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Prilipo liepto galą

— J. Gasiūnas —
Žydų zionistų vadas Gott

lieb Hammer antai pareiš
kė: “Kai kraujas liejasi, pi
nigai plaukia”. Hammer 
yra vyriausias zionistų fon
do kolektorius šioje šalyje.

Zionistai, pasirodo, neno
ri taikos su arabais. Jie no
ri, kad Vidurio Rytuose 
kraujas lietųsi, tada milijo
nai dolerių gali suplaukti į 
jų fondą.

Zionistai šimtu procentų 
remia Nixono karinę prog
ramą, ypač Izraelio rėmimą. 
Jie protestais ir kitokiais 
būdais kovoja Tarybų Są
jungos taikingą politiką. 
Kraštutinieji zionistai —Žy- 
dip^Apsigynimo Lyga — net 
smurtą tam tikslui panau
doja.

Didžiulė dauguma žydų, 
žinoma, tokiems smurtiš
kiems tikslams visai nepri
taria. Dauguma žydų nori 
taikos Indokinijoje, Vidurio 
Rytuose, priešingi karo po
litikai.

Tarybinių piliečių čia už
puldinėjimas, tarybinių įs
taigų bombardavimas ir ki
ti smurtiški žygiai žymiai 
prisideda prie reakcijos au
gimo ir šaltojo karo didėji
mo tarp Jungtinių Valstijų 
ir Tarybų Sąjungos.

Tokie smurtiški žygiai 
augina nacistinį - fašistinį 
judėjimą, kuris gali sudary
ti. didžiausią pavojų ir žy
dams. Pakanka prisiminti 

"hitlerizmo siautėjimą Euro
poje. .

Nixono administracijos 
viršininkas antai pareiškė 
rimtą susirūpinimą negrų 
nepasitenkinimu valdžios 
politika, kai nemažai negrų 
pasitraukė iš administraci
nių darbų/

“Juodieji jaučia tai: jei
gu ką jiems duodame deši
niąja ranka, tai atimame 
kairiąja ranka”, pasakė vir- 

, šininkas.
Negrai nepasitenkinę lė

tu rasizmo naikinimu, ypač 
pietinėse valstijose. Jie ma
to ir jaučia Nixono admini
stracijos pataikavimą pieti
nių valstijų rasistams. Pa
žadais naikinti rasinę dis
kriminaciją negrų nebega
lima vaišinti.

Gallupo tyrinėtojai skel
bia, kad katalikų bažnyčių 
lankytojų skaičius laipsniš
kai mažėjo.

1964 metais 71 proc. kata
likų lankydavo bažnyčias, 
1969 — 63 proc., 1970 —60 
proc.

Tarp protestantų tik 38 
proc. telanko savo bažny
čias, o žydų lankytojų tėra 
tik 19 proc.

e Kai 1963 metais buvo nu
versta Pietų Vietnamo Die
mo diktatūra ir abu Diem^i 
broliai nužudyti, tai dikta-

Mainieriy užmušimai kasyklose 
padidėjo 1970 metais 25 proc., 

užmušta 254 mainieriai

Jungtines Valstijos gavo aštry 
Taryby Sąjungos protestą dėl 

zionisty smurto prieš TSRS
Washingtonas. —U.S. Bu

reau of Mines skelbia, kad 
1970 metais mainierių už
mušimai kasyklose padidė
jo ant 25 proc., nepaisant 
to, kad tais metais buvo 
įvestas apsaugos įstatymas.

1969 metais kasyklose žu
vo 203 mainieriai, o 1970 — 
254. Kasyklose darbas pas
partintas. 1970 metais išim
ta anglies 573 milijonai to
nų, 26 milijonais tonų dau
giau, kaip 1969 metais. Ang- I

Tūkstantis tarybiniu žydy 1970 
metais išvyko Izraeliu

Tel Avivas, Izraelis.—Žy
dų agentūros pirmininkas 
L. A. Pincus informuoja, 
kad 1970 metais tūkstantis 
žydų čia atvyko apsigyven
ti iš Tarybų Sąjungos. Tai 
tris kartus daugiau, negu 
nuo 1967 metų karo atvyko 
iš Tarybų Sąjungos.

Austrijos laikraštyje 
“Volkstimme” tilpo daugelio 
iš Tarybų Sąjungos atvyku
sių žydų nusiskundimų, kad 
Izraelyje juos terorizuoja, 
suteikia prasčiausius dar

Nedarbas jau pasiekė 6 procent.; 
padidėjo milijonu bedarbiy

□-----------------------------------Washingtonas. — Federa
linis Darbo departamentas 
skelbia, kad gruodžio mėne
sį nedarbas jau pasiekė 6 
proc. visos Jungtinių Vals
tijų darbo jėgos. Tai aukš
čiausias nedarbo rekordas 
per pastaruosius 9 metus.

Tarp negru darbininkų 
nedarbas siekia 9.3 proc., 
tarp jaunimo — 17.5 proc. 
Per pastarąsias 15 savaičių 
bedarbių skaičius padidėjo 
daugiau kaip milijonu.

Taupus vagis
Kobe, Japonija. — Polici

ja nutvėrė Fujitą vagiant 
maistą krautuvėje. Kratą 
darant surado, kad jis turi 
pasislėpęs tris milijonus je
nų (apie $8,500).

■; /

Jis aiškinosi, kad jis tau
pė pinigus per 20 metų. “Ge
riausias būdas pinigus tau
pyti, tai juos niekur neiš
leisti,” jis pasakė.

toriaus Diemo brolio žmo
na Nhu paspruko užsienin.

Keletą metų ji gyveno 
Paryžiuje, paskui Romoje. 
Kai iš Pietų Vietnamo išsi
vežtas turtas baigėsi, našlė 
Nhu savo gudrumu išgavo 
iš Romos katalikų kunigo 
Gelminio $144,000, taipgi 
apgavingai išviliojo iš kele
to kitų turtingu žmonių apie 
pusę milijono dolerių.

Nhu gyveno kaip kokia 
karalienė. Jos grožiu žavė
josi daugelis turtuolių. Bet 
galų gale liepto galą prilipo 
-—buvo pasodinta kalėjiman. 

lies k a i n a padvigubinta. 
Kompanijos daro milžiniš
kus pelnus, bet mainieriams 
nesuteikia tinkamos apsau
gos.

Bureau of Mines turi 
236 inspektorius 1,826 ka
sykloms. Biuro informacijų 
viršininkas Allan Cole sako, 
kad kasykloms reikia 369 
inspektorių, kurie galėtų 
geriau prižiūrėti kasyklas 
ir tada būtu mažiau nelai
miu, c.

bus už mažus atlyginimus, 
skaito antros klases pilie
čiais, jaunesnio amžiaus 
verstinai paima į armiją. 
Norintiems grįžti atgal į 
Tarybų Sąjungą durys už
darytos.

Jersey City, N. J. — 31,- 
000 miesto piliečių pasirašė 
peticiją, kuri reikalauja at
šaukti majorą Wheelana, 
įsivėlusį į kyšių ėmimą ir 
gemblerystes.

Vėliausios Žinios
Londonas. — Sausio 13 d. 

net dvi bombos sprogo sam
dos ministro Robert C a r r 
name. Niekas nenukentėjo. 
Bet dabar susirūpinimas 
Anglijoje, kad gal ir čia 
prasideda politinio teroro 
prieš valdininkus ženklai.

Danbury, Conn. — Katali
kų kunigas Berrigan griež
tai paneigia kaltinimą, kad 
jis ir jo draugai planavo pa
grobti prezidento .pagalbi
ninką Mr. Kissinger. Jis sa
ko, kad šiais areštais ir kal
tinimais valdžia tik nori su
daužyti taikos judėjimą.

Saigonas.— Pietų Vietna- 
namo armija iš 13,000 vy
rų, lydima ir padedama 
Amerikos lėktuvų, vėl įsi
veržė į Kambodiją. Naujos 
invazijos tikslas esąs atida
ryti kelią Nr. 4, kurį liau- 
diečiai yra užėmę ir kuris 
yra svarbus susisiekimui su 
Kambodijos sostine Pnom
penh.

Dvarus kontroliuos 
valstybe

Santiago. — Čilės žemės 
reformos korporacija paė
mė į savo rankas 60 didžių
jų dvarų valdymą.

Kaip praneša spauda, vals
tybės kontroliuojamas lati- 
fundijas valdys valstiečių 
administraciniai komitetai.

Vietnamo taikos pasitarimai 
nepadare jokio progreso

Paryžius. —Vietnamo tai-ikare, 'arti 300,000 sužeistų, 
kos pasitarimai jau prade-1 Karui galo visai nesimato, 
jo trečius metus, bet jokio Paskiausiame pasitarime- 
progreso kol kas nepadarė. Pietų Vietnamo revoliuci- 
Jie nei kiek nesumažino ka- nes valdžios ir šiaurės Viet- 
ro eigą, nesusitarė nei vie-jnamo delegacijos dar kartą 
nu klausimu. ' priminė, kad karas galima

Karas dabar praplėstas į | baigti ir prieiti prie susita- 
Indokiniją, o . pasitarimų rimo, jeigu amerikiečiai 
pradžioje kariauta tik Pie-Į sutiktų pasitraukti iš Indo- 
tų Vietname. Arti 45,000 kinijos. Kitokio kelio visai 
amerikiečių žuvo Vietnamo (nėra ir nebus. __________ ____________ ______________________ _ I

Šimtai tūkstančiy angly ragina 
nepardnol ginkly Piety Afrikai

Londonas.—Daugiau kaip 
50,000 loĮidoniečių pasirašė 
protesto peticiją ir pridavė 
valdžiai. Jie reikalauja ne
parduoti ginklų Pietų Afri
kos baltųjų rasistų valdžiai, 
kuri palaiko baisų terorą 
prieš afrikiečius.

Kituose Anglijos miestuo
se taipgi tūkstančiai ir tūk

Unijos smerkia prez. Nixon planą 
uždrausti streikus

Washingtonas. —Geležin
kelių ir tranšportacijos dar
bininkų unijos smerkia pre
zidento Nixono planą už
drausti milijonams darbi
ninkų streikuoti. . Unijos 
skelbia “kolektyvį apsigyni
mą” nuo Nixiono pasimoji- 
mo sulaikyti streikus.

Darbo sekretorius J. D. 
Hodgsonas paskelbė, kad 
Nixonas kalbės 92-ajam 
Kongresui apie “Nepapras
tą visuomenės reikalų ap
saugos aktą”, kuris gali už
drausti transportacijos dar
bininkams streikuoti.

Hodgsopas prie transpor
tacijos dar prideda plieno 
ir „anglies darbininkus, ku
rių darbas taipgi įeitų į ne
paprastos apsaugos aktą. 

KREIPIMASIS
šiemet mūsų laikraščiui “Ląisvei” balandžio mene

si sukanka lygiai šešiasdešimt nietų. Kaip žinia, šios 
istorines sukakties platesniam atzymėjiimui leidžiame 
jubiliejinį albumą, kuris jau spaudoje. Mūsų šių metų 
dalininkų suvažiavimas, kuris įvyks balandžio 24 dieną, 
bus, jubiliejinis suvažiavimas, prie kurio jau pradėta 
energingai ruoštis. Tam pačiam tikslui ruošiamės išleis
ti gerokai padidintą specialų “Laisvės” jubiliėjinį nu
merį. Jis irgi išeis balandžio menesį.

