
1 ------------
LAISVE

Semi-Weekly 
102-02 Liberty Ave.

Ozone Park, N. Y. 11417

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. Y., under the 
Act of March 3, 1879

LAISVE—LIBERTY
Dukartsavaitinis

Dalyje Queens apskrities (N. Y.) $10.00
Kanadoje .............................   $10.00
Kitur užsienyje .................................  12.00
Jungtinėse Valstijose ....................... $9.00
Pavienio egzemplioriaus kaina 10 centų

PRICE 10c

No. 10 ★★★★★★ Penktadienis, Vasario (February) 4, 1972 Ozone Park, N. Y. 11417 A ★ A ★ A ★ Metai 61-ieji

KRISLAI
Sudaužytos viltys 
Turėtų būti, bet nebus 
Ir nepaleidžia iš dantų 
Pirmieji metai sėkmingi 
Mūsų Aido jubiliejus

— A. Bimba —
Daugelis amerikiečių galvo

ja ir sako: Baigsime karą 
Vietname. Iš ten išsikrausty- 
sime. Bilijonus dolerių su- 
aupysime. Juos išleisime na
ciniams degantiems reika
lams, kurių tiek daug turime.

Iš tikrųjų, taip turėtų būti. 
Bet ar bus?

Neapgaudin ė k i m e savęs 
kvailomis iliuzijomis.

Nieko panašaus nebus, jei
gu nebus pakeista šalies vy
riausybė. Pavyzdį juk jau tu
rime. Naujajame šių metų 
prezidento Nixono biudžete 
karo ir ginklavimosi reika
lams reikalaujama aštuonias
dešimt penkių bilijonų dole
rių. Tai visu desėtku bilijonų 
daugiau negu senajame, per
nykščiame biudžete.

Aną dieną Washingtone jau 
buvo prasitarta (aišku, su 
prezidento sutikimu), kad jei
gu ir rytoj pat Vietnamo ka
ras būtų nutrauktas, nė vie
nas sutaupytas doleris nepa
tektų naminiams liaudiš
kiems reikalams. Mums, gir
di, reikia iš naujo ginkluotis. 
Mūsų laivai, mūsų lėktuvai, 
mūsų tankai mūsų visi kari
niai pabūklai yra nusenę. 
Reikia naujų. Reikia bilijonų 
ir biljonų d oi erų.

Tai šitaip...

New Yorko seimelio narys 
negras Arthur O. Eve reika
lauja, kad guber n a t o r i u s 
Rockefelleris būtų apkaltintas 
ir nub austas už skerdynę, 
prieš kalinius Atticoje. Reika
lavimas vietoje. Bet kas su 
juo skaitysis? Atticos skerdy- 
nė jau “gražiai” pamiršta.

šiaurinėje Airijoje vėl bai
sus kraujo praliejimas. Ang
lijos armija Lon d o n d e r r y 
mieste užpuolė katalikų de
monstraciją ir 13 jų nužudė, 
o dar daugiau sužeidė.

Airių reikalavmas, kad 
šiaurinė Airija būtų suvieny
ta su Airijos respublika, yra 
teisingas reikalavimas. Bet 
anglai jos nepaleidžia iš sa
vo dantų. Kaip dar ilgai 
jiems seksis, sunku pasakyti.

Tarybų Sąjunga jau įžengė 
į antruosius devintojo penke- 
rių metų plano metus. Įžen
gė su dideliu entuziazmu, nes 
pirmųjų šio penkmečio metų 
planas įvykdytas su gražiu 
kaupu.

Vilniaus “Tiesoje” praneša
ma:

“Pagrindinės metinio plano 
užduotys įvykdytos, o pagal 
eilę rodiklių planas įvykdytas 
pirma laiko.

Nacionalinių pajamų, pa
naudotų vartojimui ir kaupi
mui, prieaugis sudarė maž
daug 6 procentus. Daugiau 
kaip keturi penktadaliai šio 

prieauglio gauti padidinus 
darbo našumą. Įgyvendintos 
1971 m. numatytos priemonės 
liaudies gerovei kelti.”

Mūsų šaunusis Aido Cho
ras šiemet minės savo 60 me
tų gyvavimo sukakti. Tai ti
krai garbinga sukaktis. Padė
kime jam savo jubiliejų at
švęsti kuo iškilmingiausiai ir 
gražiausiai.

Šiaurės Vietnamas paskelbė 
savo 9 punktų planų karui 
baigti ir taikai Vietname

Protestų bangos plačiame 
pasaulyje prieš užmušimą 
13 katalikų demonstrantų

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacija paskelbė 
savo 9 punktų planą karui 
baigti Indokinijoje.- Mini
mas planas buvo pasiūlytas 
slaptuose pasitarimuose su 
Nixono atstovu Kissinge- 
riu. Kadangi Nix o n as pa
skelbė viešai savo 8 punk
tų planą, tai ta patį pada
rė dabar ir šiaurės Viet
namas.

Š. V. planas reikalauja 
ištraukti iš Pietų Vietnamo 
militarines amerikiečiu ir 
jų talkininku jėgas 1971 
metais; paleisti visus kare 
suimtus belaisvius ir civili
nius kalinius; sulaikyti bet

Nixonas siūlo skurdžiams 
darbą su bado algomis

Washing tonas. — Kon
grese pradėtas apklausinė
jimas dėl Nixono siūlomo 
reformų biliaus HR1. Prieš 
skurdą kovotojai pareiškė, 
kad šis bilius yra “versti
no darbo ir bado algų” 
projektas, kuris gali darb
davius finansuoti taksų mo
kėtojų ekspensais.

Jungtinės Tautos remia 
afrikiečių streiką

New Yorkas.—Tass-Elta 
rašo, kad Jungt. Tautų Or
ganizacijos taryba Namibi
jai visiškai solidarizavo
si su streikuoj a n č i a i s O- 
vambolendo (Namibijai) kal
nakasybos pramonės darbi
ninkais afrikiečiais ir pa
reikalavo tuojau pat panai
kinti šioje Afrikos koloni
joje vergišką samdymo 
dirbti sistemą.

Penkias savaites trunkąs 
13 tūkstančių darbininkų 
streikas kilo dėl nežmoniš
kų sąlygų ir žiauraus iš
naudojimo, kuriuos jiems 
primetė Pietų Afrikos ra
sistai.

Ragino baigti karą
Washingtonas. — Baltuo

siuose rūmuose prezidenti
niame bankete m e r g i n ii 
kvartetui dainuojant daini
ninkė Carol Feraci iškėlė 
plakatą su užrašu “Sulai
kykit užmušinėjimą.” Fera
ci reikalavo sulaikyti bom
bardavimą ir karą.

Katm u n d u. — Nepalio 
karalius Mahendra mirė 51 
metų amžiaus nuo širdies 
atakos. 26 metų sūnus pa
skelbtas naujuoju Nepalio 
karaliumi.

Kaip žinia, aidiečių jubi
liejinis banketas - koncer t a s 
įvyks gegužės 7 dieną, Mas- 
petho Lietuvių Piliečių Klu
be. Reikia, kad į parengimą 
supluktų didelė šios plačios 
apylinkės lietuvių minia. 

kokią paramą Saigono val
džiai; sudaryti naują admi
nistraciją ,kuri laikysis tai
kos, neutralumo ir demo
kratijos; Jungtinės Valsti
jos turi imti atsakomybę 
atstatyti sugriautus mies
tus ir padarytus kitus nuo
stolius; JAV turi laikytis 
1954 metu Genevos sutar
ties Indokinijos klausimu: 
po pasirašymo sutarties tu
ri būti paskelbtos mūšių pa
liaubos.

Kaip Nixonas atmetė Š. 
V. planą, taip šiaurės Viet
namas atmetė Nixono 8 
punktų planą.

Keleto nacionalinių orga
nizacijų, kovojančių prieš 
skurdą, atstovai vienas po 
kito kalbėdami įrodinėjo, 
kad Nixono siūlymas šalpos 
ėmėjams dirbti nors ir už 
tris ketvirtadalius algų mi
nimumo gali priversti skur
džius dirbti už bado algą.

Kinija pasmerkė Nixono 
8 punktų planą

Pekinas — Kinijos spau
da ir radijas griežtai pa
smerkė Nixono siūlomą pla
ną karui baigti Indokinijo
je, kaip apgavingus manev
rus, kurie taikos negali 
duoti.

Kinija pritari a Pietų 
Vietnamo revoliucinės val
džios 7 punktų planui, kuris 
gali užtikrinti taiką. Jung
tinių Valstijų imperialistai 
bus priversti pasiduoti ir 
pasitraukti iš Indokinijos.

“Atominė” širdis
Haga. — Grupė gydytojų 

Enschedoi miesto “Zinker- 
zorch” ligoniėnje atliko 
pirmąją Olandijoje širdies 
dirbtinio izotopinio stimu
liatoriaus įauginimo į žmo
gaus organizmą operaciją. 
Pagal gydytojų pranešimus, 
30 metų pacientės būklė po 
operacijos patenkinama.

Atominis stimuliatorius, 
kuris maitinamas plutoniu, 
duoda 72 impulsus per mi
nutę ir galės veikti 10-15 
metų. (“Pravda’’)

Ahi j a protestuoja
Dublias. — Airijos val

džia, pasipiktinusi Anglijos 
karių užpuolimu ramios 
protesto demonstracijos Š. 
Airijos mieste Londonder
ry ir užmušimu 13 demon
strantų, protestuodama at
šaukė iš Londono savo am
basadorių, bet diplomatinių 
ryšių nenutraukė.

Prienų rajono Daukšiagirio vaismedžių medelyno 
agronome, Pakuonio apylinkės deputatė Nijolė Kazlaus
kaitė (kairėje) ir Trakų rajono Naujasodžio kolūkio
ekonomistė, Babruvkos apylinkės deputatė Vanda Virši- 
cienė Kaišiadoryse, kur susirinkę apylinkių tarybų de
putatai aptarė savo veiklą, papasakojo, kaip jie dirba, 
pasimokė patyrimo iš kitų.

A. Tumėno nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
DAR VIENAS MOKSLŲ 

DAKTARAS
Lietuvių kalbos ir litera

tūros instituto vyresnysis 
mokslinis bendradarbis Vy
tautas Galinis apgynė filo
logijos mokslų daktaro di
sertaciją.

V. Galinis — plačiai žino
mas literatūros krit i k a s , 
vienas pagrindinių “Lietu
vių literat ū r o s istorijos’’ 
trečiojo tomo autorių. Dak
taro disertacijoje moksli
ninkas išnagrinėjo naujas 
kryptis 1917-1932 metų lie
tuvių literatūroje.

Daktaro disertacijas šie
met apgynė trisdešimt Lie
tuvos’ mokslininkų — medi- 
kai, filologai, žemės ūkio 
mokslų atstovai, biologai, 
ekonomistai.

Dabar Tarybų Lietuvoje 
yra daugiau kaip 200 moks
lų daktarų.

Pjesių konkurso rezultatai
Pasibaigė daugiaveiksmių 

pjesių, skirtų jaunimo ir lė
lių teatrams, konkursams.

