoliui sunkiau riaus pareigas ir plačiai bendradarbiavęs Lietuvos laik-

— Šitaip, — prakošė pro 
dantis.—Šitaip tu aukojiesi 
Jaunas, žvalus, judrus, o ne
gali apsisukti apie moterė
les. Liežuvio sušvelninti ne
moki, mano sūnau.

Apie moterėles? O skais
tybės įžadai? Pats tėvas 
Gustas novicijate mokė, kad 
moterys — baisesnės už pa
tį velnią. O dabar “apsisuk”.

Kaip čia prieiti prie 
m o t e r ė 1 i ų

Visą savaitę — dieną ir 
naktį, keldamasis ir klūpo
damas -prieš altorių, net pri
imdamas šventą komuniją 
—galvojau, kaip išmokti iš 
moterėliij išvilioti drabes. Iš 
visų minčių viena atrodė 
patikimiausia: užsidėti su
taną. Tai padaryti labiau
siai paskatino pirmojo šei
mininko pastaba: “Koks ten 
vienuolis, kad be sijono!” 
Ir bendrai tėvai visada dau
giau aukų surenka, negu 
mes, broliukai.

Mokėjau siūti. Siūdavau 
broliukams kostiumus, tė
vams sutanas.. Viena sutana 
man labai tiko. Paskubėjau 
ją greičiau užbaigti ir, ei
damas aukų rinkti, apsivil
kau ją. Tamsiame rūbe at
rodžiau vyriškesnis. Užsika
binau krepšelį, apie ranką 
du kartus apsukau rožan
čių ir išėjau.

Pasisekimas
Už miestelio mane prisi

vijo kelios moterėlės. Pa
garbino dievą. Viena pa
griebė mano ranką ir pabu
čiavo. Net krūptelėjau. Ne
buvau pratęs, kad moterys 
man bučiuotų rankas. Ją 
nasekė kitos. Koktu man 
darėsi, Let kenčiau.

Pirmoji dargi užkalbino:
— Dvasiškas tėvelis aukų 

šventajai bažnyčiai?
— Baltinių trūksta,—ma

gniai atsakiau. — Gal kas 
ir paaukos ... čia žmonės 
dievobaimingi. .

— Taip, taip, myli. O droA 
bes tai ir aš keletą sieksnių 
galėčia. Marti suaudė vy/ 
rams. Bet jie ir senus balti
nius dar panešios..,

— Ačiū jums už gerą šir
dį. Tūkstantį atlaidų jums 
suteiksiu.

— Tūkstantį! — atsiduso 
antroji moterėlė. — Nedaug brothers and sisters and to 
trūktų iki dangaus. Ar ne many whites also. They 
taip, tėveli?

— Tai jau prie dievulėlio 
kojų...

— Kokia laimė!..
— Per amžių amžius! — 

pospringavau aš. Juk retai 
kada taip pasiseka.

— Tai ir aš rietimėlį...
— Priimsiu, močiute, pri

imsiu ir atlaidus pažadu, — 
atsakiau ir susiradau pieš
tuką, kad užsirašyčiau, kam 
tie atlaidai.

Visas jas aplankiau. Ir 
drobės, ir staltiesių devy- 
nianyčių gavau. Kaip snie
gas baltos grukšėjo mano 
rankose. Kitose sodybose, 
taipogi pasisekė. Raštuotų 
rankšluosčių visą šūsnį pri- ’gg 
sirinkau. Ir visur man ran
kas bučiavo.

Tėvas Gustas, pasirodo, 
sumanus, patyręs šiuose 
reikaluose, gerai man pata-( 
re. Bet kur jis deda visą 
turtą, kurį sukrauname, 
dirbdami veltui ir sekma
dieniais dar aukas rinkda
mi?

Jis ir pats beveik kiekvie
ną sekmadienį išvažiuoja į Į 
kitas parapijas vesti misijų.*

patekti į dievo karalystę, 
negu kupranugariui išlįsti 
pro adatos skylutę. Šitą 
šventą tiesą jis pats skelbia 
per pamokslus.

Tai ar- jis tiki evangeli
jos žodžiais? Ar tiki die
vu ? Dangumi ? Pragaru ? 
Kažin!..