Tai šiuo reik’alu ir kreipiamės į visus laisviečius. 
Kad tasai specialus numeris būtų, kuo įdomiausias, kad 
jis nors dalinai atspindėtų “Laisvas” šešiasdešimt me
tų nueitą kelią, mums reikia visų laisviečiį kuo plačiau
sios talkos ir kooperacijos. Reikia kuo daugiausia at
siminimų ir prisiminimų. Tiesa, kad labai labai daug 
seniausių ir tauriausių laisviečių, kurie “Laisvę” skaitė 
ir rėme nuo pat jos pasirodymo 1911 metų balandžio 
mėnesio pr'adžioje, ‘jau nebėra mūsų gyvųjų tarpe. Bet 
daug mūšų te betęsia m e jų garbingą darbą. Daugelis 
yra tokių, kulne skaitom “Laisvę” per daug, daug metų, 
ir rūpinamės jos likimu ne vienas net nuo (pirmojo jos 
numerio

Todėl ir prašome tuos, kurie galite plunksną var
toti, parašytį atsiminimų į jubiliejinį numerį. Stengsi
mės atsptosdin'ti jų kuo daugiausia; Tik reikia nepa
vėluoti. Juo anksčiau gausime, tuo geriau. Raštus rei
kia iš anksto sutvarkyti ir paruošti spaudai.

širdingas ačiū visiems, kurie ateisite mums į talką.
Redakcija

stančiai prisideda prie tokio 
pat protesto.

Sausio 14 d. atsidaro ko- 
monvelto konferencija, ku
rioje taipgi bus iškeltas 
ginklų pardavimo Pietų Af
rikai klausimas. Premjeras 
Heath sako, kad po konfe
rencijos bus paskelbtas nu
tarimas Pietų Afrikai gink
lų pardavimo klausimu.

Tai jau apimtų apie 5 mili
jonus darbininkų, būtų įs
tatymu uždrausta streikuo
ti.

Havana. Kuba. — Apie 
350 žurnalistu iš 90 šalių at
vyko į 7-ąjį pasaulinį Tarp
tautinės Žurnalistų Orga
nizacijos kongresą.

Roma. — 2.500 geležinke
liečių sustreikavo. Prie jų 
prisidėjo jūrininkai ir kai 
kurie, kiti darbininkai. Strei
kų banga vėl įsisiūbuoja.

Colombo. — Ceilono val
džia nacionalizavo tris di
džiąsias svetimšalių aliejaus 
kompanijas.

Washingtonas. — Tarybų) 
Sąjungos užsienio reikalui 
ministras Gromyko pridavė; 
aštrų protestą per Amerikos! 
ambasadą Maskvoje Jung-) 
tinių Valstijų, valdžiai. TSRS 
protestuoja dėl stokos ap-j 
saugos Amerikoje Tarybų! 
Sąjungos įstaigoms ir pilie-j 
čiams. Protestas specialiai) 
atžymi žydų chuliganų pa
dėtos bombos sprogimą prie 
tarybinio kultūros centro 
Washingtone.

62 bilijonai doleriy ginklais 
daugeliui užsienio valstybių
r< r r- *» - - <- • - t «t į į» ** "

Washingtonas. — Užsie
nio valstybėms J. A. V.
išdavė ar pardavė ginklų 
nuo 1949 metų už 62 bilijo
nus dolerių, pareiškė Kon- 
greso-Senato komitetui gy
nybos reikalų pareigūnas 
Selden. 1970 m. dovanota 
užsieniui arti 5 bilijonu ver
tės ginklų, parduota už arti 
du bilijonus.

Šis ginklų išdavimas ir 
pardavimas visai neapima 
apginklavimą Pietų Vietna

Tarybiniai piliečiai atsimoka už 
zionisty smurtą Amerikoje

H-----------------------------------------------------Maskva. — Neapykanta ir 
pr o t e s t a i amerikiečiams 
plečiasi po visą Tarybų Są
jungą. Masiniai protesto 
mitingai vyksta fabrikuose. 
Spauda smerkia žydus tero
ristus ir Amerikos atsakin
gus pareigūnus, kurie nesis
tengia teroristų sulaikyti, o 
kai kurie linkę jiems net pa
dėti.

Maskvos gatvėse ameri
kiečiai diplomatai ir kores
pondentai nebeturi ramybės. 
Piliečiai juos uja, bara, ap
daužo jų automobilius. Taip 
jie bando atsimokėti už ta
rybinių įstaigų terorizavi
mą, sprogdinimą, piliečių 
persėki o j i m ą Jungtinėse 
Valstijose. Tarybiniai pilie
čiai skaito kaltais ne žydus 
teroristus, bet ir tuos, kurie 
turi galią savo rankose, bet 
jų nesuvaldo.

TSRS nedraudžia nešioti 
ilgus plaukus

Maskva. — Pirmasis ge
neralinio prokuroro pava
duotojas Maliarovas spau
doje pareiškė, kad Tarybų 
Sąjungoje negalima areštuo
ti, persekioti ar bausti tų, 
kurie nešioja ilgus plaukus, 
nes jie niekur neprasižen
gia šalies įstatymams.

Šiuo metu ilgaplaukių ne
mažai atsiranda ir Tarybų 
Sąjungoje. Mokyklose ilga
plaukius studentus bandy
davo bausti. Bet dabar pa
sirodo, kad negalima jų 
persekioti.

Sausio 8 d. sprogimas pa
darė nAmui apie $15,000 
nuostolių. Bombos sprogi
mas sukrėtė ir šalimais esa
mus keletą namu, kuriems 
irgi padaryta nemaža nuos
tolių. Gyventojai baisiai iš- 
gązdinti, vienas vaikutis iš 
lovos išmestas.

Nixono administracija pa
smerkė teroristus ir įsakė 
miestams, kuriuose yra ta
rybinių įstaigų ir piliečių, 
imti atsakomybę už jų ap
saugą. 

..... —■   ----*    '■■■  ■   

mo, Laoso, Tailando ir 
Kambodijos armijų, kurios 
dalyvauja kare Indokinijo
je. ,
Visas tas milžiniškas gink

lų išlaidas padengia Jungti
nių Valstijų taksu mokėto
jai. Selden mano, kad Nixo
no doktrina dar daugiau 
apiplėš taksų mokėtojus sve
timų šalių paramai įvairiais 
ginklais. Dabar jau nuskir
ta 5 milijonai dolerių Izrae
liui, Kambodijai ir Pietų 
Vietnamui.

Maskva. — Spaudos agen
tūra Tass skelbia, kad Lu- 
nohodas tebekeliauja po 
Mėnulio paviršių ir perduo
da signalus.

Uždraudė negrų vaiką 
baltiems įsisūnyti

Atlanta, Ga. — Policistas 
Thomas su žmona pasiėmė 
įsisūnyti (adoptinti) 3 
mėnesių amžiaus vaiką. Už 
9 mėnesių gavo pranešimą, 
kad įsisūnintas yaikas yra 
pusiau negras ir Georgia 
valstijos įstatymai draudžia 
baltiesiems įsisavinti negrų 
vaikus.

Per penketą mėnesių Tho
mas bandė teismuose gauti 
teisę tą vaikuti pasilaikyti, 
bet jis nelaimėjo ir vaikutį 
turėjo grąžinti, iš kur ji ga
vo. Biauri rasinė diskri
minacija pasiliko nenugalė
ta.

NEPILIEČIAI PRIVALO 
PERSIREGISTRUOTI 
Sausio men. visi nepilie- 

čiai privalo persiregistruoti. 
Tam reikalui blankas gali 
gauti savo pašte ir užpildę 
gali ten palikti. Neužsire
gistravę gali susilaukti tam 
tikrų nesm’agumų iš val
džios puses.

Louisville, Ky. — Surasta, 
kad nelegalus dinamitas 
Finlay Coal kasykloje buvo 
priežastimi užmušimui 38 
mainierių.
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Nejaugi patys nusinuodysime?!
CIVILIZACIJOS kaina darosi baisiai aukšta. Ir juo 

toliau, tuo aukštesnė ji darosi! Tuojau nebebus galima 
į burną imti du’onos kąsnį nedrebant iš baimės, kad joje 
pilna mirtinai pavojingų nuodų.

Antai, prieš keletą savaičių buvo paskelbta, kad 
kenuota (dėžutėje) tuną žuvis užnuodyta gyvsidabriu. 
Valdžios įsakymu myli jonai dėžučių buvo išimta iš krau
tuvių ir sunaikinta. Po kelių dienų paskelbta, kad ir 
kenuota kardžuvis užnuodyta švinu ir baisiai pavojinga. 
Ji irgi nukraustyta nuo krautuvių lentynų.

Jeigu šios žuvys užnuodytos, tai'’kur užtikrinimas, 
kad kitos nėra paliestos tų pačių ir kitokių nuodų? Mi
nėtos žuvys užsinuodijo vandenyje, kuriame jos veisia
si ir gyvena. Ne ore gyvena ir kitos visos žuvys.

O štai š. m. sausio 8 dieną skaitome Associated Press 
pranešimą, kad federalinė valdžia pravedus tyrinėjimą 
ir suradus, kad nuo ketvirtadalio iki vieno šeštadalio 
tyrinėta .vištiena rasta užsinuodijusi arseniku! Tiesa, nu
rodoma, kad tiek arseniko dar nesudaro žmogaus gy
vybei greito pavojaus, bet nuodai pasilieka nuodais, ir 
jų pavojingumas ar nepavojingumas priklauso nuo to, 
kiek tu žmogus jų sudorosi. ! 
ir nuvažiuosi šešias pėdas į žemę...

Pagaliau, o kodėl tik paukštiena? Ęodėl ne jautiena 
bei kiauliena? Juk tuo pačiu maistu ir šie “sutvė
rimai” maitinasi.

kas į užpakalį ir an trankų 
uždeda grandines - retežius. 
Juk tai esti didelės jėgos 
pavartojimas. Bet ar tai 
reiškia sumušimą ir sukru- 
vinimą? Jėgos pavartoji
mą sutapatinti su sumuši
mu iki atėmimo sąmonės 
gali ‘ tiktai tas, kuris nori 
save parodyti dideliu neiš
manėliu.

Labai negražu, kad su
gautas meluojant, “Kelei
vio” redaktorius neturi 
nė tiek padorumo, kad at
siprašytų, bent jau nebe
kartotų to bjauraus melo.

DU SVEIKATOS 
APSAUGOS MINISTRAI 
IR DU PRANEŠIMAI

Skaitome:
Jungtinių Amerikos Vals

tijų vyriausybė ketina “tau
pumo sumetimais,” uždaryti 
aštuonias valstybines ligo
nines ir 30 klinikų. Tai pra
nešė sveikatos apsaugos, 
švietimo ir socialinio aprū
pi n i m o ministras E. Ri
chardson.