Vertinimo komisi j a pre
mijas paskyrė Kaziui In- 
čiūrai už pjesę “Gulbės gies

Pasirašė sutartį su 
Komunisty partija

Kalkuta, Indija. — Prem
jerės Gandhi vadovaujama 
naujoji Kongreso partija 
pasirašė sutartį su Komu
nistų partija dėl legislaty- 
vės asamblėjos rinkimų Va
karų Bengalijos valstijoje.

Abi partijos veiks rinki
muose bendrai ir sudarys 
toje valstijoje valdžią, kuri 
kovos už pažangą, prieš 
skurdą.

Areštavo 539 keleivius
Washington.—Oro marša

lai 1971 m. areštavo 539 ke
leivius lėktuvuose, bandan
čius lėktuvus pasigrobti ar 
kokį kitą kriminalizmą pa
daryti. 1,300 maršalų buvo 
pasamdyta prižiūrėti lektw- 
vus.

mė” ir Marcelijui Martinai
čiui už pjesę Lėlių teatrui 
“Pelenų antelė..”

Santaupos kasose
Pusantro milijono rublių 

pernai padidėjo darbo žmo
nių indėliai Zarasų rajono 
taupomosiose kasose. Indė
lininkų skaičius per metus 
išaugo tūkstančiu.

Dabar kas ketvirtas rajo
no gyventojas yra taupomo
sios kasos indėli n i n k a s . 
Bendra indėlių suma viršijo 
devynis milijonus rublių.

V. P.

Scenoje — K. Sajos pjese
Kaunas (Elta).— Kauno 

dramos teatre įvyko prem
jera. Rampos šviesą išvydo 
dramaturgo K. Sajos trijų 
dalių tragikomedija “Dilgė
lių šilkas.” Naujasis dra
maturgo kūrinys — tai pa
sakojimas apie nūdienį jau
nimą, jo kelius ir klystke
lius, beieškant savo vietos 
gyvenime.

Pastatymui vadovavo Lie
tuvos TSR liaudies artistė 
K. Kymantaitė.

Popiežius mato krizę 
kataliku bažnyčioje
Vatikanas. — Popiežius 

Paulius sausio 30 d. pareiš
kė savo kalboje, kad Ro
mos katalikų bažnyčia per
gyvena krizę, kad joje ven- 
nybės nebėra, atsirado daug 
tokių, kurie nebe klauso 
bažnyčios vadovybės.

Popiežius aiškino, kad 
negalima laukti vienybės su 
kitomis krikščionių religi
nėmis sektomis, kuomet pas 
pačius katalikus nebėra 
vienybes.

Geriausia rinka prekėms
Washingtonas. — Jungti

nių Valstijų biznieriai sako, 
kad amerikiečių prekėms 
geriausia rinka Tarybų Są
jungoje.

■

Londonas.—Anglijos val
džia gauna protestų iš dau
gelio pasaulio šalių prieš 
užmušimą 13 demonstrantų 
Šiaurės Airijos mieste Lon
donderry. Paralamente aš
triai s m e r k ė skerdynes 
Ulsterio atstovė B- Devlin. 
Belfaste tūkstančiai katali
ku nrotestuoja, streikuoia. 
Padidėjo bombų sproginėji
mai ir t. t. Airijos valdžia 
Dubline taipgi pri s i d ė j o 
nrie protestų. Airiai pa
skelbė generalinį streiką 
anglų fabrikuose.

Pasaulio taikos asamblėja 
svarstys karą Indokinijoj

Paryžius. — Pasaulio De
mokratinio Jaunimo Fede
racija skelbia, kad jau pra
dėti galutini pasiruošimai 
pasaulio taikos asamblėjai, 
įvyksiančiai vasario 11-13 
dienomis Paryžiaus prie
miestyje Versailles.

Tikimasi turėti atstovų

Tarybine ekonomika 
smarkiai pakilo

Maskva. — TSRS Centra- 
linė Statistikų Taryba skel
bia, kad 1971 metais šalies 
ekonomikoje pasiekta ne
mažai laimėjimų pirmai
siais 5 metų plano metais.

• Pramonės gamyba pakilo 
7.8 procento, vienu procen
tu daugiau, kaip penkių 
metų plane nurodyta. Pra
moninė vartotojų prekių 
gamyba pakilo 7.9 proc. Al
gos pakilo 3.3 proc. Pasta
tyta 2,300,000 naujų apart
oj ordų dėl 11,400,000 gy
ventojų. Pagaminta 1,140,- 
000 naujų automobilių.

Unijistai išleido 
antikarinę knygutę

Washingtonas. — Unijis- 
tų komitetas už taiką išlei
do 87 puslapių knygutę 
“Rich Man’s War — Poor 
Man’s Fight,” kurioje ragi
na darbo unijas įsitraukti į 
kovą prieš karą, sulaikyti 
darbus, dalyvauti demon
stracijose ir t. t.
Knygutė baisiai nepatinka 

AFL-CIO prezidentui Mea
ny, kuris yra geriausias 
Nixono karinės programos 
rėmėjas. Knygutėje nurodo
ma, kokius didžiulius pelnus 
korporacijos padaro karo 
metu, kai kasdien šimtai 
žmonių žūsta Indokinijoje.

Washingtonas. — Odos 
įvežimui iš Argentinos su
mažėjus, apavų kainos ga
li pakilti.

Teheranas^ Iranas. — Ne
paprastai dideli šalčiai nu
žudė 20 žmonių.

Anglijos valdžia bando 
teisinti demonstrantų ap
šaudymą ir kartu sutiko 
nuodugniai ir bešališkai iš
tirti tragediją.

New Yorke taipgi Įvyko 
protesto demonstracija prie 
Anglijos konsulato. Protes
tuojančių grupė įsiveržė į 
raštine ir užėmė viena kam
barį. kur paskelbė sėdėjimo 
streiką.

New Delhis. — Iš Indijos 
grižo i Bangladeš jau 6 mi
lijonai pabėgėlių.

beveik iš visų pasaulio ša
lių. Bus atstovai iš abiejų 
Vietnamu, Laoso ir Kambo
džos, Vyriausias asamblė
jos klausimas — mobilizuo
ti jėgas prieš karą Indoki
nijoje, padėti Indokinijos 
kovotojams prieš agreso
rius.

Tarėsi dėl Europos 
saugumo konferencijos

Praga. — šešių socialis
tinių šalių, kurios įeina į 
Varšuvos pakto organiza
ciją, delegatai turėjo 4 die
nų pasitarimą dėl Europos 
saugumo konferencijos su
są u k inio.

Pasitarimo pabaigoje 
Brežnevas pasakė, kad pa
sitarimas “sutvirtino sau
gumą Europoje ir pasauly
je.” 1

Maskva. — Mirė 73 metų 
maršalas Matvejus Zacha- 
rovas, buvęs ginkluotųjų 
jėgų štabo viršininkas, ne
seniai išėjės pensijon. Za
ch aro vas buvo vyriausias 
komandierius tarybinių jė
gų p o karo Rytų Vokieti - 
joju.

Trys žydai laisvai 
važiuoja Izraelin

Tel Avivas — Tarybinė 
delegacija baigė savo vieš
nagę Izraelyje. Delegacijos 
vadas prof. Solomon Gili- 
kov pareiškė, kad iš Tarybų 
Sąjungos dabar gali žydai 
laisvai išvykti. Bet norin
čių išvykti žydų tėra tik 
vienas procentas. Gilikov 
apskaičiavo, kad daugiau 
kain 20.000 tarybinių žvdu 
išvyko i Izraeli nuo 1948 
metų. 13.000 žydų išvyko 
vien tik 1971 m.

t

Washingtonas. — AFL- 
HO sekretorius -iždininkas 
Kirkland aštriai kritikavo 
Gyvenimo Kainų tarybą už 
nuėmimą kontrolės 75 pro
centams biznio, kuomet al
gų kontrolė palaikoma.
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Išsikraustyti: kiek ir kaip?
PREZIDENTO Nixono siūlomuose aš tuo n i nose 

karui baigti punktuose irgi kalbama apie Amerikos ir 
jos talkininkų armijų ištraukimą iš Pietų Vietnamo po 
to, kai bus karas baigtas, kai bus susitarta dėl taikos. 
Taip pat yra viena iš svarbiausių Liaudies Išsilaisvinimo 
Fronto ir Šiaurės Vietnamo vyriausybės septynių sąlygų 
šiam karui baigti. Paviršutiniškai žiūrint, atrodo, kad 
čia abi pusės pilniausiai sutinka. Ana pusė reikalauja, o 
ši pusė žada taip padaryti.

Deja, taip nėra. Mūsų vyriausybės supratimas apie 
“išsikraustymą” griežtai skiriasi nuo anos pusės reika
lavimo. Nixonas turi mintyje tik armijas iš Vietnamo iš
traukti. Ten pasiliks Amerikos karinės bazės. Ten pa
siliks Amerikos bomberiai ir helikopteriai. Ten pasiliks 
kalnai karo pabūklų ir amunicijos militarinės Thieu kli
kos rankose. Ten pasiliks Amerikos paruošta ir Ame
rikos ginklais apginkluota Pietų Vietnamo režimo iš mi
lijono vyrų armija. Ten pasiliks pats gen. Thieu mili- 
tarinis fašistinis režimas. ! Bet, anoji pusė reikalauja, 
kad išsikraustymas būtų pilnas ir visuotinis. Liaudiečiai 
reikalauja, kad ne tik Amerikos ir jos talkininkų armi
jos išsikraustytų, bet Ameriką kartu iškraustytų visus 
savo ginklus, visą amuniciją, visus karinius lėktuvus, 
likviduotų visas militaiines bazes ir nutrauktų visokią 
pagalbą ir paramą Thieu režimui.

Tai štai koks skirtumas “išsikraustymo” sąvokose. 
Ar galima jas suderinti? Teks pamatyti.

Amnestuoti ar bausti?

Kas ką rašo ir sako

MANOMA, kad daugiau kaip šimtas tūkstančių 
Amerikos jaunų vyrų yra pabėgusių į užsienį, daugumo
je, į Kanadą. Tai jų protestas prieš barbariškąjį Viet
namo karą. Tai jų pasirinktas kelias gelbėjimui savo 
gyvybės. Daugelis jų jau yra vedę ir turi sukūrę šeimas. 
Aišku, kad daugelis jų norėtų grįžti į savo gimtinę ir 
čia įsikurti. Betgi laukia ilgametis kalėjimas.

Jau plačiai diskusuojama problema, ką su tais jau
nais žmonėmis daryti: amnestuoti ar bausti?

Per visą kraštą kyla balsai tiems drąsiems jau
niems žmonėms jau dabar paskelbti amnestiją. Tegu jie 
grįžta į gimtinę! Tegu jie grįžta be baimės, kad bus 
nubausti!

Šis klausimas jau keliamas ir Kongrese. Antai, se
natorius Taft iš Ohio turi pasiūlęs “amnestijos” bilių. 
Bet tai niekam tikęs bilius, nes jame reikalaujama, kad 
sugrįžę vyrai būtų priversti per porą ar trejetą metų 
verstinai tarnauti, pav., tokiame projekte kaip “Peace 
Corps,” beveik be atlyginimo. Tai reiškia, kad jie turi 
būti nubausti, tik ne kalėjimu. Tai reiškia, kad jie kal
ti, jog atsisakė numirti nelegališkame kare.