Citrina — elektros šalti
nis. Tereikia į ją įsmeigti 
du plokštelių pavidalo elek
trodus vieną varinį, kitą 
aliuminį. S u j u n g u s abu 
elektrodus laidu, pradeda 
tekėti maždaug pusės volto 
ir 0.2 miliampero elektros 
srovė.

Why? Why?
Why a young woman, 

brought up in a black middle 
class neighborhood, a gra
duate of a university and 
an excellent philosophy in
structor became a militant 
black activist? I am talk
ing about Angela Davis.

Why Bernadette Devlin, 
the youngest member of 
the British Parliament, be
came a Northern Irish Ca
tholic rebel leader?

Why seven Catholic nun 
teachers resigned in one of 
the schools?

And there are many, 
many other W H Y S asked 
by the people who are yet to 
become aware of the pres
ent day social shortcomings 
and ills.

In one of her recent 
writings Bernadette Devlin 
says:

“If we reduce the situa
tion to its simplest terms 
we want to destroy the ex
isting system because the 
neople cannot live within it. 
I say “the people,” inean- 
ing the mass of ordinary 
people as opposed to the
ffew who at present control 
them, and who in order to 
do so create the “color prob
lem,” “religious problem,” 
and the “race problem.”

Angela Davis symbol
izes the underdog fighter 
against evil to her black

are aware that nothing is 
more evil than a society 
that mouths words of free
dom and. liberty, yet still 
practices racism, oppression 
and the feeding of crumbs 
to the hungry.

Nuns resigned because 
their religious belief is to 
help the unfortunates. They 
were stopped trying to live 
up to it.

There is an 
every WHY.

answer to

ŽURNALISTAS Iš VILNIAUS 
MŪSŲ PARENGIME

“Laisvėje” jau buvo pranešta, kad į Jungtines Vals
tijas darbuotis “Moscow News” korespondentu yra at
vykęs Apolinaras Sinkevičius. Tai dar jaunas labai 
aukšto išsilavinimo vyras, Lietuvoje per keletą metų dir-

Paščiams.
Aišku, kad žurinalistas Sinkevičius norėsi asmeniš

kai susitikti ir susipažinti su Amerikos lietuviais, apie 
kuriuos jis per televiziją yra dažnai kalbėjęs j Lietuvos 
žmones. Turėdami tą mintyje, mes jį ir jo žmoną Ziną 
pasikvietėme dalyvauti su mumis vasario 28 dienos paren
gime “Laisvės” salėje. Tikimės, kad jie, nepasididžiuos 
susitikti su New Yorko laisviečiais prie draugiškų po
kalbiu ir skanių vaišių. Taip pat tikimės, k’ad visos šios 
apylinkės laisviečiai skaitlingai įsusirinks su svečiais siir 
sipažinti ir jiems nuoširdžiai palinkėt geriausios sekmos 
mūsų š'alyje.

Mieste pasidairius
Bronxo gyventojas Wm. 

Blanding areštuotas ir kal
tinamas dėk trijų metų mer
gaitės M. Freeman mirties. 
Už nepaklusnumą patėvis 
nubaudęs mergaitę laiky 
mu prie karšto radiato
riaus. Motina taipgi kalti
nama, nes ji leidusi tai 
ryti.

Parengimu Kalendorius ,
VASARIO 28 d.

V,
Įvyks “Laisvės vajaus už

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

da-

dviKennedy aerodrome 
moterys ir vyras areštuoti, 
kai jie iš lėktuvo išlipo. Ras
ta pas juos 11 svarų narko
tikų apie pusantro milijono 
doleriu vertės, v

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

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

KLUBIETĖS RUOŠIASI MOTERS 
DIENOS MINĖJIMUI

Praėjusiame susirinkime vanienė $4 ir M. Riskevičie- 
(trečiadienį) Niujorko Lie- nė $3. 
tuvių Moterų klubo narių 
didžiausias dėmesys buvo 
kreiptas į Moters Dienos 
minėjimo parengimą, ku
ris, įvyks kovo 7 d , 2 vai. po 
pietų, i Laisvės salėje, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke. 
Atrodo, tradicinė Moters 
Diena pasilieka mūsų svar
biausia šventė.