Tarybų Sąjungos sveika
tos ministras akademikas 
B. Petrovskis pranešė, jog 
Tarybų Sąjungos vyriausy
bė 1971 metais asignavo 
(paskyrė) daugiau kaip 9 
bilijonas rublių vien tik me
dicinos įstaigoms ir kūno
kultūrai... Tarybų Sąjun- rodė ilgas J. Ž i 1 e v i č i a u s 
gos vyriausybės nutarimu straipsnis “Lietuvos operai 
artimiausiais metais bus dar 
labiau išplėstas ligoninių 
klinikų tinklas...

K. PETRIKIENĖ

Julija Žemaite
(Tąsa iš pereito numerio) kalta, net, kad Jonas per 

Žemaitei lankantis Ame- šienapiūtį iki pusryčių mie-

. A

KODĖL NUTYLĖTA 
APIE DABARTĮ?

Reakcinėje spaudoje pasi-

ir

1 • • 1 • 1 • UcUllUSuvalgysi jų gerą kiek; dienag„

KAIP DANGUJE, 
TAIP IR ŽEMĖJE!

Lietuvos “Komj a u n i m o 
Tiesoje” (sausio 5 d.) vie
nas panevėžietis skundžiasi: 
“Pas mamą važiuoju tris 
valandas, o mano laiškas 
namo keliauja beveik tris

Už mirties bausmės panaikinimą
SVEIKINAME Nacionalinę komisiją federaliniams 

kriminaliniam^ įstatymas reformuoti už pasiūlymą visoje 
šalyje panaikinti mirties bausmę. Reikia, kad Kongre
sas nedelsiant pasiūlymą apsvarstytų ir priimtų. Tiesa, 
kai kuriose valstijose jau seniai mirties bausmės nebė
ra, bet daugelyje ji tebepasilaiko. Reikalingas Kongre
so nutarimas.

Jau prasideda rinkimų kampanija
TIESĄ, dar du metus turime iki busimųjų preziden

tinių rinkimų, bet rinkiminę kampaniją jau reikia skai
tyti prasidėjusia. Prezidentas Nixonas jau viešai kalba 
apie savo kandidatūrą antram terminui. Ne tik kalba 
bet imasi konkrečių žygių rinkimams pasiruošti. Nėra 
jokios abejonės, kad Republikonų partija jį vėl nomi
nuos.

Kiti reikalai su Demokratų partija. Jau turime du 
kandidatus į demokratų kandidatus prezidento vįetai. 
Neslepia savo ;
kie, sūnus lenkų imigrantų, iš Maine valstijos. O prieš 
dieną kitą savo kandidatūrą į kandidatus iškėlė ir sena
torius McGovern iš South Dakota. Netenka abejoti, kad 
demokratų gretose atsiras ir daugiau ukvatninkų tai 
garbei laimėti.

Bet bene įdomiausios kalbos apie aukštųjų politi
kierių ambicijas siejasi su mūsų New Yorko miesto 
majoru John Lindsay. Tiesa, šis vyras bažijasi, kad jis, 
nė nesapnuoja apie siekimą prezidentinės kandidatūros, 
bet jo bičiuliai šneka kitaip. Tik bėda su Lindsay esan
ti tame, kad jis dar nėra apsisprendęs, kuriai partijai 
jis turėtų papiršti savo kandidatūrą. Iš “prigimties” 
jis yra republikonas, tai yra, jis yra užsiregistravęs re- 
publikonu. Bet antram terminui į miesto majorus jis 
nebuvo republikonų partijos nominuotas ir rinkimus 
.laimėjo Liberalų partijos bilietu. Jo kandidatūrą smar
kiai parėmė liberalai iš demokratų ir republikonų parti
jų. Kitaip jis nebūtų laimėjęs. Tai žino jis, tai žino visi.

O kodėl mūsų majoras negalėtų pakartoti tos isto
rijos visos' šalies mastu? Kodėl jis negalėtų kandida
tuoti naujai is visų liberalų iš visų partijų ir politinių 
grupių sudarytos koalicijos bilietu? Sakorpa, kad kaip 
tik apie tai mūsų Lindsay ir sapnuoja. .

Su laiku visos politinės" painiavos turės išsipainioti.

ciemoKraių Kanuiaatus prezidento vietai, 
ambicijų būti nominuotu senatorius Mus-

Jam ten pat paaiškinama, 
kad laiškas iš miesto į mies
tą nueina į kelias valandas, 
ale nelaimė, kad pašte jis 
kartais net kelias dienas iš
guli nepajudintas, ypač kai 
švenčių proga laiškų srau
tas padidėja.

Minėtas panevėžietis ir ki
ti Lietuvos “nuskriaustieji” 
gal gali surasti šiokį tokį 
suraminimą tame, kad su 
laiškais ir paštu pas mus 
Jungtinėse Valstijose kar
tais tokia pat velniava. An
tai, pradžioje šių metų vie
ną penktadienį telefonu vie
las draugas pranešė, kad jis 
mums išsiuntė laišką su 
straipsniu. Na, ir laukia
me, laukiame... Ar žinote, 
kad laiškas iš mūsų mies
to dalies Manhattano pasie
kė mus to paties miešto da
lyje Ozone Park tiktai tre
čiadienį? Vadinasi, jis ke
liavo ištisas ilgas šešias 
dienas? O iš Ozone Park į 
Manhattan galima pėsčiam 
nueiti nesunkiai į trejetą 
valandų — gal ir tiek ne
reikėtų !

50 metų.” Jame labai išsa
miai nušviečiamas tas sun
kus kelias, kuriuo operai te
ko anais laikais išeiti į gy
venimą. Suminėta visa ei
lė pradininkų. Jų tarpe pa
kartotinai paminėtas ir pats 
straipsnio autorius.

Tai visa gerai, prieš tai 
visa negalima nieko pasaky
ti. Autorių tenka tik nuo
širdžiai pasveikinti.

Bet kodėl, o kodėl nė žo
delio apie Lietuvos operą ir 
jos pasiekimus pastaraisiais 
trisdešimt metų? Kodėl nę 
žodelio apie Lietuvos operą 
šiandien? Juk šiandien Lie
tuvos opera yra tikrai su
klestėjus, tikrai iškilus į ne
sapnuotas aukštumas!

Ar J. Žilevičius nežino? 
Abejotina.

O gal savo straipsnyje jis 
buvo kai ką pasakęs ir apie 
šio laikotarpio Lietuvos 
operos kelią ir jos laimėji
mus, bet toji spauda sucen- 
zūravo, nes neatitinka jos 
politinei fizionomijai?

Vistiems būtų labai įdomu 
žinoti.

ga.
Kitoje pasakoje Žemaite 

vaizduoja Zosės skaudų li
kimą, kuri ištekėjo už po
no Topylio. Pamilo Zosė 
poną Topylį, patikėjo jo žo
džiams. Paniekino jis ją, 
bet patyręs, kad Zosės mo
tina turi pinigų, vėl jai 
ėmė gerintis. Dar pirm ve
dybų Zosė pamatė, kadTo- 
pylįs ją visaip niekina, ji 
bando protu nugalėti savo 
meilę, prašosi motinos:

“Matušėle! pagailėk, ne
leisk manės už vyro, pri
glausk mane... Proto įgi
jau, m? tau aš prapulsiu už 
jo... išmyli, užvarinėja 
dabar jau mane... Motinė
le, susimylėk!”

Zosės motina tik didžiuo
jasi ponu būsimu žentu, vi
sai nekreipia domės į duk
ters maldavimus. Prietarai,

r SNIEGAS
Neries pakantėj sniejgas pėdas paskandino, 
Užlopė mindžiotų takų žaizdas.
Tavo blakstienas tartum smilgas sudrėkino 
Švelniais pūkeliais /krintančio dangaus.

Jis dovanojo saulę tau ir juoką,
Į šaltą stiklą pripiešė gėlių.
Nusišypsojo taip, kaip tiktai viens temoka, 
Ir nučiuožė, sušlapdamas veidu.

Raimundas Pilipavičius

BIJO PARAPIEČIŲ 
VALIOS IR ĮTAKOS

Lietuvių Katalikų federa
cijos suvažiavimui labai 
smarkią paskaitą išdrožė 
koks ten Titas Narbutas. 
Jis kalbėjo temoje “Parapi
jos taryba ir jos reikšmė.” 
Ji įdomi tuo, kad joje paro
doma, kaip kunigai nenori, 
kad jų parapiečiai kaip nors 
kėsintųsi į jų diktatoriškų 
galių- neribotumą. Tarybos 
viršininkai netgi neturi ga
lios patys tarybos susirinki
mui darbotvarkę sudaryti. 
Narbutas grūmojančiai sa
ko:

“Vykdomasis sekretorius- 
pirmininkas prieš posėdį su
sitaria su klebonu dėl dar
botvarkės. Be klebono ži
nios jis negali nustatyti ta
rybos darbotvarkės ir posė
džio sušaukti. Parapijos 
tarybos veikimas panašus 
į visuotinės Bažnyčios vys
kupų konferencijos, kurios 
programa turi būti popie
žiaus patvirtinta ir kurios 
nutarimai be popiežiaus ne
galiotų. Taip ir parapijos 
taryboje klebonas turi ga
lutinį seprendžiamąjį bal-

VIETOJE ATŠAUKĘS 
MELĄ,, JĮ VĖL 
PAKARTOJA

“Keleivio” redakto r i u s 
S o n d a išdidžiai pareiškė, 
kad kadangi laivo “Vigil
ant” kapitonas Eustis 
neužginčija, tai reiškia, kad 
Simas Kudirka buvo “mas
kolių baisiai s u m u š t a s 
iki sąmonės netekimo”. 
Bet kai buvo parodyta, 
kad kapitonas tikrai liu
dija, kad jis visą laiką bu
vo prie Kudirkos ir nematė 
jį mušant ar sukruvinant, 
tai Sonda neturi drąsos sa
vo melą atšaukti. Priešin
gai, jis jį pakartoja. Jis sa
ko, kad kap. Eustis sakęs, 
kad jėga buvus pavartota 
prieš Simą, o tas reiškia, 
kad jis buvo baisiai muša
mas. z

Tai bent logika!
Kaip gi su “jėgos pavar

tojimu”? Ar tai būtinai 
reiškia sumušimą iki nesą
monės, net sukruvinimą su
imtojo?

Nesąmonė. Labai dažnai 
televizijoje matome prane
šimus, kaip policija, suga- prieš Bažnyčią ir prieš ku- 
vus plėšiką, užlaužia ran- nigo planus. Niekas negali

Paminėtina, jog parapijos 
tarybos ir klebono bendra
darbiavimas turi būti sklan
dus, kad parapijos dvasinė 
ir materialinė gerovė kiltų, 
žinome, jog Lietuvoje ko
munistai deda pastangas, 
kad parapijos tarybos val
dytų parapiją be klebono. 
Tada jie infiltruoja komu
nistus į tarybą ir stengiasi 
vykdyti savo programą

riko j e, viename moterų su
sirinkime ji buvo paprašy
ta papasakoti apie jos kū
rybos pradžią. Sekamai ji 
apibūdino:

“Kartą Višinskas prieš 
išvykstant atgal į gimnazi
ją, entuziastiškai man pa
sakojo apie vieną rašytoją, 
kurios kūrinius jau buvau 
skaičiusi. Atsakiau jam, 
kad jos rašyboje nieko ne
paprasto, kad ir aš galėčiau 
taip parašyti. —NRašyk, ra
šyk bent ką — ragino jis 
mane. Na, ir pradėjau”.