Aišku, kad pažangioji visuomenė su Tafto siūloma 
“amnestija” negali sutikti ir nesutiks. Ji vis garsiau 
reikalaus pabėgėliams amnestijos be jokių “kabliukų,” 
be jokių bausmių.

TAI KODĖL GI 
URUGVAJAUS 
BENDRAS FRONTAS 
PRALAIMĖJO?

“Laisvės” skaitytojams 
jau žinoma, kad pernai 
Urugvajuje buvo preziden
tiniams rinkimams susi
daręs “Platus frontas.” 
Atrodė, kad ten pasi
kartos Čilės respublikos 
istorija, kur panašus pa
žangiųjų žmonių bendras 
frontas, vadovaujamas so
cialistų ir komunistų, rin
kimus laimėjo ir sudarė re
voliucinę liaudies valdžią. 
Deja, Urugvajuje nepavy
ko. Bendras frontas pralai
mėjo ir reakcija dar labiau 
įsigalėjo.

Kodėl? Kas atsitiko?
Atsakymą randame laik

raštyje “Darbas.” Jame ra
šoma:

Visos šalies piliečiai, su la
bai dideliu entuziazmu suti
ko pirmąjį “Plataus Fronto“ 
mitingą 1971 metų kovo mė
nesio 26 dieną, kuris buvo 
vienas iŠ didžiausių visoje 
Urugvajaus istorijoje. Da

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canaaa, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

lyvavo 400 tūkstančių žmo
nių, kurie užplūdo visas apy
linkes gatves ir pusę Avenida 
18 de Julio. Mitingo tribūna 
prie Municipaliteto Rūmų. La
bai ugningas kalbas pasakė 
visi kalbėtojai. Jų kalbų žo
džiai nuaidėjo kaip kokia 
aušra po visą kraštą.

“Didžiojispauda,” (buržuazi
jos dienraščiai) ir jų tradici
nės partijos labai nusigando 
ir pradėjo vienytis prieš “Pla
tųjį Frontą.” žinoma, jų ran
kose televizija, radijai, ir nuo 
tuomet pradėjo biaurią pro
pagandą. Išlindo visokį bur
žuaziniai sėbrai (“išminčiai”), 
kaip tai ir lietuviams gerai pa-r 
žįstamas deputatas “ei ciuda- 
dano SEGO...,” kuris jau bu
vo išvažinėjęs po socialistines 
šalis ir visokių argumentų pri
sirinkęs Tarybų S ą j u u g o s 
šiukšlyne. Jisai pylė dieną ir 
naktį per visą propagandinį 
aparatą.

Jsai (Sego...) įprivežė iš kul
tai filmų, rodančių socialisti
nio gyvenimo baisybes. Rodė 
moteris išprakaitavusias, ku
rios su vežimėliais su vienu 
ratu veža žemes. Dažnai pa
rodydavo kad tankai eina 

gatvių sargybą, o didelis Rusų 
batas trypia Urugvajaus že
mėlapį ir skelia į dvi puses.

Taip pat parodo Berlyno 
mūrą, per kurį moteris iškelia 
vaikus ir rodo anajai pusei, 
kur gyvena jų giminės. . . To
kias ir panašias propagandas 
davė ištisas dienas per tele
viziją.

žiūrint į tokius vaizdus, 
žmonės apstulbo, ypatingai 
moterys, iš kurių net vaikus 
atiminėjo. Visus tuos krimi
nalistinius vaizdus lygino su 
“Plačiuoju Frontu,” jeigu ji
sai laimėtų, šiai žiauriai pro
pagandai finansuoti daugiau
sia prisidėjo JAV ir anglų 
kompanijos. Be to, pats da
bartinis prezidentas buvo pa
statytas į kandidatus, tai iš 
valdžios posto darė įvairių 
spaudimų. Suktybės pirmoje 
vietoje. Turint omenyje visa 
tai, kas čia siaurame straips
nelyje suminėta, tai tik aguo
nos grūdas to, kas Čia vyko.

MES IRGI PRIVALOME 
ĮSIPAREIGOTI

Paminėdama didelius Lie
tuvos liaudies įsipareigoji
mus naujam penkmečiui, 
Chicagos draugų “Vilnis” 
(sausio 26 d.) s ako, kad 
mums, Amerikos pažangie
siems lietuviams, irgi reika
lingi įsipareigojimai, ir siū
lo šiuos:

Daugiau veikti organiza
cijose.

Labiau kovoti prieš karą.
Stropiau veikti savo 

spaudos rėmimui ir 
praplėtimui.

Skaitlingiau lankyti savo 
organiz a c i j o s susirin
kimus.

Stropiau dalyvauti būsi
muose rin k i m u o s e už

išrinkimą geresnio Kon
greso ir geresnės val
džios.

BUKAPROČIAI AR KAS?
Neseniai labai plačiai pa

sigarsino kolumnistas Jack 
Anderson, viešai paskelbda
mas iš Washingtono vald
žios slaptų archyvų doku
mentus apie Amerikos poli
tiką Indijos-Pakistano kon
flikto reikalu. Iš jų paaiš
kėjo, kad prezidentas Nix
onas visomis jėgomis palai
kė Pakistano fašistinę dik
tatūrą prieš bengaliečius ir 
Indiją.

Dabar jis atidengė kita 
“baisią slaptybę”, gal vieną 
iš kvailiausių slaptybių bet 
kurios valdžios diplomatijo
je. Jis sako suradęs, kad 
valdžios archyvuose yra do
kumentai su pažymėjimu 
“Top-Secret — UMBRA.” 
Reiškia, griežčiausiai drau
džiama juos viešai skelbti.

Bet kas per vieni tie do
kumentai, kad jie taip pa
vojingi? Ogi niekas dau
giau, sako Jack Anderson, 
kaip ištraukos iš Tarybų 
Sąjungos dienraščio “Prav
da” pirmojo puslapio! Iš
traukos iš žinių bei straips
nių arba vedamųjų (ėdi to- 
rialų). Kodėl taip jau pavo
jinga Amerikos žmonėms 
susipažinti su tuo, ką tary
binis dienraštis praneša? 
Neaišku.

SAIGONO REŽIMAS 
NEATSILAIKYTŲ

Kolumnistas William E. 
Buckley yra labai karštas 
prezidento Nixono ir jo po
litikos šalininkas. Jam taip
gi labai patinka Saigono 
militarinis gen. Thieu reži
mas. Dabar jis lankosi Sai- 
gone ir savo atradimus pra
nešinėja “New York Bost.” 
Sausio 27 dienos kolumnoje 
Buckley atvirai pripažįsta, 
kad Saigono režimas neat
silaikytų prieš Vietnamo 
liaudį be visapusiškos Ame-

BĮ *V1 laiškų
Mielas ir gerbiamas bi

čiuli ir prieteliau
J. Smalenskai!

Ačiū už laiškus ir gerus 
sveikinimus bei linkėjimus. 
Taip, pasaulyje žmonės 
bruzda. Vieni ieško, siekia 
teisingumo, taikos, tautų 
bendradarbiavimo, kiti sten
giasi visaip tuos ieškojimus 
ir siekius nuslopinti, jėga, 
žiaurumais] užgniaužti. Ta
čiau istorijos rato nepasuk
si atgal. Teisingumas nuga
lės. Kova už taiką turi lai
mėti ir laimės, gal ne šian
dien, ne rytoj, bet laimės. 
Tarybiniai žmonės, socialis
tinės šalys, pažangioji mū
sų planetos žmonija nuošir
džiai, atkakliai kovoja už 
taiką, už tautų sandraugą, 
už demokratiją.

Šiandien Tarybų šalis 
mini Tarybų Sąjungos 50- 
dešimčio jubiliejų, pradžią 
kuriai davė pasaulio prole
tariato, socialistinės revo
liucijos vadas, Tarybų vals
tybės kūrėjas Vladimiras 
Leninas. Šį jubiliejų atžy
mi socialistinės šalys, visa 
pažangioji žmonija.

Lietuvos žmonės, p e r 
trumpą laiką pažinę tary
binio gyvenimo pranašu
mus, įsitikino, kiek daug 
žmogui duoda socializmas, 
tautų draugystės jėga. 
Taip, mūsų pasirinktas 
socializmo tarybinis gyve
nimo kelias buvo teisingas 
ir mes žiūrime šviesiomis 
akimis į ateitį.

Priimkite, mielas bičiuli, 
mano geriausius sveikini
mus ir linkėjimus puikios 
sveikatos, gerovės ir sėk
mės gyvenime.

Draugiškai spaudžiu ran
ką.

Jūsų VI. Karvelis 

Malonūs draugai 
laisviečiai,

Mes, Jonas ir Mikalina 
R ui i ai, savo šeimyninį gy
venimą sukūrėme 1912 m. 
sausio 31 dieną Waukegan, 
111. Taip nenusibodo tas 
laikas, taip greitai jis pra
bėgo! Mūsų šeima vienas 
sūnus ir dvi dukros: sūnus 
Alfonsas Rulis su šeima,
duktė Alvira Verbeski su 
šeima, duktė A u g e n i j a 
Johnson su šeima, keturios 
anūkės, du anūkai, du pro
anūkiai ir viena proanūkė. 
Visi gražiai gyvena. Mu
dviem smagu ir malonu bū
tų dar ilgai pagyventi..

Ta proga prisiunčiame 
$60 su prisiminimu mūsų 
pergyv e n t o laikotarpio ir 
sykiu paremiame mūsų my
limą laikraštį “Laisvę,” ku
rią skaitome, su mažomis 
pertraukomis, nuo pat jos 
pasirodymo.

Jonas ir Mikalina Raliai 
Rockford. Ill.

Širdingai' dėkojame už 
gražią laikraščiui paramą 
ir linkime judviem dar 
daug daug . šviesių, laimin
gų ir linksmų metelių.

Redakcija

rikos paramos.
Saigono valdžiai reikia 

Amerikos ginklų ir amuni
cijos. Jai reikia Amerikos 
lėktuvų. Jos armijai reika
linga Amerikos bomberių 
pagalba. Net ir ekonomi
niai Pietų Vietnamo reži
mas be Amerikos pagalbos 
būtų bejėgis.

Taigi, sako Buckley, nors 
Amerikos armijos ir bus iš
trauktos, Saigono režimas 
pasilaikys tiktai dėka Ame

rikos paramos.

Reikšmingos sukaktu ves 
omo g b* m*

Trys Amerikos lietuviu knygos

Nerimstančia srove lai
kas bėga pirmyn, nešda
mas praeitin šviesius ir 
blankius pri s i m i n i m u s. 
Pusšimtis metų, rodos, 
nedidelis laiko tarpas, bet 
reikšmingas, ypač Ka
nados lietuv i a m s Norė
dami tai suprasti, persikel
kime į tą laikotarpį ir pa
kliūsime į tą gyvenimo sro
vę, per kurią teko persiris
ti. Šiandien mes džiaugia
mės, kad likome gyvais. 
Džiaugiamės likę naudin
gais savo klasės žmonėms.

Ta proga mes minime tų 
žmonių sukaktuves, kurių 
pasiaukojimo ir darbų dėka 
gavome progą pažinti mūsų 
klasės priešus, kurių dėka 
gimsta visos blogybės. O 
kiek pasiaukojimo ir ener
gijos mūsų pirmūnams te
ko įdėti.