Gaspadinėmis šiam poky
liui apsiėmė Elena Siaurie
nė, kuri įgudusi šeiminin
kė, ir taip pat veikli gerailYtTy 11 LO.1JJ ĮJdu W1XY11

š e i m in i n k ė M. Stukienė. hnkėj
t______  _________n _____• vienmJoms pagelbės prie mažes
nių darbų Marcelė Yakštie- 
nė ir Brone Ker š u 1 i e n ė. 
Kaip jau buvo pranešta, tu
rėsime trumpą, bet stiprią 
meninę programą, o paskui 
bus tikri pietūs.

Klubietės ne tik maistu 
nrisideda prie parengimo, 
bet ir pinigiškai. Štai praė- 
iusiame susirinkime po pen
kinę įteikė: Albina Vaznie- 
nė, A. Dobilienė, Vera Ur
bonienė, Julia Anskienė, F. 
Mažilienė, P. Jasilionienė iš 
Binghamton,,^. Y.; I. Le-

Kongresas atsako ir

Dear Mr. and Mrs. Bimba:
I have^ received the letter 

of January 24, 1971 signed 
by you and a number of 
other residents of Rich
mond Hill urging my oppo
sition of appropriations for 
the war in Indochina. I ap- 
reciate your writing and 
am happy to assure you 
that we are in complete 
agreement.

Enclosed for your infor
mation is a copy of H. R. 
1737 which I am sure will 
be of interest to you.

I am also cosponsoring a 
resolution for total with
drawal of .all American 
armed forces from Indo
china no later than July the 
4th of 1971.

Again, I thank you 
writing and with kind 
gards, I remain

Sincerely,
Joseph P. Addabbo, M.C.

Maistu prisidės prie jau 
gana ilgo sąrašo draugių, 
kurios buvo pirmiau įvar
dintos: Ona Čepulienė, T. 
StoČkienė iF A. Liupševičie- 
nė.

Reikia padėkoti I. Leva- 
nienei, kuri 
rinkimą su dovanomis' nuo
M. Riskevičienės ir P. Ja- 
silionienės auka ne tik klu
bui, bet ir Literatūros Drau
gijos knygų fondui. Taipgi 
skaitėme pasveikinimą ir

jimus P. Jasilionienės 
visoms klubietėms. Dėkoja
me.

Mūsų nenuilstanti draugė 
O. Walmusiene irgi mažai 
kada atvyksta be aukų. Šį 
sykį įteikė “Laisvei” $10, 
LLD duokles ir auką $5 ir 
Moterų Klubui $5. Ačiū jai. 

s Emilija Liepienė aukojo 
klubui $10. Dovanų klubui 
gavome iš F. Mažilienės, M. 
Stukienės, A. Adomaitienės, 
Marcelės Yakštienės ir L 
Bimbienės. Mūsų darbščio
ji komisija, E. Siaurienė ir
N. Buknienė, tą patį vakarą 
pasistengė kai ką iš dova
nų išparduoti. Ačiū visoms

Keičiamas susirinkimų
/ laikas

Svarbu visoms draugėms 
klubietėm's, kad nutarėme' 
keisti susirinkimų valandą. 
Atrodo, kad 4 vai. po pietų 
netaip patogi moterims, tad 
nuo sekančio susirinkimo, 
kuris įvyks kovo 17 d., pra
dėsime susirinkimus 2 vai. 
po pietų. Visos dalyvauki
me. Šiame susirinkime mus 
pavaišins draugės M. Stu
kiene ir A. Adomaitienė.

Iš Rocklando pavieto at
vykusi pora į Bronxa pas 
gimines rado 3 metų mer
gaitę nuo gazo nutrošku.sią 
ir kitus keturis šeimos na
rius aptroškintus. Pasirodo, 
kad skiepe gazo vamzdis bu
vo Sprogęs ir gazas visą 

 

k$ ėjo į apartmentą.

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.