Apleidus dvarą, pradėjus 
savistoviai ūkininkauti, 
kaip ji pati sakė, “įkritau 
kaip muselė į išrūgas”. Toji 
eilė sunkių metų nebuvo 
veltui sueikvota; per tąją 
sunkių metų kelionę Že
maitė savo sieloje sukrovė 
didelį lobyną, kurį vėles
niuose gyvenimo metuose 1 įsigyvenusios tradicijos taip 
išskleidė popierio lapuose—[diktavo moters likimą, 
knygose. Patys geriausieji 
Žemaitės kūriniai buvo tie, 
kurių tema siejosi su per
gyventu tų sunkiųjų metų 
laikotarpiu.

Klausimą galima .statyti: 
Jeigu Žemaitė savo jauny
stę būt praleidus dvare, ar 
ji būt sukūrusi bent kokį 
mūsų tautai literatūrinį 
turtą? Abejotina. Lietuvos 
patys žymieji rašytojai, ana-; 
lizuodami Žemaitės raštus, 
giliausiai vertina pačius 
pirmuosius jos kūrinius.

Pirmoji jos apysaka “Ru
dens Vakaras”. Kiek ten 
daug gilaus jausmo,' kokie 
ryškūs charakteriai, kaip 
didelis gyvenimo pažinimas. 
Tokie gyvenimo tipai nega
lėjo rašytojos vaidentuvėj 
bėgomis susiformuoti. Tai 
buvo ilgų metų kasdieninių 
nuotykių atspindys, kurį 
rašytoja gražiose apysakų 
formose .skaitančiai visuo
menei padovanojo.

Apysakoje “Marti” 
duojama kaip prasigėręs 
ūkininkas Vingis ragina sa
vo vienintelį sūnų ieškoti 
turtingos pačios, kad skolas 
apmokėtų, nes, kaip pats 
sako, jau negaliu niekur 
nei nosies iškišti. Kai žmo
na prikiša girtavimą, jis te
žino vieną argumentą:

“Kas tau darbo, aš ne ta
vo geriu. Mano žemė, ma
no gyvenimas, mano viskas, 
turiu valią; galiu viską pra
gerti. Verčiau tylėk, jei ne
nori gaut į snukį!.. Bile 
moteriškė turi tiek proto, 
kad galėtų v^rą valdyti? 
Jeigu pradeda vapsėti, 
drošk su kumščia i dantis, c- z

kad apsilaižytų...”
Jonukas, Vingių sūnus, 

tikras liurbis; jeigu valgyt 
nenorėtų, miegotų ištisą 
naktį ir dieną.

Vingienė taipgi savotiška 
užsispyrėlė. Visi trys nuo
latos barasi, riejasi tarpe 
savęs, kad ir už menką rei
kalą, gi svetimam pakliu
vus į tokią šeimą — tikras 
pragaras. Katrė, Vingių 
marti, kurią jos tėvai ver
tė tekėti už ištižusio Vingių 
Jono, iš pat pirmų dienų 
patyrė beširdžių Vingių vi
sokius ūžgauliojimus-prie- 
kaištus; ji visur ir visuomet

straipsnis, už kurį redakto- 
rius, turėjo dvi savaites at
sėdėti kalėjime, žemaitė 
tuomet jau buvo 70 metų 
amžiaus. Senelei išėjus iš 
kalėjimo, jd$ artimieji ruo
šėsi suren jos pagerbi
mui banketą, nuo kurio ji 
griežtai atsisakė, motyvuo
jant, kad yra aibės svarbes
niu reikalu.
(Pabaiga sekamam num.)

Worcester, Mass.
Mire ilgametis Worcesterio 

gyventojas Adomas * 
Sukackas

Praėjusiais metais mirtis 
nusinešė iš mūsų kolonijos 
keletą pažangių organizaci
jų narių. Gruodžio pabai
goje, po trumpos kovos su 
plaučių uždegimu, mirė 
Adomas Sukackas.

Velionis gimė ir augo Lie
tuvoje, Giraitės kaime, Va
rėnos apylinkėje. Tik ber
niuku būdamas pabaigoje 
18-ojo šimtmečio atvyko į 
Ameriką laimės ieškoti. At
vyko FPennsylvanijos vals
tiją. Gavęs darbą angliaka
sy klose ir plieno liejyklose, 
manė kiek susitaupyti pini-

9

vaiz-

“O, tu karve, bestija! Ko
kių, mat, išmislų bereikia, 
bobų liežuvio klausyti! O 
man užkart vaiką augint! 
Ne, to nebus! Tiko tau jis įą p. ūkininkauti, 
pirma, turi tikti ir dabar... .

......kad Prleš 70 metų velionis at- 
Ijis tavęs nepametė... Arba važiavo į Worcesterj.

pirma, turi tikti ir dabar 
1 Pasikloniok dar jam, ]

užtikrinti, kad ateityje ir 
da b a r t i n i u o s e laisvuose 
kraštuose nebus kokių slap
tų jėgų, norinčių įsibrauti į 
parapijų tarybas ir Bažny
čios darbą griauti iš vi
daus” ...

von iš mano akiu”. c

Vyro paniekinta-pažemin- 
ta Zosė ir Katrė, viena ište
kėjus už bemokslio kaimie
čio, kita už neva mokyto 
pono, abidvi velka' sunkų 
gyvenimo kryželį be jokio 
protesto, be pasipriešinimo. 
Tai buvo tipiški Lietuvos 
moterų gyvenimo vaizdai.

Žemaitė savo apysakos,e ir 
scenos veikaluose sukūrė iš
tisą galeriją gyvenimo pa
veikslų visame jo grožyje ir 
šiurkštume. Medžiaga im
ta iš liaudies pergyventų 
įvykių, per tai jos raštai 
patraukia skaitytoją.

Žemaitė rašė ne vien tik
tai apie kaimo bėdas ir vi
sokius prietikius. Ji taipgi 
kėlė socialį gyvenimo klau
simą. 1904-1906 m. revoliu
cinio judėjimo metų, pasi
reiškus tarpe darbininkų ir 
dvarininkų aštriems susi
kirtimams streikuose, savo 
veikale “Streikai” ji kelia 
ponų žiaurumus ir'-neteisin
gumus. Rusų-japonų karo 
metu Žemaitė vėl vaizduo
ja liaudies griežtą nusista
tymą prieš kąrą, šeimos 
tragišką likimą, vyrui į ka
rą išėjus, vaizduoja karo 
baisenybes. Ji jautriai at
siliepia į kožną kilusį klausi
mą.

Plačiau besigilindama į 
kūrybą, Žemaitė ieško būdų 
pasprukti iš siauros kaimo 
aplinkos į tuometinį visuo
meninio judėjimo centrą— 
Vilnių. 1912 m. ji persikė
lė gyventi į Vilnių. Iš kar
to gavo darbelį “Lietuvos 
Žinių” ir “Lietuvos Ūkinin
ko” administracijoje, kaipo 
padėjėja tuos laikraščius 
išsiuntinėt, su 15 rublių mė
nesiui algois. Su tokia alga 
vos galėjo šiaip taip išgy
venti, bet džiaugėsi, kad tu
rėjo daugiau galimybių už
siimti kūryba. B ulo tams 
apsigyvenus Vilniuje, Bu
lota Žemaitę pakvietė apsi
gyventi pas juos, su kuriais 
ji išgyveno likusią savo gy
venimo dalį.

Gyvenant Vilniuje, Žemai
tei teko praktiškai susipa
žinti su Caro valdžios kalė
jimu: mat, ji buvo atsako- 
minguoju “Lietuvos Žinių” 
redaktorium, o cenzoriui 
nepatiko tilpęs, laikraštyje

. Ne
planuotai, laikinai apsigy
veno ir gavo darbą smul
kioje vielų išdirbystėje. Kiek 
pagyvenęs ir susipažinęs su 
Maryte Rakauskaite, sukū
rė šeimos židinį ir išaugi
no dukrytę Juliją ir du sū
nus, kuriuos sunkiai dirbda
mi išmokslino. Sūnus Juozas 
baigė inžinieriaus mokslą. 
Vytautas baigė medicinos 
mokslą ir praktikuoja.

1961 metais su turistų • 
grupe Adomas aplankė Ta
rybų Lietuvą ir savo gim
tąjį kaimą. Adomas džiau- *^ 
gėsi ta kelione, pamatęs 
kaip dabar Lietuvos 
žmonės gyvena. Sakė, da
bar Lietuvoje nėra ponų 
dvarininkų. Kiekvienas tu
ri sau užsidirbti duoną.

Adomas per visą savo pra
gyventą laiką Woriesteryje 
veikė su1 progresyviais \ lie
tuviais, būdamas jų organi
zacijų nariu. Visose drau
gijose būdamas įvairiose 
komisijose veikė sutartinai, 
su niekuo nebuvo susipy
kęs ir niekados nereikalavo 
atlyginimo už darbą.

Gruodžio 16 d. saulėtą 
rytą gražus būrelis senų ve
lionio pažįstamų ir draugų 
susirinko Carrol koplyčioje 
su juo atsisveikinti ir pa
lydėti į Rural. Crematory. 
Šermeninėje ir krematorijo- 
je F. Blazis sugiedojo ge-> 
dulingas giesmes.

Jaskevičius

Rochester, N. Y. <
Mūsų ligoniai

- Jau 3 savaitės sunkiai ser
ga draugas R. Barauskas. 
Turėjo širdies priepuolį ir 
plaučių uždegimą. Randasi 
ligoninėje.

Mes labai apgailestauja
me, nes jis visur darbuoja
si, kiek galėdamas, dėl spau
dos, ir visur aukoja, visur 
priguli, yra LDS 11 kuo
pos raštininkas, Gedimino 
Draugystės antrasis pirmi
ninkas ir “Liaudies Balso” 
vajininkas, tai nepavaduoja
mas darbuotojas.

Didžiai gerbiamas drauge, 
mes visi jūsų draugai nuo
širdžiai linkime greitai pa
sveikti, daugiau nesirgti ir 
darbuoti su mumis.

L. Bekešiene

t
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S. J. JOKUBKA

SU JOKŪBU PAULIUKU ATSISVEIKINUS
Gruodžio 20 dieną čika-viai reiškėsi brganizacvijo- 

goje mirė plačiai žinomas ir se, daug darbavosi Ciceros 
didelį kelią nuėjęs JAV pa-ĮLiuosybės namo bendrovė- 
žangių lietuvių visuomeni-įje ir kitose organizacijose.

s Makartizmo laikais, kai 
Vilnies” administ- reakcija puolė laikraštį “Vib

ratorius Jokūbas Pauliukas- nį, 
žaldokas.