Praeitais metais mes mi
nėjome drg.Jono Ylos 65- 
ąsias metines sukaktuves, 
kuris mums, Kanados lietu
viams, per “Liaudies Bal
są” pragiedrino rytojų. Ne
minėsiu jo nemiegotų nak
tų ir alkanų dienų — jo 
darbo, be jokio atlyginimo, 
nes sunku suprasti to ne
pergyvenus. Džiugu, kad ir 
šiandien drg. Jonas, nors ir

nudažyta baltai galva, su ta 
pačia energija dirba tą patį 
darbą. Jam ir linkėjome ir 
linkime ilgiausių metų.

Š. m. sausio mėn. 22 d. vėl 
džiaugs m in g ai minėjome 
antras mūsų darbuotojų su
kaktuves —tai drg. Zigmo 
Janausko 65 m. Nepamai
nomas draugas Zigmas yra 
mūsų švietėjo “Liaudies 
Balso” darbuotojas. Jo at
likti darbai mūsų klasės la
bui, ypač K a n a.d o s< lietu
viams, gausūs.

Trumpame rašinėlyje nėra 
galimybės išskaičiuoti, bet 
labai linksma, kad ir Zig
mas lieka vietoje ir po 65 
metinių sukaktuvių. Ilgiau
sių metų ir nepalaužiamos 
valios ir energijos ateityje!

Bet dar ne viskas. Ka
nados lietuviai laukia drg. 
Kosto Kilikevičiaus sukak
tuvių, kuris ne tik dirbo 
dirba mums garbingo “Liau
dies Balso” ir kitų or
ganizacijų darbą, bet i]' ne
sigailėjo savo gyvybei gre
siančio pavojaus, vykdamas 
į priešfašistines grumtynes.

Jei gyvi būsi m e, vėl 
džiaugsmingai kelsime su
kaktuvių taures ir dainuoi- 
me “Ilgiausių Metų!”

A. Byrąs

vadinta Kleopo Jurgelionio 
(1886-1963 m.) poezijos 

Į knyga. Tai mums gerai pa
žįstamas autorius, ir veikė
jas. y'ė sS-t

Kadaise jo būta revoliuci
nio socialisto ir proletari
nio poeto, dalyvavusio 1905- 
1907 metų revoliucijoje, vė
liau redagavusio Škotijos 
“Rankpelnį.” Bet atvykęs 
į JAV (1909 m.), Kl. Jur
gelionis ne tik nukrypo nuo 
pažangaus judėjimo, bet 
pasidarė jo idėjiniu prieši
ninku. Mums teko ilgai ir 
aštriai su juo kovoti. Ta
čiau poezijoje jis sukūrė 
kovingu ir apskritai įdomių 
eilėraščių. Kl. Jurgelionio 
turėta gražaus talento, ku
rio is nesugebėjo nei kaip 
reikiant išvystyti, nei išsau
goti tyro. V. Kapsukas, dar 
1917 metais rašė, jog Kl. 
Jurgelio nio kūryba tai 
“klaidžiojančios, nerimstan
čios savo idealo nerandan
čios inteligento sielos poezi
ja.” Kaip tokia ji savaip 
įdomi ir verta mūsų dėme
sio. (

Trečioji knyga — Jono 
Moko “Poezija.” Tai niu
jorkietis, apsistojęs šio did- 
imiesčio pastogėje, karo me
tais pasitraukęs iš Lietu
vos. Kai]) rodo .jo veiki
mas kino mene ir poetinė 
kūryba, tai — doras, mąs
tantis menininkas. Tegu 
kai. kuo mūsų pažiūros ski
riasi, tačiau tarp mūsų yra 
labai svarbus susilietimo 
pagrindas — meilė ir pa
garba gimtajam kraštui, ti
kros demokratijos ir žmo
giškumo idealams.

J. Meką žinome kaip ka
ro Vietname priešininką, 
nepriklausomų meninių pa
žiūrų žmogų, priešingą po
litikieriams, blaiviai, ge
rai linkinčiu žvilgsniu verti
nantį Tarybų Lietuvos 
gyvenimą. Visa tai taip 
pat mūsų akyse dar la
biau pakelia jo talentingos 
poezijos reikšmę. J. Me
ko poezijoje mus patraukia 
jo graži, tauri meilė gimta
jai Lietuvai, jos peizažui ir 
žmogui (“Semeniškių idi
lės” ir kt.). Jaudina skaus-

Viena po kitos mus pasie
kė trys JAV Ii e tu v iii kny
gos, išleistos Lietuvoje. Jos 
skirtingais laikotarpiais ra
šytos, skirtingos jų autorių 
gyvenimo, veiklos, kūrybos 
reikšme ir vaidmeniu. Ta
čiau, svarbiausia, jos rodo, 
kaip mūsų gimtasis kraštas 
jautriai puoselėja ir huma
niškai rūpinasi visu tuo, 
kas gražaus, gero ir ver
tingo sukurta mūsų išeivi
joje.

Pirmiausia pažym etini 
Juozo Andziulaičio-Kalnėno 
(1864-1916 m.) “Raštai” — 
poezija ir publicistika. JAV 
lietuvių tarpe šis rašytojas 
darbavosi ir veikė nuo 1886 
metų, atvykęs iš Lietuvos 
dėl caro valdžios persekio
jimų. Tiesa, maždaug nuo 
1891 metu jis nutolo nuo 
lietuviško judėjimo, bet spė
jo daug reikšmingo pada
ryti Amerikos lietuvių dar
bininkų švietimui.

Poezijos ir publicistikos 
raštus J. Andziulaitis skel
bė pirmuosiuose mūsų šalies 
lietuvių laikraščiuose — J. 
Šliupo redaguotame “Lie
tuviškajame balse” (1885- 
1 8 8 9 m.), “Vienybėje lie
tuvninkų,” kurią jis pats’ 
redagavo 1890-1892 m., taip 
pat “Apšvietoje” ( 1892- 
1893 m). Į jo “Raštų” 
knygą sudėti svarbiausieji 
iš tų laikų jo kūrinių.

Savo raštuose J. Andziu
laitis - Kalnėnas r a g i n o 
Amerikos lietuvių darbinin
kus šviestis, organizuotis 
kovai už savo teises, prieš 
išnaudojimą. Dar 1888 m. 
jis skelbė, jog “netolima 
yra gadynė, kuomet darbi
ninkai, sugriovę šiandykš- 
tį kaitalis tiška užvadą, 
įsteigs ant žemės naują, 
teisingesę valdžią.”

J. Andziulaitis skleidė 
JAV lietuviuose socializmo 
idėjas, m o k si o ir laisvės 
mintis. Štai dėl ko jis nu
sipelnė lietuvių tautos ir 
Amerikos lietuvių pagarbą 
ir meilę. Džiaugiamės ga
lėdami susipažinti su šio 
įžymaus žmogaus ir rašy
tojo kūriniais.

“Glūdi liūdi” — taip pa

KRITIKA
Kai perskaičiau V. Bo- 

vino st ra i p s n į “Gimto j o 
Krašto Temomis” “Laisvės” 
No. 8, tai man prisiminė 
mūsų praeitis, kai panašio
mis temomis raštų tilpdavo 
daug mūsų amer i k i n ė j e 
progresyvišk o j e spaudoje. 
Man tokius raštus skaityti 
patikdavo tada, patinka ir 
dabar. Iš jų gauni jausmi
nio pasitenkinimo ir dažnai 
pasimokini daryti gero, o 
vengti blėdingo.

V. Bovinas — geras, įdo
mus kritikas. Tiksliai nesu 
praleidęs jo tokių raštų ne
skaitęs. Visada rasdavau 
jo raštuose prie ko prikib
ti teigiamai arba neigia
mai. Taip ir dabar jo “Gim
to j o Krašto Temomis” raš
te radau vieną dalykėli, 
prie kurio galima prikib
ti. .. .

Ten jis padiskusuoja vie
ną veikalą ir sako: “Per 
pusdienį autorius palaiko 
direktorių įmonėje, o kitą 
pusdienį — Diuponas pra
leidžia pas meilužę. Bet 
kodėl Diuponas apgaudinė
ja savo žmoną, pažeidžia 
savo luomo dorovinius ir 
socialinius nuostatus — ra
šytojas nutyli. Jis ne kūry
biškai čia tik protokoluoja 

iDiupono veiksmus meilužės 
namuose.”

Iš sykio skamba, kad Bo
vinas čia teisus — nėra ra
šytojo moralinio pamokslo, 
tai gal ir neger ai... ; O 
“pamokslo” re i k ė j o, nes 
Diuponas apkaltino n10ra
ly ste negrą studentą, kad 
nedaleisti jam vesti jo duk
terį, pats elgdamasis nemo- 
rališkai... Praeityje to
kiuose atsitikimuose pa
mokslas būdavo būtinas, 
kaip Aisopo pasakose, pa
vyzdžiui.

Vienok jau gana seniai 
moraliniai pamokslai naiki
nami pasakose. Sakoma, 
kad. modern i n i a i s laikais 
skaitytojai taip išsilaivinę 
protavime, jog jiems pa
mokslai prie pasakų nebe
reikalingi. Todėl dabar apy
sakos rašomos taip, kad 
pats skaitytojas galėtų gau
ti pasitenkinimo, kai jis pats 
padaro išvadą ..-M suranda 
apysakos moralą iš apysa
kos eigos, iš jos charakte
rių lošio būt — tas atlieka
ma knygoje, ant estrados, 
ar ekrane. . . -

A. Gilman

ĮVAIRENYBES
Kuba senuosius metus 

palydi dirbtiniu lietumi. 
Apie pusiaunaktį skaidrios 
srovės liejasi iš visų langų: 
Kubiečiai ištuština ąsočius, 
kad ateinančių metų kelias 
būtų šviesus. O kai pasi
girsta laikrodžio dūžiai, su 
kiekvienu iš jų kubietis su
valgo po vynuogę.

Meksikos Chuareso mies
telio vairuotojai 1970 me
tais pasiekė savotišką rekor
dą — autovarijų jie sukėlė 
pusantro karto daugiau, 
negu miestelyje iš viso .už
registruota automobilių.

Lakelande (Teksaso vals
tija) atidaryta klinika ka
riniams šunims, kurie bai
gė savo tarnybą Vietname. 
Kaip tvirtina šunų psicho
logai, jie blogai prisitaiko 
prie civilinio gyveninio.

mingo ir tragiško išeivio li
kimo ir jo dalios apdainavi
mas.

K. Jasminas
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Krislai iš Lietuvos
Paminklas bandito 

Bražinsko aukai
Neseniai Abchazijos sos

tinėje Suchumi atidengtas 
paminklas stiuardesei Na
diai Kurčenko, žuvusiai nuo 
bandito Bražinsko šūvių. 
Paminklo autoriai gruzinai 
KutitJadze ir Džaparidze. 
Iškilmių metu buvo pa
smerktas kriminalinio nusi
kaltėlio Bražinsko bandi
tiškas darbas, kada jis, gin
kluotas pistoletu, drauge su 
mažamečiu sūnumi smurto 
pagalba privertė lakūnus 
pasukti į Trapezoną Tur
kijos teritorijoje. Jaunoji 
stiuardesė Nadia Kurčen
ko bandė sutrukdyti bandi
to ketinimą, bet banditas 
Bražinskas ją nušovė ir dar 
sužeidė lakūnus. Tik per 
lakūnų ištvermę ir pasiry
žimą pasisekė lėktuvą nu
tupdyti ir išgelbėti gyvybę 
kelių dešimtų keleivių, ku
rie visi galėjo žūti krimina
listo Bražinsko aukomis.