Nužiūrėtas vaiko prie
vartautojas Alemany areš
tuotas ir policijos kambary
je bandė pasprukti. Detek-

i atvyko Į susi-ityvaš Picciano jį pasigavo.-u.y veto a luuAcuiv

Tuo metu Alemany pasiga-Į 
vo detektyvo revolverį ir 
jį nušovė. Kiti policistai 
nušovė Alemany.

Bronxo supermarkete po- 
licistas DiNuncio buvo plė
šikų dviem kulkom peršau
tas, bet jis nušovė vieną plė
šiką, o kitas pabėgo.

Miesto kontrolierius Bea- 
me informavo majorą Lind
say, kad miestas iki 1972 
metų birželio mėn. gali tu
rėti daugiau kaip bilijoną 
dolerių deficito.

Majoras Lindsay paskyrė 
12 žmonių komitetą tyrinė
ti dažnai ištinkančius gais
rus komerciniuose namuose. 
1970 metais žuvo 5 žmonės 
ir 108 buvo sužeisti tik dvie
juose gaisruose.

Balandžio 18-tą dieną
Įvyks LDS 3-os Apskrities 4 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje; 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Balandžio 24 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.

Žydai teroristai nusitarė 
padidinti terorą prieš tary
binius piliečius ir TSRS įstai
gas. Jų vadas rabinas Ka- 
hane ir vėl areštuotas be- 
triukšmaujant prie Jungti
nių Taufų tarybinės misi
jos. Kaltinamas netvarkin
gu elgesiu, biauriais šauks
mais. >

Re p.

Po turiningo susirinkimo, 
kuris ėjo gana sklandžiai, 
draugiškoje atmos f e r o j e, 
tvarką, vedant Nastei Buk- 
nienei
Bimbienė ir Bronė Keršu- 
lienė su pagalba Nelės Ven- 
tienės.

Visos skirstėmės į namus 
su pakiliu ūpu.

Ieva Mizarienė

Ve?vant 1 . eJ_ T1 pažangiečiai i, vaisęs priruošė Use { f •

Tarp lietuvių
Praeitą savaitę New Yor

ke lankėsi floridietis ir tau
rus laisvietis Alekas Nevins. 
Čia buvo atvykęs su liūdna 
misija — palaidoti savo se
sutės gyvenimo draugą Jo
ną Marcinkevičių. Ta proga 
Alekas aplankė ir “Laisvės” 
įstaigą. Būtunfėme smar
kiai užsirūstinę,- jeigu jis 
būtų mus pamiršęs...

Kaip ir visada, Alekas ge
rai nusiteikęs, gražiai kal
ba apie Floridą ir jos lietu
vius, kurių Miamyje yra 
apsčiai. Ten mūsų draugai 

i labai gyvai 
kruta apie Sociali Klubą. 
Mūsų veikėjai nepasiduoda 
senatvei, ir tiek. Suminėjo 
net keletą iš jų. Prašėme 
Aleką perduoti visiems lais- 
viečiams mūsų geriausius 
linkėjimus.

Roma, Italija. — Vatika
nas planuoja įsitaisyti savo 
televizijos stoti religinei 
propagandai transliuoti

Washingtonas. — Demok
ratų kongresmenų vadovy
bė ragina prez. Nixona už
šaldyti algas ir prekių kai
nas.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius —spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antena*s. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master {Antennas. Būsite^ 
patenkinti mūsų patarnavi/^ 
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų, 
prašonte skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Use
for 
re-

Kuo daugiausia parengimų 
‘‘Laisves” paramai.

Su naujaisiais Metais nuoširdžiausiai svei- i 
kinu savo draugus ir pažįstamus Jungtinėse į 
Valstijose ir Uršulę Pervažienę ir jos šeimą, gy- į 
venančius Kaune, Druskininkų gatvėje, Tary- į 
bų Lietuvoje.

Brooklyn, N.
Juozas N. Zajankauskas

KVIEČIAME Į LINKSMĄ POPIETĘ 
Sekmadienį, Vasario 28 d.

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

Kadangi “Laisves” 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 apylinkes daly
vauti, pasidalinti savo vajaus įspūdžius su visuomene.

PRADŽIA 1 VAL. —± ĮŽANGA NEMOKAMA

Visi mielai laukiami . Rengimo Komisija