Tai buvo žmogus, kuris vi
są savo sąmoningą gyveni-1 

žmonių bendram reikalui. 
Jis gimė Lietuvoje, valstie
čių šeimoje, 1892 metų bir
želio 15 d., Palaukių kaime, 
Panevėžio rajone. Dar bū
damas paaugliu, prieš I-ąjį 
Pasaulinį karą, emigravo į 
Jungines Valstijas, kaip ir 
daug to meto emigrantų, 
ieškoti didesnio duonos kąs
nio ir laimės Amerikoje.

< Imigracijoje Jokūbą Pau
liuką sutiko sunki darbinin
ko dalia. Padirbėjęs kiek 
anglies kasyklose ir fabri
kuose, griebėsi kiek nors 
gauti mokslo Valparaiso 
universitete. Nelengva bu
vę jaunuoliui be pašalinės 
paramos mokytis ir buvo 
priverstas mokyklą apleisti.

1916 metais Jokūbas Pau
liukas pradėjo dirbti auto
mobilių pramonėje Detro
ite. Čia tais metais įstojo 
į Amerikos Lietuvių Socia
listų Sąjungą. Nuo to laiko 
jis savo gyvenimą ir surišo 
su JAV pažangių lietuvių 
visuomene ir beveik iki pat 
paskutinių savo • gyvenimo 
dienų aktyviai dalyvavo pa
žangiame judėjime.

Detroite už platinimų an
tikarinės literatūros buvo 
areštuotas. Tai buvo pir
mai revoliucionieriaus eg- 
zanhinas. Vėliau aktyviai 
dalyvavo “Vilnies” įkūrime. 
Ypač* daug darbo Jokūbas 
Pauliukas įdėjo Pennsylva- 
nijoje veikdamas tarp lietu
vių angliakasių.

Jaunose dienose buvo pra
dėjęs reikštis dailiojoje lite
ratūroje kurdamas vaizde
lius, trumpas apysakaites. 
Pirmieji jo kūrinėliai pasi
rodė “Moterų balse.” Ta
čiau daugelio Filadelfijoje 
pripažintas geru retorikų, 
ėmėsi organiatoriaus-agita
toriaus darbo.

Kaip daugelis atsimena
me, J. Pauliukas nemaža 
važinėjęs po Ameriką; po 
lietuvių kolonijas su^ pra
kalbomis organizaciniuose 
susirinkimuosKJr šiaip są
skrydžių bei kitų progų at
vejais. Jis buvo kalbėtojas, 
iš tikrųjų, geras. Žmonės 
godžiai jo klausydavosi.

1936 metais Jokūbas Pau
liukas buvo pakviestas dirb
ti “Vilnies” administrato
riumi ir su maža pertrrauka 
per II Pasaulinį karą dir
bo iki pastarųjų metų. Be 
administracijos darbo akty-

niame judėjime, buvęs ilgus 
metus

” vyriausiuosius laikraš
čio redaktorius L. Prūseiką 
ir V. Andrulį ėmė terori- 

• zuoti neamerikinis ragan- 
mą“turėj7“‘atidąvęs& darbo galUžiJi komitetas Jokūbas

Pauliukas taip pat buvo ne
aplenktas. Kartu su juo ta
da buvo kamantinė j am o s 
A. Jonikienė, Nellie De- 
Schaaf ir kiti.

Dipukų antplūdžio metu, 
kai reakciniai lietuviški na- 
cionalistai ėmė daužyti 
“Vilnies” langus ir terori
zuoti laikraščio darbuoto
jus, Jokūbas Pauliukas ne
susvyravo, telkė jėgas puoli
mams atmušti.

1960 metais su turistine 
grupe buvo nuvykęs į savo 
senąją gimtinę Tarybų Lie
tuvą. Atsivežė gražius 
įspūdžius, grįžęs davė kele
tą pranešimų apie Lietuvos 
darbo žmonių gyvenimą so
cializmo sąlygomis. Daug 
tada jis įgijo Lietuvoje pa- 
žinžčiu.

Nelaimės atvejuje Jokū
bas Pauliukas neatsisaky-1 
davo padėti. Lankydavo 
draugus ir pažįstamus ligo
nius, matydavome jį laidoti4- 
vėse. Ypač daug patarnau
davo savo automašina. At
vykusius iš Lietuvos sve
čius jis vežiodavo visur, pri
imdavo visu širdingumu.

Dabar Jokūbo Pauliuko 
nebėra. Tautinėse kapinė
se supiltas kapas, žymintis 
kur palaidoti jo palaikai.. 
Likę draugai ir pažįstami 
jo kapą lankys ir takas į 
kapą neužžels, nes Pauliu
kas mirdamas paliko didelį 
atminimą, kiekvienas doras 
žmogus tai turi savo šir
dyje ir ilgai jį minės.

Great Neck, N. Y.
Sausio 5 d. mirė savo na

muose A. Simokaitis, išgy
venę 85 metus. Buvo se
nas Great Necko gyvento
jas ir ilgametis “Laisvės” 
skaitytojas ir jos rėmėjas. 
Liko liūdesyje duktė, žen
tas ir anūkė.

Nors jis buvo 
žiūrų, bet tapo 
su bažnytinėmis
St. Mary’s kapinėse, Flush
ing, N. Y. P. Beeis

laisvų pa- 
palaidotas 
apeigomis

Dorchester, Mass.
Rimtai serga Ona Mažui- 

kienė. Ji yra nuvežta Par
ker Hill ligoninėn, Medical 
Center. Ji yra LLD narė ir 
‘‘Laisvės” skaitytoja.

Linkime jai greitai pas
veikti.

E. Repšiene

Tiktai Limituotam Laikui
Geriausia dovana jūsų giminėms, gyvenantiems 

Sovietų Sąjungoje yra: automašina MOSKVICH 
408-IE( TURIME TIKTAI 50 AUTOMAŠINŲ.

KAINA ,$2,875.

PIRMAM ATĖJUS—PIRMAS PATARNAVIMAS

Užsakymą ir pinigus siųskite tiesiog 
į įstaigą —

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South, New York, N. Y. 10003

Worcester, Mass.
Minis Adomui Sukackui 

nuoširdi padėka
Kuomet mirtis netikėtai 

pakerta šeimos nario, ilgų 
metų bendrakeleivio gyvy
bę, lyg netikėta naikinanti 
audra sukrečia gyvenimo 
pagrindus, išplėšia sielos 
dalį, palieka nykią slegian
čią tuštumą.

Šios nelaimės paliesta daik
tiškai pajunti nenugalimą 
gamtos patvarkymo, mirties 
jėgą ir žmogaus bejėgišku
mą. Realiai pajunti, mielų 
draugų užuojautos žodžio 
vertingumą. Mirčiai ištikus 
mūsų šeimą, netekus myli
mo vyro ir tėvo, didžiai 
įkainavome jūsų visų, mieli 
draugai, tyrią, nuoširdžią 
užuojautą, paslaugas. Pra
šome visų bendrai priimti 
nuoširdžiausią padėką už 
puikias gėles, už laiškus, 
telefonus, už skaitlingą at
silankymą į šermenis, nuga
lint žiemos audras, už pa
reikštą užuojautą “Laisvė
je.” Mieliem velionio gimi
naičiam už telegramas iš 
Lietuvos, Franklin Bložiui 
už giedojimą šermeninių 
giesmių, laidotuvių direkto
riui Karaliui už nuoširdų 
patarnavimą. Dėkojame Su
kackų šeima:

Žmona Marija 
Dukra Julija 
Sūnūs Juozas 
ir Vytautas 
Anūkas Juozukas

Montello, Mass.
Šv. Roko pašalpinė drau

gystė sušaukė specialų susi-j 
rinkimą sausio 6 dieną dėl 
išrinkimo naujo finansų se
kretoriaus, nes senasis, John 
Stoškus, dėl nesveikatos 
pereitame susirinkime re
zignavo. Vienbalsiai tapo 
išrinktas Vincentas Smaliū- 
nas, kurio adresas toks: 133Į 
Ames St., Brockton, Mass. 
02402. Visi nariai, reikalui 
esant, kreipkitės prie jo nu
rodytu adresu.

Taipgi buvo pakeltas 
klausimas parduoti Šv. Roko 
draugystės užeigą-klubą. Po 
apkalbėjimo palikta valdy
bai.

Liet. Taut. Namo Dr-vėS| 
metinis susirinkimas atsibu-j 
vo sausio 5 dieną savo kam
bariuose. Narių atsilankė 
nedaug. Tarp kitų namo 
reikalų, buvo pakeltas klau
simas dėl namo pardavimo, 
nes jau nebėra parengimų, 
o nariai neateina į susirin
kimus. Palikta tą klausimą 
išspręsti kitame susirinkime.

Smagi žinia, kad mūsų 
laisviečiai sugrįžta į namus 
iš ligoninių. Tai Frank Che- 
reška, Julija Rainardienė ir 
Anna Gogis. Linkėtina 
jiems namuose sveikatą pa
taisyti ir gerai pailsėti.

George Shimaitis

Jo žmona Babra yra nuola
tinė klubo virtuvės talkinin-

Naujuosius metus 
pradedant

Ir Miamyje su kiekvienais

Miami Fla.
no muzika bus pademons- ke. finansų sąskaitų komisi- 
truota sueigos klausyto-'Jos darbuotoja.

™ t * Inno A i ri n nhnvv

HELP WANTED-MALE-FEMALE

tojams. Tai visa įvyks Lie-
metais netenkame keleto tuvių/Socialio Klubo salėje, metais netenKame neieto 2610 w. U9th g. Mi_
organizacijų narių, veikėjų 
ir artimųjų. Tad ir čia 
naujųjų metų linkėjimų ir 
sveikinimų tradicija turi ne 
tik asmeninę, bet ir visuo-

amyje.
Turėjome svečių 

ir iš toliau
Tai irgi naujųjų metų

meninę reikšmę. Linkime švenčių proga mus aplankė 
pasaulyje taikos ir kitų bwK reti svečiai. Iš New Yor- 
tinių, kultūrinių laimėjimų, ko pas draugus Jurevičius 

Mes, miąmiečiai, dėkoja
me už naujametinius svei
kinimus ir linkėjimus iš mū
sų gimtinės, o dabar socia
listinės Lietuvos Albertui 
Laurinčiukui, Vilniaus “Tie
sos” redaktoriui, ir Broniui 
Raguočiui, Vilniaus univer
siteto profesoriui. Jie linki 
mums stiprios sveikatos ir 
energijos kultūrinėje orga
nizacijų veikloje.