Bandito Bražinsko biau- 
rus nusikaltimas, į kurį jis

kui ir orkestrui, kurį jis 
parašė 1948 metais ir buvo 
už jį apdovanotas TSRS 
Valstybine premija.

Daugiau kaip 20 metų 
praėjo nuo tos dienos, ką- 
da pirmą kartą nuskambėjo 
šis B. Dvariono kūrinys. 
Per ta laiką jis ne tik ne
paseno, bet priešingai—įsi
tvirtino repertuare, nenu
stojo emocinio poveikio. Ša
lia simfonijos, operos, bale
to, dainų, kamerinių ir ki
tų kūrinių jis yra reikšmin
giausias kompozitoriaus kū
rybinės biografijos pusla
pis, vienas ryškiausių lietu
viškųjų smuiko koncerto 
pavyzdžių. Ne kartą repre
zentavęs mūsų muziką už
sienyje, jis įtrauktas į ta
rybinių konservatorijų mo
kymo programas.

Šį kartą įdomu buvo tas, 
kad sud ė t i n g ą j ą smuiko 
partiją tame koncerte atli
ko kompozitoriaus sūnus 
smuikininkas Jurgis Dva
rionas. Tiek klausytojų 
įspūdžių, tiek spaudos re-

įtraukė ir jo valiai paklu- T1ZD atsiliepimu tas įspū-
* J . 1 diniracic llvai’innn lzn_
susį sūnų, plačiai nuskam
bėjo. Dėl jo buvo nemalo
nu visai lietuvių tautai iri 
kiekvienam lietuviui, kad iš! 
mūsų tarpo atsirado toks 
biaurus žudikas. Paminklas 
Suchumyje primins jaunos 
Nadios didvyrišką žygį ei
nant tarnybos pareigas, jis 
primins ir nenuplaunamą 
gėdą bei pasmerkimą, ten
kančius žvėriškam banditui,

dingasis Balio Dvariono kū
rinys skambėjo naujai ir 
ypatingai jautriai, kilniai.

! Mūsų jūra menininkų 
akimis

Šiuo metu Vilniaus pui
kiose parodų salėse tebe
vyksta didelė tematinė dai
lės paroda. Jos tema—mū
sų jūra. Baltija ir Lie 
tu va. Dar senovėje Lietu
vos liaudis kūrė poetiškas

o taip pat tiems, kurie ban- legendas apie nepakartoja- 
do ginti tą vagišių ir žudi- mą pajūrio grožį, apie sti-
ka.

Lietuviškų filmų 
platus kelias

prius ir narsius Baltijos 
žvejus ir jūrininkus. Ža
vioji Jūratė, nuoširdžioji 
Eglė, narsioji Neringa...__ v • m i ei • o * w J * * oRyšium su Tarybų Sąjun- yjsį įįe paveikslai atsispin- 

gos įkūrimo 50-mecio besi- Lietuvos muzikų, rašy-
artinančiomis sukaktuvėmis 
šiais metais ruošiami įvai
rūs renginiai joms atžymė
ti. Šiuo metu vyksta tary
binių respublikų filmų de
kados įvairiuose miestuose. 
Kaip tik vienas pirmųjų 
buvo Tarybų Lietuvos meni
nių filmų dekada. Maskvo
je^ Leningrade, Sverdlovs- 
ke ir daugelyje kitų miestų 
T. Sąjungoje kino teatruose 
buvo rodomi Lietuvos ki
no studijos gamybos filmai 
“Niekas nenorėjo mirti,” 
“Akmuo ant akmens,” “Tas 
prakeiktas nuolankumas’’ ir 
eilė kitų. Maskvos centre 
ir kitose miesto žymiose 
vietose ilgą laiką matėsi tų 
lietuviškų filmų reklaminiai 
plakatai ir lietuvių kino-ar- 
tistų atvaizdai.
Dvarionai — tėvas ir sūnus

Respublikinės Filharmoni
jos salėje Vilniuje neseniai 
įvyko simfoninio orkestro 
koncertas, kuriam dirigavo 
žinomasis kompozitorius ir 
dirigentas. TSRS Valstybi
nės premijos lau r e a t a s , 
artistas Balys Dvarionas. 
Pirmoje dalyje atlikta J. 
Bramso simfonija. Koncer
to antrąją dalį sudarė B. 
Dvariono koncertas smui-

tojų, poetų kūryboje.
“Mūsų jūros” parodoje 

mes susitinkame su tais le
gendų personažais, atvaiz
duotais dailės meno kūrėjų 
darbuose. Ir ne tik su jais, 
bet ir jūros bei pajūrio 
vaizdais, su žmonėmis, mū
sų amžininkais, susijusiais 
su jūros tema. Parodoje 
dalyvauja 150 dailininkų, 
patiekusių apie 400 kūri
nių iš grafikos, skulptūros, 
tapybos, taikomosios dailės 
žanrų. Žymią dalį kūrinių 
patiekė vyresniosios ir vi
dutinės kartos meistrai — 
V. Mackevičius, A. Gudai
tis, J. Kedainis, V. Jurkū
nas, V. Gečas, S. Veivery te, 
S. Džiaukštas. Plačiai at
stovaujama parodoje ir jau
noji bei jauniausioji mūsų 
dailės menininkų karta. Tai 
— L. Tuleikis, G. Vitartai- 
te, V. Gurskis, L. Gutaus
kas, L. Katinas (sūnus), I. 
Katinienė, G. Didelytė, P. 
Repšys, G. Počiupaite - Gri
gaitienė, A. Kved a r a u s - 
kienė, N. Meškauskaitė, V* 
Černiauskaitė, L. Petkevi
čius ir daugelis kitų.

J. Paliukonis 
Vilnius, 19721.22

GEGUŽINĖJE
Kvaka būgnas, kiksi smuikas — 
Groja kaimo kapela.
Mergužėlių visas pulkas
Traukia dainą: tra-lia-lia...
O būrys šaunių bernelių
Užbosuoja: cha-cha-cha...
Tų juokelių iki kelių
Ritasi srovi banga.
Būgnas kvaka, smuikas kiksi —
Skamba muzika slėny.
Šoka polką, šoka lipsį
Ir jaunimas, ir seni.
J Aug. Tamaliūnas

DETROIT, MICH.
Laikraščių Vajaus Pa

sekmės ir Padėka
Laikraščių vajus tęsėsi 

virš tris mėnesius. Tai bū
tų neilgas laikas, bet laik
raščių vajininkai turi ati
džiai ir rūpestingai padir
bėti per tą laikotarpį, turi 
gerai pažinti miesto žemėla
pį. šiuo laiku žmonės įsi
bauginę visokių niekšų už
puolimų, tai jeigu vajinin- 
kas nepažįstamas, nelengva

Detroito lietuvių organi
zacijų atsižymėjusi vajinin- 
kė praeitais metais turėjo 
daug vargo su akių opera
cija, tai jai buvo uždrausta 
auto vairuoti. Tai tada aš 
likau išrinktas iš LLD 52 
kuopos laikraščių vajininku. 
Mes susitarėm, kad d. Ade
lė Wardo atnaujins ir už
rašys, kuriem jai bus pato
giau, savo stuboje arba or
ganizacijų susirinkimuose, 
kurie užsimokės, o aš (Al
vinas) nuvažiuosiu pas tuos 
skaitytojus, kurie gyvena 
toliau, į priemiesčius. Kadan
gi Detroitas turi virš 40 
priemiesčių, o yra daugelis 
lietuvių, kurie gyvena išsi
blaškę po plačią apylinkę, 
tad vajininkas turi daug 
valandų praleisti, kolei su
randi lietuvių šeimą. Ir at
sitikimų būna, kad nuvažia
vęs pas skaitytoją nerandi 
namie. Tad žygis būna be 
vertės. Bet aš ir Adelė 
Wardo sutartinai dirbom, 
ji turėjo daug patyrimo va
jaus darbe, .tad ji ipąn davė 
reikali n g a s informacijas. 
Ir darbas ėjo sėkmingai iki 
vajaus užbaigos.

Aš ir Adelė esam labai 
dėkingi laikraščių skaityto
jams, kad dauguma labai 
prielankiai užsimokėjo už 
laikraščius ir sykiu neskū- 
pavo aukų. Adelė labai dė
kinga tiems, kurie atsiuntė, 
o kiti atvažiavo užsimokė
ti į jos stubą. Didelis skai
čius užsimokėjo organizaci
jų susirinkimuose. Aš irgi 
kur tik nuvažiavau, toli ar 
arti, visur likau draugiškai 
priimtas, kad ir buvau ma
žai pažįstamas Detroito lie
tuviams.

Todėl dirbom kiek galė
jom, ir kai Į) geriausia su
pratom. Darbas dėl laikraš
čių yra sunkus, bet mes ži
nom, kad pažangus laikraš
tis yra žmonių kovos “gink
las”. Mes dirbom ne dėl 
garbės, o dėl apšvietos ir 
labo žmonijos. Jeigu dar 
sveikata tarnaus, mes dirb
sim ir ant toliau.

Ačiū d. Geo. Nausėdai už 
pasi tarn avimą laikra š č i ų 
vajuje.

Detroito Vajininkai J. K.
Alvinas ir Adelė Wardo

Yra Pakeista Susirinkimų 
Diena

LDS 21 kuopa savo me
tiniam susirinkime nutarė 
pakeisti susirinkimų dieną.

GIM1MAS
Juoda prisirpusi žemė, 
nematomom venom srūva kraujas. 
Kažkas žada užgimti, augti, numirti, 
kažkas saulės šviesos pasiilgo.
— Gimti! Augti! Gyventi! — 
Šaukia namatomas balsas. — 
Pasiekti dangų ir jį praaugti, — 
į žemę grįžus numirti...
Aš būsiu mažas žemės daigelio 
ir iš jos kraujo saulei užgimsiu, 
medžių vainikais žemę apjuosiu, 
pačiu didžiausiu saulę pasieksiu... 
O ten ištirpus, žemėn nukrisiu, 
ir vėl iš naujo saulei užgimsiu.

O. Gudukaitė

Pirmiau buvo laikomi pir
mame sekmadienyje kiek
vieno mėnesio, dabar bus 
laikomi antrajame sekma
dienyje. Sekantis susirinki
mas LDS 21 kp. įvyks va- 

pradžia nuo 11sario 13 d., 
vai. ryto.

Rodos, ir 
vių Moterų 
bas priėmė

21

kai

Detroito Lietu- 
Pažangos Klu- 
tarimą laikyti 

susirinkimą antrajame sek
madienyje, tuojau po 
kuopos susirinkimo..

Reikalinga pastaba 
52 kuopos nariams

Verta pažymėti, kad
kada po laiko yra- kaltina
ma LLD 52 kuopos valdy
ba. Dėl aiškumo paduodu 
čia pavyzdį.