O mūsų veikla (pagal jė
gas) yra didelė. LLD 75 
kuopa ir kitos organizacijos 
jau išrinko valdybas ir ko
misijas 1971 metų veiklai. 
Planuojame naujus ir vyk
dome nebaigtus darbus. 
“Laisvės” išlaikymo fondas 
dar nebaigtas. Visų mūsų 
pareiga prisidėti prie šio 
darbo tiek, kiek kuris gali
me. Taip ir “Vilnies,” 
“Liaudies Balso” vajai dar 
vyksta.

kultūrinė organizacija, mo
raliai ir materialiai remia 
Angela Davis ir kitų politi
nių kalinių išlaisvinimą, ku
rie kaltinami tik už pažan
gias idėjas, už kovą prieš! 
Vietnamo karą. Bet priešiš-j 
kai pasisakome prieš bandi
tus, kaip Bražinskai ir jų 
kolegos. Tokie žmonės nė
ra jokie politiniai ar idėji
niai kaliniai ir todėl privalo 
atsakyti už savo krimina- 
liškus darbus teisme.
Vertingi mūsų kultūriniai 

renginiai
Pirmas didesniųjų LLD 

' kuopos renginių, kuris įvyks 
sausio 20 d. — tai tradici
nis bazaras. Jame bus vis
ko — pietūs, kaip visuomet 
LLD kuopos sueigose. Pas
kiau seka laimėjimai, par
davimai, pirkimai, kaip kad 
būdavo Lietuvos turguose, 
o dar kitaip — “kermošiuo- 
se.” Ten bus gražių ir ver
tingų eksponatų pasirinkti.

Sausio 27 d. įvyks LLD 
kuopos pietūs, susirinkimas 
ir specialė kultūrinė pro
grama. Muzikos mylėtojai 
yra girdėję Liudvigo van 
Bethoveno simfonijų muzi
ką. Bet kas tas Bethove
nas, kada jis gyveno, kūrė— 
mažai kas žino, nes jau pra
ėjo 200 metų nuo to didžio 
kompozitor i a u s gimtadie
nio. Bethovenas gyveno ir 
kūrė muziką dar feodalizmo 
epochoje. Apie didžio kom
pozitoriaus visuomeninę 
reikšmę, kūrybą ir pažan
gias jo idėjas bus praneši
mas. Jo muzika ir šiandien 
yra gyva, užrekorduota 
plokštelėse. Tad ir Bethove-

atsilankė Margareta Kava
liauskaitė. Tai moteris, ku
ri veikia pažangiame judė
jime be jokios pertraukos 
jau apie 50 metų. M. Kava
liauskaitė ne tik daug ma
čiusi ir veikusi Amerikos 
darbininkų pažangiame ju
dėjime, bet ir daug keliavu
si po įvairias pasaulio šalis. 
Ji gerai pažįsta darbininkų 
gyvenimą kapitalistinėse ir 
socialistinėse šalyse.

Margareta Kavaliauskaite 
dalyvavo LLD kuopos susi
rinkime gruodžio 23 d. ir 
pasakė interesingą kalbą. Ji 
nušvietė, kokią nuostabią 
pažangą, kokius didelius lai
mėjimus pasiekė socialisti
nėje santvarkoje Lietuva ir 
kitos šalys.

Taip pat, visai netikėtai, 
sausio 1 dieną Socialio Klu
bo sueigoje sutikome Vincą 
Andrulį ir jo malonią žmo
ną. Tik apgailėtina, kad 
Andruliai negalėjo ilgėliau 
pasilikti nepaprastai šiuo 
laiku šiltoje Floridoje. Tu
rėjome tenkintis tik asme
niškais pasikalbėjimais ir 

! atsisveikinti su svečiais. 
; Darbo pareigos “Vilnies” 
!redakcijoje juos iškvietė 
Chicagon.

Nelaimingi nuotykiai 
ir pas mus

Baigiant senus ir prade
dant naujuosius metus vi
suomet padidėja avarijos 
nelaimės. Ta nelaimė pasiekė 
ir mūsų draugus. Draugai 
Birštonai važiavo savo ma
šina, pravažiuojant skers
gatvį, kita mašina atlėkė ir 
trenkė į Birštonu automo
bilio šoną. Sulamdė jų ma
šiną, užgavo draugę Birš
tonienę. Ji skubiai buvo nu
vežta į ligoninę. Dabar jau 
namieje, jos sveikata gerė
ja. Linkėjimai jai visai ir 
greitai susveikti. Sukrėtė ir 
J. Birštoną, bet ne taip 
daug. Tačiau jam iškyla ir 
kitos problemos važiuotės 
reikalu, susijusios su šia 
nelaime.

Draugus S. ir B. Žavius 
panaši nelaimė sutiko sau
sio 3 d., kai jie taip rūpes
tingai važiavo į LSK paren- 

, girną su draugės pavienės 
keptais pyragais. ZąVių ma
šiną. irgi sužalojo,' bet jie 
buvo laimingesni — išliko 
be didesnių fizinių nuosto
lių. Visi keturi yra orga
nizacijų vadovai ir darbuo
tojai.

S. Zavis atsakingas ir rū
pestingas Lietuvių Socialio 
Klubo finansų raštininkas.

, J. Biršto
nas Aido choro dalyvis, jo 
valdybos veikėjas. Jo žmo
na Birštonienė jau nuo se
nų laikų yra pažangios 
spaudos ir gerų tikslų dos
ni rėmėja.

Taip pat linkime drau
gams ir draugėms, kurie 
sulaukė naujųjų metų jau] 
su pažeista sveikata—ener
gijos ir tvirtos sveikatos. 
iNemalonu žymėti, kad bu
vusi Socialio Klubo narė ir 
darbšti veikėja — Amilia 
Lack šiuo metu randasi li
goninėje. Jos sveikata di
džiai pažeista. Amilijai ir 
Walteriui Lackam linkime 
ištvermės ir sveikatos.

Pažangaus judėjimo vete
ranai E. ir J. Sliekai jau 
ilgokas laikas, kaip negali 
subalansuoti savo sveikatą. 
Ta padėtis jiems neleidžia 
aktyviai dalyvauti sociali
nėje veikloje. Šiai kategori
jai priklauso Antanas ir So
fija Masonai. O prieš ke
letą metų šie žmonės buvo 
LLD kuopos organizatoriai 
ir veikėjai. Visiems linki
me laimės ir geros sveika
tos 1971 metais.

V. Bovinas

MAINTENANCE ELECTRICIAN.
A one year old manufacturing plant 
in Flemington area has an imme
diate opening for a capable and 
highly motivated maintenance elec
trician who can ąiso handle the me
chanical end of maintenance. We 
need a hard working man, motiv
ated by a challenge, who can help 
this plant grow into a productive 
and profitable part of the corpora
tion. If you are interested, call per
sonnel manager. Remis Co., Inc.- 
Route 12, Flemington, N. J. 201- 
<'82-5858. An Equal Opportunity Em
ployer. (4-6)

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

RN’S-LPN’S and AIDES. To staff 
new unit. Attractive salary scale, 
commensurate with experience ab
ility. Call Mrs. McCann. Edison 
Nursing Home, 564 Plainfield Ave., 
Edison, N. J. 201-985-1500.

(4-8)

*

SVEIKINIMAS SU

NAUJAISIAIS 1971 METAIS
? Sveikinu visus savo mielus draugus ir drau- * 
| ges, visus kovotojus už taiką ir visą “Laisvės” ? 
S kolektyvą. Linkiu geriausios laimės ir pasauli- į 
įį nes taikos. Taipgi savo gimines čia ir Liettfčoje, i 
į Lenkijoje, ir Stanelius Palių kaime, kuriame aš į 
% gimiau 1889 m. ;

Juozas Stanelis
J

>' St. Petersburg, Fla.

New Kensington, Pa
Mirė Kostantas Stashinsky 

1970 m. gruodžio 27 d. mi
rė K. Stashinsky, 87 metų 
amžiaus. Išsirgo ilgus me
tus angliakasių dusuliu. Vė
liau gavo širdies priepuolį, 
išbuvęs 2'2 dienūs ligoninė
je, galop prisidėjo kitos* 
komplikacijos. Taip ir su
stojo širdis plakus ant visa
dos.

Tai buvo labai malonus,

Buvo pilna koplyčia pripil
dyta žmonių per visas tris 
dienas.

Laidotuvių dieną, gerai 
prieš antrą valandą, prisi
rinko daug velionio giminių, 
pažįstamų ir jo idėjos drau
gų, kad paskutinį kartą at
sisveikinti. Palaidotas taip, 
kaip velionis norėjo — lais
vai, be jokių religinių ap
eigų. Laidotuvių vedėjas 
pranešė, kad j au atsisvei
kinimo laikas, ir pakvietė 
tarti kelis žodžius B. Pues- 
chel. Jis kalbėjo angliškai.

Po jo kalbos buvo atsi
sveikinta su brangiu drau
gu, ir ilga eilė automobilių 
lydėjo į Greenwood Memo
rial Parko kapines. Prie 
kapo vėl trumpai kalbėjo B. 
Pueschel. Pabaigęs kalbą 
padėkojo visiems palydo-

draugiškas, pažangus lietu- vanls; .karsto nešėjams ir 
vis, kuris mokėjo sugyven- i pakvietė visus šeimos vardu 
ti su visais, nežiūrint kokiu!i East Kensington Commu- 
būtų įsitikinimų.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje, Joniškio apylinkėje. 
Į šią šalį atvyko 1910 me
tais, į New Kensington, Pa., 
ir visą laiką šioje apylinkėje 
išgyveno, apie 60 metų. Šei
mą sukūrė apsivesdamas su 
Marijona Meškauskaite 
1914 m. Išauklėjo dvi duk
teris ir vieną sūnų.

Tai buvo progresyviška 
Stašinskų šeima, daug vei
kusi pažangiose organizaci
jose. Velionis buvo APLA 
9 kuopos vicepirminin. Su
sivienijus su LDS, buvo 10 
kuopos finansų sekretoriu
mi per daugelį metų. Bet 
sveikatai pablogėjus ir ki
toms aplinkybėms susidėjus, 
pasitraukė iš LDS, bet visą 
laiką , priklausė prie LLD 74 
kuopos abu su žmona. Skai
tė “Laisvę” ir “Vilnį.” Sa? 
kė, kad “Laisvę” prenumer- 
ravo nuo pat jos pirmo nu
merio išėjimo iš spaudos.

Velionis buvo pašarvotas 
erdvioje Manzella - Guinta 
šermeninėje tarp daugybės 
gėlių. Tai parodė, kaip ve
lionis buvo visų gerbiamai

NEW KENSINGTON, PA. f
Mirus

KONSTANTUI STAŠINSKUI
Reiškiame gilią užuojautą žmonai Marijo

nai, dukroms Birutei ir Sofijai, sūnui Edvardui, 
jų šeimoms ir artimiesiems.

v J. M. Mažuknai 
K. J. Melniai 
P. S. Karsokai 
J. Purtikas 
P. Paulauskienė

O. Remeikienė-Miller
V. Remeika
H. Kairienė
J. Lekevičia

nity Circle pietums. .Susi
rinko didelis būrys palydo
vų. Jie buvo gražiai pavai
šinti.

Taip užbaigta tauraus 
žmogaus kelionė.

Giliame liūdesyje liko 
žmona Marytė, sūnus Ed
ward, dvi dukros — Birutė 
Stashinsky, Sofija Carlyle, 
žentas Emil, du anūkai Je
nifer ir Paul Stassin.

Dar turiu tarti pagarbos 
žodį velionio vaikams, kad 
taip gražiai prižiūrėjo ser
gantį tėvelį, ypač dukte
rys, kurios per daugelį me
tų gelbėjo, patarnavo, ve
žiojo pas gydytojus, saugo
jo, buvo prie jo iki širdis su
stojo plakusi. Garbė joms !

Velionio žmonelė aukoja 
$50 “Laisvei,” pagerbdama 
savo mylimą gyvenimo 
draugą.

Ilsėkis ramybėje, mielas 
drauge, nuėjęs ilgą gyveni
mo kelią, o mes tave ilgai 
prisiminsime. O jo žmone
lei, vaikams, anūkams, gi
minėms — didelė nuoširdi 
mūsų visų užuojauta.

P. česnikienė

Brick Town, N. J.
Kazimieras Devetzkas
Jau keleri metai kai jo 

sveikata sušlubavo. Bet da
bar «taip smarkiai susirgo, 
kad reikėjo išvežti į ligoni
nę. .

Butų gerai, kad draugai 
pasiųstų jam kortelę jį pa
linksminti.

Rašykit taip:
C. Devetzko
Point Pleasant Hospital
Point Pleasant, N. J.

M. G.
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| Perdegęs laužas
Politikieriaus gyvenimas 

viskuo panašus į laužą. Čia 
jis pakraunamas sausomis 
šakomis ir kitokiais atlieka
mais nuodėguliais, čia jam 
skirta nepaprastai daug 
vietos ir garbės. Pakurtas, 
jis degė, mėtė liepsnas į vi
sas puses, teikė malonumą 
ir šilumą tiems, kurie savo 
gėriui jį ruošė. Daugelis 
šildosi savo nugrubusius, 
gauruotus sąnarius ir nė ne- 
pamąsto, kad jie kada nors 
perdegs. O visgi taip įvyks
ta.

JAV viceprezidentas Spiro 
T. Agnew yra vienas tų pa-

Jis apvažiavo Aziją, bū
re naujas jėgas karui 
Vietname, o už jo pečių vi
sur figūravo Amerikos mi- 
lijonininiai fondai ir milita- 
rinė jėga. Bet jis nieko dau
giau ten nesukūrė, o tik pa
darė naujus pažadus, *k a d 
azi j a t i š k i e m s pa rsida vė
liam s bus daugiau buder-

; atakuota amerikoniškoji po
licija. Pribuvo ir Japonijos 

. militarinės pastangos padė
ti amerikonams. Sukilimas 
numalšintas. Numalšintas 

’ šiuo laiku, bet kas bus to
liau, tai niekas negali tik
rinti.

Pietų. Korėja pagrasino, 
kad jei Amerika neduos 
daugiau dolerių, jei panorės 
ištraukti iš Pietų Korėjos 
savo kariuomenę, kurios ten 
yra virš 43,000, tai militaris- 
tai atsisako iš savo pareigų.

Kambodijoje, kur Ameri
ka nuvertė valdžia ir įstei
gė tokią valdžią, kurią re
komendavo CIA, Agnew už
tvirtino ir pažadėjo visokią 
paramą, kokia tik bus rei
kalinga, o ypatingai duos 
ginklų ir mokės amerikoniš
kais doleriais tiems, kurie 
tarnaus...

Agnew apsilankė Pietų 
Vietname ir apsidžiaugė, 
kad viskas kuo geriausia. 
Na, tą patį matė ir visi kiti 
pasiuntiniai, o kada ten 
lankėsi prez. L. B. Johnso- 
nas prieš kelerius metus, tai 
jau jis matė “šviesą kitame 
tunelio gale.” Matė laimėtą 
karą Vietname. Pats il-

• Po jo apsilankymo Azijo
je, Thailandas dar pareika
lavo daugiau milijonų, ar
ba Amerikos kariška bazė 
su 43,000 G. I. ir šimtais 
bombonešm bei B-2 super< giausias karas, kokius Ame
fortresų turės kraustytis 
laukan. Pažadėta, kad su
mokėjus $140,000,000, dar 
bus pridedamųjų $300,000,- 
000.

Filipinai pareikalavo mi- 
litarinės ir ekonominės pa
ramos, gavo užtik r i n i m ą, 
kad jos bus.

Senis Chiangas Formozo- 
je siūlosi atakuoti Kiniją 
(Liaudies Respubliką) ir 
už tai turi gauti atmokamų
jų... Bet vietoje galėjęs 
pulti Kiniją, jis susilaukė 
griežtų išstojimų. Formo- 
ziečiai reikalauja, kad 
Chiangas su savo generolais 
kraustytus! iš Formozos.

Japonijos saloje Okinava, 
kur Amerika po praeito ka- 

. ro įsikūrė, tvirtą bazę ir su- 
• sikrovė nervinių dujų san

dėlius, gyventojai sukilo ir 
pareikalavo, kad Amerika 
grąžintų Okinavą Japonijai 
ir išsikraustytų su tais pa
vojingais gazais (dujomis). 
Sukilimas tęsėsi 3 dienas; 
sudeginta daug militariniųi

rika turėjo, ir išlaidingiau- 
sias, nes ten yra daug va
gių. .. o ypatingai valdžioje 
sėdinčių militaristų.

Viceprezidentas, būdamas 
republikonų partijos narys, 
parvykęs iš Azijos užsidėjo 
ant savo pečių rinkiminę 
kampaniją. Jis, norėdamas 
pašalinti iš Kongreso visus 
liberalus, leidosi per visą 
šalį, per miestus, universite
tus ir kolegijas, su prakeiki
mu. Visur skirstė žmones į 
gerus ir blogus, niekino 
moksleiviją, jaunimą, inte
lektualus, surasdamas jiems 
naujus būdvardžius. 

I

Atakavo darbo unijas, tau
tines. mažumas ir rasinės 
laisvės kūrėjus. Naudoda
mas hitlerinį metodą, reika
lavo, kad viešoji spauda pa
siduotų Pentagono discipli
nai, kad T. V. komentatoriai 
ir laikraščių vedėjai “netu
rėtų svetimų dievų,” o nusi
lenktų, “nusileistų iš aukš
tybių”. Arba... Jei kas 

pastatų," apverstos,” daužyki™ .J0 sjūlgsi suvienyti 
tos, degintos automašinos, Amerikos visuomenę, tai jis 

ią perskėlė iki pat pamatu. 
sunkvežimiai gatvėse ir jei amerikoniškoje vygelėje

ją perskėlė iki pat pamatų.

Mieste pasidairius
Palyginus su 1969 metų 

kriminalystėmis, 1970 me
tais per 11 mėnesių mieste 
kriminalystės padidėjo 7.4 
proc., skelbia policijos de
partamentas. Per tą laiką 
buvo papildyta 439,502 kri
minalystės.

Tombs kalėjime rastas pa
sikoręs narkotikų naudoto
jas 21 metų amžiaus Geo. 
James, kaltintas apiplėšimu. 
Kalėjimo daktaras sako, kad 
James buvo geroje sveika
tos padėtyje.

Areštuoti penki žmonės, 
pas kuriuos rasta $80,000 
falšyvų pinigų.

Nacionalinis Komitetas 
Angela Davis išlaisvinimui 
skelbia vajų, kuriame tiki
si surinkti daugiau kaip 
milijoną parašų po 
vimu išlaisvinti ją.

Plėšikai apiplėšė 
čio “N. Y. Post” 
pasigrobė $150,000.

reikalą-

dienraš- 
raštinę,

nuomi-Bronxe susidarė 
ninku koalicija kovai prieš Į 
aukštas nuomas ir prastą 
namuose aptarnavimą, butų 
neremontavimą.

Brooklyno masiniam mi
tinge dalyvavo daugiau kaip 
2,000 žmonių, reikalaujan
čių išlaisvinti Angela Davis.

Komunistų partija ir kai- 
liasiuvių unija pagerbė Tom 
Myerscough, sulaukusį 82 
metus amžiaus, nuo 13 metų 
amžiaus pradėjusį dirbti ka
syklose ir tuoj įsitraukusį į 
mainierių kovas. Lietu
viams mainieriams jis taip
gi gerai pažįstamas, kaip 
nenuilstantis kovotojas už 
darbo žmonių reikalus.

Metinis “Daily World” pa
rengimas įvyks sausio 17, 
sekmadienį. Riverside Plaza 
Hotel, 253 W. 73rd St., New 
Yorke. Pradžia 2 vai. po
piet. Įžanga $2.00. Bus įvai
ri programa, kurioje bus 
reikalaujama baigti Indo- 
kinijos karą ir išlaisvinti 
Angela Davis. Rep.

įvairios Žinios
Lagos, Nigerija.—Čia pra

dėjo siausti cholera ir per
simeta i kitus miestus.

Saigonas.— Pietų> Vietna
me per pirmuosius 1970 me
tu 11 mėnesiu 93 Ameri
kos kareiviai mirė nuo per 
didelio narkotikų naudoji
mo.

Washingtonas. — Federa
linė svęikatos administraci
ja nutarė uždaryti 8 ligoni
nes ir 30 klinikų dėl trūku
mo daktarų, slaugių ir kitų 
patarnautojų. Taipgi stoka 
ir fondu, u

Naujos rūšies dažai
Vilnius. — Vis daugiau 

atsiranda mėgėjų butų sie
nas padabinti tapetais. Vil
niaus polimerinių dirbinių 
gamyklos kolektyvas tik 
prieš mėnesį įsavino naujų 
įvairiaspalvių, skirtingų 
raštų tapetų gamybą. ' Šio
mis dienomis įmonė paga
mino dešimttūks tan tą j į 
kvadratinį metrą — tiek ta
petų, kiek buvo numatyta 
šiems metams. /

Tapetai gaminami iš van
deniui nepra 1 a i d ž i o s me
džiagos. Todėl ' ją lengvai 
galima nuplauti. Tad sie
nų nereikės perdažyti, ir jos 
visada galės būti švarios.

Šiuos tapetus statybinin
kai naudoja naujuose Laz- 
dynų mikrorajono butuose.

Peru žemės reformos
Lima. — Peru valdžia pa

skelbė 1971 metais pravesti 
žemės refonhąs, kokių toji 
šalis niekad neturėjo.

Pusdevinto milijono akrų 
dirbamos žemės bus atiduo
ta 150,000 šeimoms, kurios 
šiuo metu dirbą nesavo že
mę.

'LAISVĖS' VAJUS dengimu
«

šie Miestai Aukomis Stovi Sekamai:
OzonejPark, N. Y............................ ............
Philadelphia, Pa............................................
Worcester,Mass.............................................
St. Petersburg, Fla.i....................................
Hartford, Conn. . r*........ . ........ ................
New Jersey valstija ...................................
So. Boston, Mass...........................................
Waterbury, Conn. .............. ,......................
Brockton, Mass................................ ............
Yucaipa, Calif...............................................
Miami, Fla.............................................. ....
Harrison-Kearny, N. J................................
Haverhill,-Lawrence, Mass..........................
Norwood, Mass. ............................................
Rochester, N. Y......................................... . .
Baltimore, Md. ............. ..................... .........
Stamford, Conn......................r.....................
San Francisco, Calif....................................
Binghamton, N. Y. ..................................
Pittsburgh, Pa.......... .................................. .
Lawrence, Mass.............................................
Great Ncck-Huntington, N. Y. ................
Elizabeth, N. J................ .............................
Canada ........................................................
Chicago, Ill......................... ‘...............
Los Angeles, Calif...........................•.............
Wilkes-Barre, Pa.  ......................... .....
Bridgeport, Conn................... . ....................
Oakland, Calif.......... . ..................................
Cliffside, N. J....................... .......................
Easton, Pa....................................................
Rumford, Me. .................. . .......................
Scrantan, Pa.......... —................................
Shenandoah, Pa. ..........................................
New Hampshire ..........................................