Praeitais metais mirė 5 
LLD 52 kp. nariai, bet tri
jų šeimos nepranešė kuopos 
valdybai,. Pagal kuopos: ta
rimą, miręs narys gauna iš 
kuopos gyvų gėlių vainiką, 
kuopa parūpina grabnešius 
ir duoda kitokius patarna
vimus likusiai šeimai, jeigu 
laiku mirusio nario šeima 
praneša kuopos valdybai. < 
Bet jeigu nebūna praneš
ta valdybai, tai ji niekuomi 
negali patarnauti.

Todėl nariai, mirčiai išti
kus, tuojau praneškite LLD 
52 kuopos valdybai.

Gaila, kad dauguma na
rių nelanko 52 kuopos susi
rinkimų, o susiri n k ima i 
įvyksta trečią kiekvieno mė
nesio trečiadienį, 1 vai. po 
pietų, 4114uWeąt įVernor 
Highway.

Labai pagirtinas dalykas, 
kad nariai pradžioje metų 
užsimoka savo metinius 
mokesčius.

Vasario 16 d. įvyks kuo
pos susirinkimas. Visi da
lyvaukite.

Greitame reikale pašau
kite pirmininką Geo. Nau
sėda, tel. 834-9763, arba fi
nansų sekre torių Frank 
Ulinskas, 861-0089.

Mūsų ligoniai
Šiuo laiku turime keletą 

sergančių organizacijos na
rių, bet apie kai kuriuos 
kiti korespondentai jau ra
šė, tai aš nerašysiu, tik pa
žymėsiu apie porą ligonių. 
1. Sausio. 23 d. anksti ryte 
tapo,, nuvežta į William 
Beaumont Hospital, 3610 W. 
13th Mile Rd., Anna Alvi- 
nienė,' vietiniams gerai ži
noma kaip Anna Kairaitie
nė. Jos gyvenimo vieta 708 
Dorchester Ave., Royal Oak, 
Mich.

Ligoninės daktarai deda 
visas pastangas, kad apma
rintų skausmus. Mano, kad 

I reikės operuoti.
Jos ligoninės kambarys 

— 9 aukštas, Room 13. Ji 
turi telefoną prie lovos, tai 
ją galima ten pašaukti — 
549-7000, Ext. 2532.

2. Antras ligonis, tai John
ny Kairaitis. Jis buvo pa
vojingai paralyžiuotas, ne
valdė dešinės rankos, nei 
kojos, bet po 11 savaičių 
gydymo dabar randasi na
mie, 7528 Indiana St., Dear
born. Jo dešinė koja susti
prėjo, bet rankos dar ne
valdo. Dar randasi po dak
taro priežiūra. Priiminė
ja tam tikrus “trytmentus1,” 
ir kasdien turi važiuoti į li
goninę per tam tikrą laiką.

Alvinas

SVEIKATOS REIKALAIS

Kodėl mus kamuoja 
nemiga? ,

Geras, gilus (7-9 vai.) 
miegas žmogų atgaivina, jis 
pailsi, pasijunta žvalus, 
energingas. Miegas — tai 
poilsis. Todėl pats produk
tyviausias protinis bei fizi
nis darbas ir yra 4-6 valan
dos po atsibudimo.

Negilus su dažnais atsi
budimais miegas žmogų 
padaro vangų, suglebusį.

Nemiga lydi daugelį su
sirgimų, ypač tokių, kurie 
pasireiškia skausmais, du
suliu, kosuliu. Nerviniai 
sutrikimai taip pat beveik 
visuomet pasireiškia nemi
ga.

Trumpalaikė nemiga gali 
ištikti ir kiekiveną sveiką 
žmogų po sunkių dvasinių 
sukrėtimų, susijaudinimų, 
nerv i n i ų išgyvenimų, ku
riuos patiriame spręsdami 
itin svarbias g y v y b Inte s 
problemas. Tačiau kartais 
nemiga užsitęsia savaitė
mis, metais. Dėl to žmo
gus visą laiką jaučiasi pa

rvargęs, nedarbingas, nekū
rybiškas, suglebęs, dirglus, 
skundžiasi bloga atmintimi.

Dauguma skundžiasi ne
galį ilgai užmigti: jie var
tosi nuo šono ant šono, 
ieško patogesnės padėties, o 
mintys apie praleistą dieną, 
išgyventus įspū džius vis 
plaukia, apninka nauji vaiz
diniai ir žmogui 2-4 valan
das neleidžia užmigti.

Žinomą, nemiga dažniau 
vystosi jautriems, dirgliems 
žmonėms. Nemigai užsitę
sus, būtina pasitarti su gy
dytoju (geriau neuropatoio- 
gu ar psichoneurol ogu), 
nes, .kaip rodor patirtis, daž
niausiai ji išsivysto neuro-’ 
zių, hipertonijos, šizofreni
jos, galvos smegenų krau
jagyslių sklerozės, auglių, 
traumų, endokrininių sutri
kimų ir kitais atvejais. Jei
gu gydytojas paneigs minė
tus susirgimus, o nemiga 
kankina tik del protinio per
vargimo, gyvenimo ritmo, re
žimo pažeidimų, tai su tokia 
nemiga sėkmingai galime 
kovoti ir patys. Pirmiausia 
privalome pratintis gulti 
miegoti visuomet tuo pačiu

Cape Kennedy, Fla. — 
Apollo 16-ojo kelionė į Mė
nulį vėl atidėta iki balan
džio 16 d., kai surasta apa
rate kuro varvėjimaSo

HELP WANTED-MALE-FEMALE
MACHINIST — Set up Brown and 
Sharpe automatic screw machines. 
Exceptional pay for capable person, 
45 hour week, paid Blue Cross, Blue 
Shield, life insurance, holidays and 
vacations. 201-773-8800

(7-14)

SHORT ORDER cook limited sa
lad preparation required. 7 a. m. 
to 3 p. m., 3 p. m. to lip. m., 11 p.m. 
to 7 a. m. shift available or 11 a. m. 
to 8 p. m. split shifts available. 
Some exp. helpful but will train. 
Full and part time hrs. avail. Must 
be able to work at least 3 days 
a week. Salary range $2.35 per 
hour to $3.00 per hr. depending on 
exp. For appt, call Mr. Beber- 
man at 201-391-6663. (4-10)

MATRON POSITIONS
Now open for full time people 5 
days, 40 hr. wk., 7 a. m. - 3 p. m., 
3 p. m. - 11 p. m. Company paid 
fringe benefits. Starting salary $2.00 
$2.50 per. hr., depending on expe- 
rience. Transportation necessary. 
Please call Mr. Beberman at (201) 
391-6663. Holiday House Of Mont
vale, Garden State Pkwy., Mont
vale, N. J. (4-10)

MACHINISTS, 2nd Class
Must ‘ be experienced 

Steady Work 
TAP-RITE PRODUCTS DIVISION 

204 Railroad Avenue 
Hackensack, N. J.

Please mention this ad.
(7-13)

TOOL 
1st class

Progressive

& DIE MAKERS 
or working foreman 
considered.
Dies, Jigs & Fixtures,

Steady work.
Excellent opportunity. Midtown. 

212-675-0755
(915)

HOUSEKEEPER-COOK
11 A. M. — 6:30 P. M.

Tuesdays & Sundays Off. 
Own transportation. 
Good, pay, 5 days. 

Edison, N. J. 
201-225-3131

(9-14)

MECHANIC
Truck Mechanic; knowledge of 

diesel. Must be experienced.
Salary according to experience.

Steady job, 5 days per week.
Call 201-935-4750
Ask for Angelo.

(10-16)

SETUP MAN for power shears.
Experience required.

Hours 8—4:30 PM.
Call Mr. A. Lawrence 

for appointment.
241-8400

Kenilworth, N. J., Area
(10-14)

Lewiston, Maine
Gruodžio 18 d. mirė Jo

nas S. W a s w ill, kurjs iš-
laiku (ne vėliau kaip 23 v.).'gyveno šiame miestelyje 
Vakarieniauti — bent 2-4 nuo 1915 metų, į kurį atvy- 
val. prieš gulant. Vakarienė (ko iš Lietuvos, š 
turi būti lengvai virškina
ma: pieniška sriuba ar 
stiklinė arbatos, pieno bei 
kefyro su bandele. Anglų 
gydytojai vietoje vakarie
nės pataria suvalgyti kele
tą nerūgščių obuolių. Bent 
2 valandas prieš miegą — 
vengti įtempto protinio dar
bo, skaitymo, televizijos ir 
stiprių įspūdžių. Pataria
ma 0.5—1 vai. pasivaikščio
ti gryname ore arba atlik- 
keletą lengvų sportinių pra
timų balkone. Po 18 valan
dos vengti kavos, svaigalų, 
trankių muzikos melodijų. 
Miegamasis kambarys turi 
būti gerai išvėdintas, vėso
kas, pakankamo drėgnumo. 
Dabartiniai šilti butai sto
koja drėgmės. Sausame ore 
daugiau dulkių, kurios įkve
piamos dirgina išdžiūvusias 
nosies, gerklų ir bronchų 
gleivines, sukelia nemalonų 
pojūtį ar kosulį, trukdan
tį užmigti. Vakarais aplin
ka turi būti rami, atsigulu
sio neturi dirginti nei elek
tros šviesa, nei triukšmas, 
nei pašaliniai garsai. Mie
goti patariama vienam. Lo
va ir pagalvės neturi būti 
labai minkštos, bet ir ne 
per kietos, patalynė — šva-

Jonas gimė 1892 metų 
birželio 24 d. Lietuvoje. Bu
vo sūnus Stasio ir Petronė
lės. Atvažiavęs į Lewistoną, 
gavo darbą Worumbo Mills, 
Lisbon Falls, kur dirbo iki 
išėjimo į pensiją prieš 13 
nietų.

Jis buvo ilgametis “Lais
vės” skaityto j as ir Lie tuvių 
Literatūros Draugijos na
rys.

Liko liūdesyje žmona 
Mary, dukra Mrs. Mary 
Reposa, gyvenanti Los An
geles, Calif., sūnus John, 
gyvenantis Torrance, Calif. 
Taipgi likę dvi seserys ir 
du broliai Lietovoje. Liko 
4 anūkai ir du proanūkiai.

Giliausia mūsų užuojau
ta draugo Was will šeimai.

Rep.

New Delhis. — Iš Indijos 
grįžo namo jau 6 milijonai 
bengaliečių pabėgėlių.

ri, lygi, lengva. Miegoti ge
riau su laisva pižama ar
ba švelniais, laisvais marš
kiniais.

Juzė Andriuškevičienė

HELP WANTED-MALE-FEMALB
BUS MECHANIC

Experienced days, full time, small 
shop. Good surroundings, clean & 
late model equipment. Benefits. Cal] 
201-549-0127 8 a. m. to 5:30 p. m. 
except Sunday. (2-11)

MACHINE OPERATORS
First, second & third shifts 
ARROW PLASTICS CORP.

1 Mattimore St.
Passaic, N. J.

(8-14)

DRILL PRESS OPERATORS
Setup and operate drill press and 
milling machine. Must be able to 
layout and work from blueprints. 
Company paid hospitalization, liberal 
benefits and vacation plan. Apply 
at Emco Wheaton, Springfield Rd., 
Union, N. J., to Mr. Young. (810)

SEWING MACHINE OPERATORS 
Experienced. Union shop, fringe 
benefits, paid holidays and vacation, 
incentive plan, high starting base. 
Women. Equal opportunity employer. 
Steady employment. Pleasant work
ing conditions.

SWAN PRODUCTS Co., INC. 
1355 W. Front St. 

Plainfield, N. J. 
201-755-4455

(10-16)

PLATER
Must be able to handle a small 

plating department. Experienced 
in many types of electroplating.

Call Mr. O’Brien 
201-469-4212

(10-14)

DRILL PRESS OPERATORS
Setup and operate drill press and 
milling machine. Must be able to 
layout and work from blueprints. 
Company paid hospitalization, liberal 
benefits and vacation plan. Apply 
at Emco Wheaton, Springfield Rd., 
Union, N. J., to Mr. Young. (10-12)

KNITTER MECHANIC 
or ASSISTANT

Experienced on Dubied, flat machine.
Steady, day time work 

Peter Freund Knitting Mills 
‘<<5625 Kennedy Blvd.

No. Bergen, N. J. 868-9300
, (10-12)

MECHANIC 
TEXACO INC.

Experience on gas & diesel truck.
Supply own tools.

H. S. GRAD.
201-436-2200. Ext. 65

(10-14)

NURSING INSTRUCTORS
Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical Surgical nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 462-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of palto., Dept. 
Of Nursing, 2901 Liberty Hghts. 
Ave., Balto., Md. 21215

(7-14)

VOCATIONS

DOMINICAN
SISTERS

of the
PERPETUAL 

ROSARY
CLOISTERED

CON TE M P L A TIV ES
SERVING JESUS

WITH
JOY

PRAYER 
SACRIFICE

For information write ter:
Mother Prioress O. P.
DOMINICAN SISTERS 

of the
PERPETUAL ROSARY

11th & West Streets
Union City, N. J. 07087

(910)

PRANEŠIMAS 
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopas ir LLD 37 
kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 12 dieną, 2 vai. po 
pietų, Polish American 
Veterans’ Julian Stopyra 
Post, Ine., 23 Monmouth St.

Nariai dalyvaukite.
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Įvairumai
Šveicarijoje oficialiai tar

nauja 90 kačių, 
laikyti iš valstybės biudžeto 
kasmet skiriama tam tikra 
pinigų suma. Šių “valstybi
nių tarnautojų” pareiga — 
gaudyti peles ir žiurkes pa
garsėjusiame Simplono tu
nelyje.

Joms iš- })U

154 literatūros kūrinius kop
tų kalba, verstus, kaip ma
no mokslininkai, iš senovės' 
graikų ir senovės sirų kai-(

Specialus tarpt autinis 
JUNESKO ekspertų komi
tetas baigia restauruoti ir 
fotografuoti 13 senų folian
tų Šios knygos, kurias 1946 
metais Egipte atsitiktinai 
surado Henohoskano kaimo 
valstiečiai užkastame i že
mę moliniame ąsotyje, yra 
iš II-III m. ė. amžiaus ir 
laikomos vos ne seniausiais 
originaliais “leidiniais”. Pa
piruse rašyti tekstai sudaro

TSRS maisto pramonės 
ministerijos Vyriausiosios 
parfumerijos ir kosmetikos 
valdybos duomenimis, mūsų 
mielosios moterys praėju
siais metais flakonėliams, 
dėžutėms, tūbelėms, kurios 
taip gardžiai kvepia ir taip 
ryškiai keičia išvaiz
dą, išleido 828 milijonus 
rublių. Per metus jos ant 
savęs išliejo 147 milijonus 
flakonų kvepalų, vėju pa
leido beveik 3 tūkstančius 
tonų pudros, “suvalgė” 134 
tonas lūpų dažų.

Visokios Žinios
Washingtonas. — Oro jė

gos nusitarė sunaikinti 23 
milijonus galionų augalų 
naikinimo chemikalų kurie 
dabar uždrausti naudoti 
Vietname.

Teheranas. — Pakistano 
prezidentas Bhutto čia at
vyko ir tarėsi su Irano ka
ralium. Bhutto nori, kad 
Iranas nepripažintų Bang
ladeš nepriklausomybės.

Washingtonas. — Čionai 
Amerikos žvalgybos prane
šimai iš Saigono sako, kad 
vis dar tikimarsi liaudiečių 
naujo ofensyvo lietingajam 
sezonui pasibaigus.

Sekmadienį pagerbsime
Margaret Kavaliauskaitę

Sekmadienį, vasario 6 d,. 1 vai. po pietų rengiamas 
pobūvis Margaret Cowl-Kavaiiauskaites 75-ojo gimta
dienio atžymėjimui. Tai bus Hotel Diplomat, 108 West 
43rd Street, New Yorke.

čia bus pagerbta ne tik Margaret, bet ir jos velionis 
vyras Charles Krumbein, kuris buvo uolus darbininkų 
klasės veikėjas, vadas.

Niujorko Lietuvių Moterų Klubo narės dalyvausi
me gausiai. Juk Margaret yra ilgametė narė mūsų klu
bo, taip, kaip ir jos trys sesutės. Visos bandykime būti 
šiame svarbiame ir įdomiame pobūvyje. Įžanga nemaka- 
ma.

žinoma, tikimės, kad ir mūsų lietuviai vyrai neat
siliks — dalyvaus sykiu su mumis.

, Ieva Mizarienė
Klubo Pirmininkė

Mieste pasidairius
Vasario 1 d. iškilmingai 

palaidoti policistai Foster ir 
Laurie, nušauti patruliuo
jant gatvėje. Black Libera
tion Army skelbia, kad ji 
atsako už jų nužudymą. 
Keturi nužiūrimi negrai 
ieškomi areštuoti.

Lėktuvo grobikui Brock 
Trapnell visai nepavyko. Iš 
Los Angeles jis atskrido į 
Kennedy aerouostą su 101 
keleiviu. Kai keleiviai išli
po, tai jis norėjo 
lėktuvą į Europą, 
lavo $300,000, bet 
sargas prisitaikęs 
jo ranką ir suėmė,
nuvežtas į ligoninę, paskui 
į proto ligų ligoninę tyri
nėtu Sužinota, kad jis yra 
pabėgęs porą kartų is pro
to ligų sanatorijos, taipgi 
dalyvavęs šešiuose bankų

pasukti 
pareika- 
lėktuvo 
peršovė 

Buvo

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

♦ ■■

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Įvyks 2 vai. p.p., Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N. Y.

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

ketą su muzikale programa 
pagerbimui ilgamečio veikė
jo, Aido Choro nario Jono 
Juškos jo 85 metų gimta
dienio atžymėjimui, Laisvės

Kas 110 sekundžių TSRS 
gimsta 10 žmonių, Lenkijo
je.’-—' vienais, JAV — 9, o

Detroit, Mich. Į Aul
Faktai iš Gyvenimo

Detroito laikraščiuose bu-įaukštis 310 metrų'

kščiausia pasaulyje — 
I Nureko užtvanka, statoma 
ant Amu Darjos upes. Jos 
nnl/cUio H

Tokijas.-Japonijos prem
jeras Šato pareiškė, kad 
santykiai su Kinija bus žy
miai pagerinti, bet koopera
cija su Jungtinėmis Valsti
jomis pasiliks pirmenybėje.

vo pranešta, jog šioje ša
lyje apie 14,400,000 žmonių Keturiasdešimties metų
yra ant pašalpos, ir jie gau- anglė M. Emerson padavė, 
na apie $1,500,000,000 į me- teismui prašymą ištuokti.

vi • • • ,V _ _

San Francisco, Calif. — 
Suimta. 8 narkotikų agen
tai. Pas juos rasta narko
tikų 8 milijonų dolerių ver
tės.

Apie Aido Chorą
Švenčių proga gautas 

sveikinimas nuo Hartfordo 
Laisvės choro, po kuriuo 
pasirašo mokytoja Wilma 
Hollis ir Elena Brazauskie
nė. Dėkojame už linkėji
mus.

palinkėjome mūsų mieliems 
aidiečiams geros .sveikatos 
ir sėkmingos ateities. Il
giausių metų!

Sako, sirginčja
Kalbėjausi su George Wa- 

resonu, kuris neseniai ma-
Po $5 paaukojo sie^Aido tęsis su plačiai žinomu lais- 

_ . . . viečiu Vincu Guriu. Sako,
kauskienė ir M. ir E. Liepai, yjncas skundėsi, kad šiuo
choro garbės nariai: K. Čei- viečiu Vincu Guriu. Sako,

Balandžio 16 d.
Lie t u vi ų Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas 
tas.

ir banke-

tus pašalpos gyvenimui iš 
valdžios. Todėl mūsų visų 
piliečių, kurie dar dirba, 
mokesčiai yra neapsakomai 
dideli. Darbininkas dirba 
penkias ar šešias dienas į 
savaitę, astuonias valandas 
į dieną ir gavęs užmokestį 
net nusistebi, kad taip ma
žai, nes didelis šmotas jo 
uždarbių eina į miesto, ap
skrities, valstijos ir federa- 
linį iždą. Taigi, ne tik pas 
mus daug bedarbių, ku
riems reikia pašalpos, bet 
tie, kurie dirba, irgi sun
kiai verčiasi.

O Tarybų Lietuvos žmo
nės tokių bėdų neturį iy ne
tiki, kad Ameikoje nėra ir 
neauga doleriai ant medžių!

žydai Laisvai Važiuoja
Detroite ir kituose mies

tuose yra įsisteigę lietuviš
kos religinės Lietuvos prie
šų programos, ir jos vis 
tą patį plepa ir ata kuoja 
Tarybų Lietuvą ir Tarybų 
Sąjungą. Apart visokių 
kvailų pranešimų, jie sa
ko, kad būk tai žydai lietu
viai neturi teisės išvažiuoti 
iš Tarybų Lietuvos į savo 
Izraelį. O šią savaitę De
troito amerikoniškuose laik
raščiuose buvo pranešta, 
kad šimtas žydų į dieną tu
ri tęsę ir išvažiuoja į Izra-

Ji — Londono laimingųjų 
moterų klubo steigėja ir il
gametė pirmininkė.

Romos civilinės būklės 
įrašų skyriaus valdininkas 
atmetė sutuoktinių pareiški
mą, kuriuo mergaitė buvo 
prašoma užsiregistruoti var
du Basta (gana). Ji yra 
dvyliktas šios poros vaikas.

Washingtonas.
sekretorius Laird praneša, 
kad vasario ir kovo mėne
siuose nebus draftuojami 
jaunuoliai militarinėn tar
nybon.

A. Cibulsky, o Ona Titanie-

Policijos departamentas 
skelbia, kad 1971 metais 
žmogžudystės mieste pakilo 
30 proc., palyginus su 1970 
m. Apiplėšimai pakilo 167 
procento.

d.
metų Ju-

iA. uibuisKy, o una
— Gynybos |nė $10 Dėkojame tarpu nesijaučia gerai.

Linkime draugui Gurini 
greitai ir pilnai sveikatą 
pataisyti. Rep.