\ Newark, N. J................................................
Bayonne, N. J................................................
Detroit, Mich..............................................   .
Grand Rapids, Mich. .. ................................
New Haven, Conn........................................
San Leandro, Calif..................................• •

Vajaus pabaigoje, jūsų1 miesto valininkas gaus punk
tus už viršminėtas dovanas. Čia dar nepilnas praneši
mas, laikui bėgant bus pakeitimų.

Ligoninėje sveikatai 
patikrinti

Laisviete ir pažangiųjų 
organizacijų narė Anna Ma-

Streikai uždare spaudą jnp .(Malinauskiene) pasida 
r I ve į ligoninę patikrinti sver

Kovo 7 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo parengimas-minč-
$1326

1029
. 90Ljimas MOTERS DIENOS,

.. 540 įtu.
... 3751 
... 363 
... 358 
.... 324 
... 300 
... 284 

. .. 276 

... 206 

.... 197

135
130
124
126
119
89
88

70

59

54
51

49
48
46
46
40

27
10

t

Administracija

Aido Choro Nariams
Pirmos š. m. pamokos

Po visų šventų - švenčių 
jau turime stoti j darbą — 
su šiuo penktadieniu, sausio 
15-ta d., (8 vai. vakaro) pra
dėsime choro pamokas.

Prašome choristus būtinai 
atvykti į.pamokas, taipgi ir 
kiti buvę choristai kviečia
mi — būsite mielai sutikti!

Choro komiteas

Trečiadienį, sausio 20 d. 
įvyks Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo susirinkimas, 4

102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park. >

Šiame susirinkime išgirsi- ; 
me valdybos raportus už 
1970 metus. Taipgi reikės 
galutinai aptarti kaip ge
riau prisiruošti Moters Die
nos minėjimo parengimui, 
kuris įvyks kovo 7 d.

Po susirinkimo mus pa
vaišins Bronė Keršulienė ir f 
Elena Siaurienė.

Dalyvaukime visos.
Pirmininkė

Never too old to learn
Elizabeth Repshis, 293 Co

lumbia Road, Dorchester, 
Mass., has graduated from 
the Famous Artists School 
of Westport, Connecticut. 
Mrs. Repshis specialized in 
Fine arts painting during 
her three year course with 
the long - established home 
study.

Among the distinguished 
artists on the school’s Gui
ding Faculty are Norman 
Rockwell, Will Barnet and 
Kingman.

Elizabeth says: “Decem
ber 21st, 1970,1 was 74 years 
of age. Many people say 
that an old person cannot 
learn, but I do not think so. 
One only has to make up 
bis mind, have time and 
he or she could learn just as 
well as young person.”

I agree with Elizabeth 
and am very glad for. her. 
If a person has talent and 
is willing to put the talent 
to good use, the person will 
succeed.

Hse

dar guli neužauga (demo
kratiškas kūdikis), tai jis 
siekėsi jį žudyti.

Gyvename Amerikoje ir 
matome, kaip vienoje pusė
je sukrauti visi turtai, bet 
stoka proto, o kitoje pusė
je nedateklius, nedarbas, 
alkis ir stoka kūdikiams 
pieno.

Džiūgavo savana u d ž i a i 
susilaūkė naują “mesiją.” 
Rinkiminė kampanija ver
da - kunkuliuoja. Komerci
nė spauda, radijas ir T. V. 
nieko daugiau ir nekalba 
kaip tik apie rinkimus ir 
Republikonų partijos siūlo
mus kandidatus. Fondai au
ga, j juos aukojama ne do
leriais, o tūkstančiais ir mi
lijoninėmis sumomis.

Prisiartino rinkimų diena. 
Republikonai tikėjosi demo
kratus “nušluoti,” laimėti 
daug vietų Kongrese ir su 
niekuo nesiskaitydami tar
nauti . reakcijai. Suklupo, 
gavo tokį smūgį, kokio ne
sitikėjo ; pralaimėjo keletą 
vietų Kongrese, o dar dau
giau gubernatorių postų.

Ypatingai ten, kur repub
likonai dėjo pastangas dau-

LAIŠKAI
Miami, Fla., 

1971 m. sausio 8 d.
Gerbiami Draugai 
“Laisviečiai” ir 
Kolektyvas!

Dar kartą sveikinu Jus 
visus su šiais 1971 metais.

Tebūnie šie metai geriau
si, linksmi, laimingi, ramūs 
ir džiugūs! Visus Jūsų ko
lektyvo ir apšvietos darbus 
telydi pasisekimas, visiems 
sveikatos ir ilgiausių gyve
nimo metų. Tebūnie tautų 
taika ir teisinga sutartis vi
suomenės labui!

Su gilia pagarba, 
draugišai

J. Smalensk’as

Pittsburgh,Pa.— 230 spau
dos darbininkų sustreikavo 
ir uždarė visus tris dienraš
čius.

Streikuoja daugiu kaip 
2,000 mokytojų, taipgi sa
nitarijos darbininkai ir kai 
kurie kiti municipaliniai 
darbininkai.

Atsiprašau
Per savo greitumą-“smar- 

kumą” andai aprašydamas 
Aido choro naujametinį ban
ketą, per du kartu rašyda
mas, praleidau mūsų talki
ninku - darbininku vardus: 
Būtent: V. Keršulį, kuris 
dirbo prie, bilietų ir barče- 
kių, Tessie Stočkienę ir 
Mildred ’S t e n s 1 e r, kurios

Antradienį išvežė į* ligo
ninę Frank Yakštį, gyve
nantį Richmond Hill. Jis jau 
keletas dienų kai nesijautė 
gerai. Dabar randasi pa gy
dytojų priežiūra Hilljcrest 
General Hospital, 1458-40 
79th Ave., Flushing, IjJ. Y. 
Šią žinią pranešė jo btTiUo- 
nė Marcelė Jakštienė. Vė
liau gal daugiau praneš. ,

L. K—te

t

katą. Ji randasi Polyclinic 
Hospital, 345 West 50th St., 
tarp 8th ir 9th Avenue, 
New York City. Kambarys 
733A. Lankymo valandos dirbo prie biznio. Atsipra- 
nuo 2 vai. po pietų iki 8 vai. šau visų trijų draugų, 
vakaro. y y

Linkime draugei greito ■ > ’
pasveikimo. r. \ , :■■■ ,=

Maskva.—Leningrado mi- 
litarinis teismas nubaudė 
10 metų kalėjimu leitenan
tą Zalmansoną, prisidėjusį 
prie 11 asmenų grupės, kuri 
pirmiau buvo nuteista už 
bandymą pagrobti lėktuvą 
ir nusukti i Izraeli. <■ v

r 
f

Žada duoti daugiau 
ginklų Tailandui

Bangok, Tailandas.—JAV 
gynybos sekretorius Lair- 
das užtikrino Tailando va
dus, kad 1971 metais jo»val- 
džia dar daugiau ginklais 
rems Tailandą ir kitas to
kias valstybes, kurios pade
da Jungtinėms Valstijoms 
kariauti Indokinijoje.

Tailandas gauna iš Jung
tinių Valstijų maždaug po 
75 milijonus dolerių į metus. 
Bet Tailando valdžia nori 
dar daugiau paramos.

giau laimėti, tai daugiau 
pralaimėjo. Pasirodo, kad 
Amerika dar nepasiruošus 
kišti savo galvą į fašistinę 
kilpą.

S. T. Agnew liežuvis pa
darė daug žalos Republiko- 
nų partijai. Pradžioje va
jaus jam buvo siūloma pre
zidento vieta ateinančiuose 
rinkimuose 1972 metais, o 
šiuo laiku jau daugelis rei
kalauja, kad jis atšauktų 
kur ką jis yra pasakęs.

Perdegė laužas, nurimo 
ugnis, nutilo trenksmas, dū
mai išsiblaivė, gal ateityje 
jie nebegrauš akių.

Dzūkelis

Bethlehem Steel korpora
cija pakėlė už plieno kainas 
12 proc. Tą patį gali pada
ryti ir kitos plieno kompani
jos.

Jordano val- 
raginama Egipto ir

Amanas
džia, 
kitų arabų valstybių, vėl su
sitarė baigti karą su pales
tiniečiais partizanais.

Bridgetown, Barbados.— 
Prancūzų turistinis laivas 
“Atilles” atsimušė į povan
deninę uolą, užsidegė ir nu
skendo. Visi 500 turistų ir 
aptarnautojai išgelbėti, kai 
ten atsiskubino Anglijos 
laivas Queen Elizabeth 2.

REDAKCIJOS 
ATSAKYMAS

“L.” Reporteriui, Phila
delphia, Pa. — Apie LLD 1Q 
kuopos susirinkimą ir pasi
sakymą žurnalo “Šviesos” 
leidimo klausimu jau buvo 
“Laisvėje” rašyta. Tą patį 
kartoti nėra reikalo, 
už rašinėjimą.

Ačiū

Pranešimas
Hartford, Conn.

Lietuvių Namo Bendrovės 
metinis susirinkimas įvyks 
sausio 31 d., sekmadienį, 157 
Hungerford St. Pradžia 2 
vai. po pietų.

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

Sekr. V. Kazlau

Bangkokas, Tailandas. — 
Plantacijos darbininkus ve
žantis autobusas nusirito 
nuo kelio. Užmušė 19 darbi
ninkų, sužeidė 30.

Bolivijoje deši-La Paz.— 
nieji militarist^ bandė nu
versti valdžią ir įsteigti mi- 
litaristų režimą. Sąmoks
las buvo laiku surastas ir 
užgniaužtas.

The most speedy, economical 
and simplest way to send 
gifts to relatives in the
USSR is to purchase for them

PREFERENTIAL SPECIAL ROUBLE CERTIFICATES
which can be redeemed for 
first - quality merchandise
in the special Vneshposyltorg
f o r e i g n currency stores

THE QUALITY IS HIGH, 
THE PRICES ARE LOW.

SPECIAL NOTICE
We have just received an allotment of latest 

model autos “ZAPOROZHETZ”
SUPPLY is LIMITED — Rush your Order

For the new catalogue 
explaining the certificates

apply to any of our affiliated firms
COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
45 West 45th St., New York, N. Y. 10036
Tel. 212-245-7905
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel. 212-581-7729

or their branches, or directly to:
" PODAROGIFTS, INC.

220 Park Avenue South New York, N.Y. 10003 
Tel. (212) 228-9547

Warning: For your own protection and for speedy execution of 
your orders, place them ONLY with any of the above firms or 
their branches, which are official representatives of Podaroglfts, 
Inc. . v

t *