Budapeštas. — Vengrijos 
premjeras Fockas išvyko 
Hanojun tartis su Šiaurės 
Vietnamo valdžia dėl dides
nės paramos prieš Ameri
kos agresiją.

— 778.
zoologijos 
lankytojai 
Gorilos ir

!
sodo
yra 

šim-
at-

žuvo 16 mainierių
Carltonville, Pietų Afri

ka. — Aukso kasykloje iš
kilęs gaisras sunaikino 16 
mainierių.

Didžiausių S to k h o 1 m e 
prekybos namų direkcija 
prie įėjimo pastatė didžiulį 
veidrodį. Iš 1,000 moterų 
prie jo sustodavo 412, o iš 
1,000 vyrų

Honolulu 
(Havajai) 
nusivylę,
panes visai nesivaipo, 
suka nugarąs ir nenori bū
ti maitinamos. Kas atsiti
ko? Ogi sodo direktorius 
įsakė beždžionių narvuose 
pastatyti televizorius. Pasak 

i o, beždžionėms žiūrėti į 
juos daug labiau patinka, 
negu ėsti saldumynus ir 
kvailioti lankytojų akivaiz
doje. Beždžionės labai mėg
sta sporto programą, ypač 
amerikiečių nacionalinį žai
dimą beisbolą.

Praga. — Pasaulinė Dar
bo Unijų Federacija, turin
ti 130 milijonų narių, rei
kalauja paleisti iš kalėjimo 
Angela Davis, taipgi ragina 
demokratines jėgas kovoti 
už jos išleidimų iš kalėjimo.

Dacca, Bangladeš.—Tūks
tančiai bengaliečių masinia
me susirinkime nutarė 
kalauti Angelą Davis 
leisti iš kalėjimo.

rei- 
pa-

Aidas dainuos Moterų 
Klubo parengime kovo 5 die
ną Laisvės salėje, kuomet 
bus paminėta Tarptautinė 
Moters diena. Šie klubo pa
rengimai visuomet būna: 
sėkmingi, tad rengiamės irimus aidiečiams ir “Laisvės” 
mes gerai pasirodyti. j kolektyvui iš saulėtos Flo- 

... ... j ridos. Oras taip kaip pas
mus vasarą. Aplankiau daug 
draugų ir perdaviau linkė
jimus. Draugiškai, Tessie.

(Tessie Stočkienė šiuo lai
ku yra išvykusi į Floridą 
kartu su A. Jamison, M. 
Stenslerienės motina, ir Ch. 
Anuškiu. Visi newarkie- 
čiai. Linkime jiems gražiai 
praleisti laiką. L. K—tė).

Aidiečio Jono Juškos meni
nės veiklos nuopelnams pa
minėti Choras rengia Lais
vės salėje pietus. Apie tai 
pranešime daugiau, o tuo 
tarpu prašome registruotis 
kovo 19 dieną ir atsilankyti 
į Jono Juškoš 85-ųjų metinių 
pagerbimą.

Jau sudaryti planai atšven- 
timui Aido choro 60-ųjų me
tinių, kurios įvyks gegužės 
7 dieną Lietuvių Piliečių 
klubo salėje, Maspeth, N. Y. 
Netrukus tilps “Laisvėje” 
platesnis pranešimas apie 
prisiminimą ir jubilejaus 
eigą. Prašome nepamiršti 
šios svarbios datos.

Sveikina
Siunčiu geriausius linkęji-

Dacca. — Bangladeš Ko
munistų partija akty v i a i 
veikia su šalies demokrati
nėmis jėgomis, kaip grei
čiau karo apgriautą šalį at
statyti, karo žaizdas užgy
dyti. Partija turi savo at
stovus valdiškoje Awami 
Sąjungoje ir Patariamojoje 
Taryboje.

Kompartijos N,. Y. vals
tijos konvencijoje komunis
tų vice prezidentinis kandi
datas Jarvis Tyner rapor
tavo, kad Amerikos jauni
mas praranda pasitikėjimą 
kapitalistine santvarka ir 
ieško kelių į šviesesnę atei
tį, noriai klauso komunistų 
balso. Tarp jaunimo nedar
bas siekia net 13 procentų 
visos darbo jėgos, sako Ty
ner.

Paskutinė Angelai Davis 
ginti aukų rinkimo diena 
sausio 30 buvo gana sėk
minga. Nemaža kolektorių 
dalyvavo ir nemaža aukų 
surinko.

Kompartijos N. Y. vals
tijos kon v e n c i j a ragina 
bausti rabino Kahanės pa
sekėjus teroristus žydus, 
kurie užsiima bombų padė
lio jimaiis ar kitokiais krimi
naliniais išstojimais.

Rep.

Gegužės 7
Aido choro 60 

biliejus — koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečiu klube, 6961 Grand 
Avė., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

Du laisviečiai: vienas 
serga, kitas atostogose

Jau keletas metų, kai 
“Laisvės” linotipininkas P. 
Šolomskas dėl nesveikavimo 
dirbdavo nepilną laiką (5 
valandas). Bet jau keletas 
savaičių, kai jis dėl ligos vi
sai nedirba. Ar galės ka
da sugrįžti, tai priklausys 
nuo jo sveikatos.

Dėl šios priežasties “Lais
vės” spaustuvė ir 
negali surinkti ir 
dintiL '

“Tiesos” 
atspaus-

linotipi-Kitas “Laisvės” 
ninkas J. Lazauskas šios 
savaitės pradžioje išskrido 
savaitei laiko į Miamį pas 
dukterį su šeima.

Spaustuvėje padėtis pasi
darė labai sunki. S V

Pakalbinkite savo kaimynu: 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais 
vę.” Jie jums bus dėkingi

Pranešama, jog daugiau
sia važiuoja iš Tarybų Są
jungos, kur gimė Juozas 
Stalinas. Antra didžiausia 
grunė važiuoja iš Latvijos 
ir Tar. Lietuvos, o trečia— 
iš Kievo ir Odesos. Bet 
tuo patim sykiu yra pra
nešimų, kad tie, kurie išva
žiavo, dabar vėl prašosi, 
kad juos leistų sugrįžti, nes 
Izraelyje nėra toks “rojus,” 
kaip jie manė!

PASITARIMAS DĖL LDS 
NOMINACIJŲ

Šiomis dienomis detroitie- 
čiai LDS veikėjai turėjo pa
sitarimą ir man pranešė, 
jog į LDS valdybą yra nu
matoma nominuoti du ge
rus, energingus, jaunus vy
rus: Alfonsą Rye (Rugie
nių) ir Servit Gugą. Jų 
nuomonė yra, kad Rye tu
rėtų būti nominuotas ir iš
rinktas LDS Centro iždi
ninku, o Gugas prezidentu.

Detroitiečių pasit arimo 
nuomonė gera, ir tai turė
tumėme padaryti.

Stefanija

Great Neck, N. Y.
Sausio 24 d. North Shore 

ligoninėje mirė Josephine 
Kriaučiūnienė, 82 metų.

Buvo operuota, bet tai ne-i 
išgelbėjo nuo mirties.

Draugė Kriaučiūnienė per 
ilgus metus čia gyveno, iš
auklėjo du sūnus ir vieną 
dukterį, šešis anūkus, tris 
proanūkius.

Prieš 10 metų ji buvo nu
vykus į Lietuvą aplankyti 
savo artimuosius — brolius 
ir sesutes. Sugrįžo iš Lietu
vos su gerais įgytais įspū
džiais, nes turėjo gerus lai
kus. Kad atsimokėti jiems, 
per ilgą laiką prenumeravo 
jiems “Laisvę” į Lietuvą.

Ji buvo palaidota sausio 
26 dieną Holy Rood kapinė
se, Westbury, N. Y.

Draugė Kriauči ū n i e n ė 
mokėjo gražiai sugyventi 
su savo šeima bei kaimy
nais. Per tuos ilgus1 metus 
ji skaitė “Laisvę” ir ją rė
mė. Jos gražus gyvenimas 
ir darbai pasiliks ant visa
dos mūsų atsiminimuose.

P. Bečis

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvės” paramai.

Sausio 28 d., po pamokų, 
atšventėme V. Bekerio ir P. 
Ventos gimtadienius. Pasi

vaišinome, pasikalbėjome ir

Maspeth, N. Y 
Mirus

Ievai Taimilynienei
Reiškiame’gilią užuojautą LLD Centro sekretorei 

'■ Ievai Mizarienei ir kitiems šeimos giminaičiams, 
mylimos motinos.

W.
netekusiems

K. Pečiulis
F. Slėnis
A. Levanienė
A. G. Bernotai
A. Marcinkienė

Ch. WirbickM.

J. Dorinai 
Gabel 

VI. M- Railai 
K- Urniežis 
M. Varnienė 
A. Pelsis

— Los Angeles, Calif. —

BROCKTON, MASS.
Mirus

’ Antanui Railai
Reiškiame gilią užuojautą liūdesio valandoj 

velionio dukrai Eleanorai, žentui ir anūkams, 
netekusiems brangaus tėvelio, taip pat ir ki
tiems jų artimiesiems.

Pranas ir Naste Bukniai 
' Brooklyn, N. Y.

Pristatome Naują Ilgai Lauktą Automobilį

ZHIGULI-VAZ 2101
PIRKITE KAIP DOVANĄ GIMINĖMS 

GYVENANTIEMS USSR
62 arklių jėgos — 4 cilinderių— 5 pasažieriams • 

didelis lagaminas
Specialūs įtaisymai žieminiam vairavimui.
Apsaugai reikmenys. Patogumai miegoti.

šildytuvas — Laikrodis -— Radijas — Vėdyklė 
ir kiti įtaisymai. __

TURIME RIBOTĄ KIEKĮ: Kaina $3,275.00

Siųskite užsakymus mūsų sekamoms įstaigoms: 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison Ave., New York, N. Y. 10022 
Tel. (212) 758-1150

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 

Tel. (212) 581-7729
GLOBE'PARCEL SERVICE, INC. 

716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 
Tel. (212) 925-3455

arba į —

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. (Between 28th and 27th Sts.) 

New York, N. Y. 10001 —Tel.: (212) 685-4537
(Vienintelė firma JAV paskirta Vneshposyltorg)

r

Pranešimas
LLD 185 kuopos susirin

kimas įvyks vasario 8 d., 
2 vai. popiet, Laisvės salėje, 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Parke.

Visi nariai prašomi ateiti. 
Turime svarbių reikalų.

Valdyba

Beriynas.—Moterų Tarp
tautinė Demokratinė Fede
racija pasveikino Angelą 
Davis 2 8 - o j o gimtadienio 
proga.

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

Kurie norite įsigyti Ju
biliejinį Albumą, pasiųsti 
savo giminėms Lietuvoje, 
arba padovanoti savo 
draugams Amerikoje, pra
šome užsisakyti “Laisves” 
raštinėje.

Kaina $3 už vieną Albu
mą,

Norintieji pasiųsti į Lie
tuvą, prašomi prisiųsti $3, 
ir 3Oc. už pašto ženkle
lius. Albumas labai gra
žus, jūsų giminės ar drau
gai bus labai patenkinti, 
gavę tokią puikią dovaną.

—Administracija
’ Rašykite: “Laisvė”

Ozone Perk, N. Y. 11417




