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KRISLAI Nixonas trukdo Paryži u j e 
pasitarimus amerikiečius 
belaisvius paleisti namo

Lavonai pakeitė spalvą 
Numato ekonominę krizę 
Kaip su gyvulių mėsa? 

(Pigesnė moterims apdrauda 
Sibiras smarkiai keičiasi

— J. Gasiūnas —
Romos katalikų savaitraštis 

“Commonwealth” pag a 1 i a u 
pasmerkė Nixono vietnamiza- 
ci.ją. Jis rašo, kad sumažinus 
amerikiečių nuostolius Indo- 

' kinijoje ir padidinus lėktuvais 
bombardavmią dabar apie 

L 300 i dieną indokiniečiti žūs-
1 ta.

Nixono administracijos me
tu daugiau bombų numesta 

į ant. Indo kini.jos šalių, negu 
per visą antrąjį pasaulinį ka
rą ir Korėjos karą kartu su
dėjus, rašo minimas laikraš
tis.

1 , Vietnamo karas tęsiamas in
tensyviai ir žiauriai, pastebi 
“(’omon w e a 1 th. ’ ’ Tik lavonų
spalva pasikeitė. Dabar dau
giau geltonų, negu baltų. Tai 

I Amerikos militarinę taktika—
, j išžudyti daugiau geltonosios
tj rasės žmonių.

j Neseniai Washingone posė
džiavo tuzinas europiečių 
ekonomikos ekspertų, į kurių 
pokalbius dėmesį atkreipė ir 

j komercinė spauda.
Jie pad arė nemalonias 

mums išvadas. Jie pranašauja 
Jungtinėms Valstijoms besiar
tinančią krizę, jeigu nebus 

• x laiku pravestos ekanomijos re
formos.

Nixono ekonominė kontro
lė nesudaro pagrindinių re
formų, kurios galėtų padidin
ti bendrą šalies gamybą. Ne- 

į > darbas dar gali padidėti, o in
i' fliacija lieka nesulaikyta.
> ’
j žinote, kad Švedija ir Itali

ja atsisakė pirkti Jungtinių 
Valstijų gyvulių mėsą todėl, 

t kad mūsų farmeriai gyvu
liams nupenėti naudoja DĖS 
(di-ethyl-stilbestrol), kuris 
turi palinkimą sukelti vėžio 

Į liga.
Argentina, Australija, Pie

tų Afrika, Vaakrų Vokietija 
( ir kelios kitos valstybės drau

džia savo farmeriams naudo
ti gyvuliams DĖS.

; Tyrinėjimai rodo, kad tos
motinos, kurios naudojo DĖS 
nuo persileidimo, pagimdė kū
dikius, vėžio ligomis ^apsikrė
tusius. Bet dar nėra patirta, 
ar valgydami nupenėtu su 
DĖS gyvulių mėsą žmonės ap- 

/ sikrečia vėžio ligomis.

Viena Anglijos apdraudos 
kompanija jau senokai prak
tikuoja 20% žemesnę apdrau- 
dą moterims automobilių vai
ruotojoms.

Nors moterys gal ir< nėra 
geresnės vairuotojos už vy
rus, bet patyrimai rodo, kad 
joms vairuojant mažiau ištin
ka avarijų ir apdraudos kom
panijoms mažiau tenka išmo
kėti nuo avarijų nukentėju
sioms.

Trafiko tyrinėtojai teigia, 
kad moterys vairuotojos yra 
atsargesnės, mažesniu greičiu 
važinėja ir dėl to mažiau 
nelaimių ištinka.

Tarybinės Azijos teritorijo
je dabar gyevna daugiau kaip 
25 proc. visų Tarybų Sąjun
gos gyventoją. O 1913 me
tais ten gyveno tik 14 proc.

Tarybinėj e Azijoje dabar 
pagaminama 25 proc. visos 
elektros jėgos, vienas trečda-

Washingtonas. —- “Prezi
dentas sako naudojus bom
bardavimus tikslu išlaisvin
ti mūsų belaisvius, bet tik
renybėje jis naudoja mūsų 
belaisvius tikslu tęsti bom
bardavimą”, tvirtina sena
torius McGovern.

Nixonas visaip trukdo 
Paryžiuje derybas, nes jis 
nori apsaugoti Pietų Viet
namo valdžią, sako demok
ratų prezidentinis kandida
tas McGovern. Dėlto Pary
žiuje nebuvo iškeltas klau

Nauji metai — didžiuliai 
siekiai Tarybų Sąjungoje

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga baigė 1971 metus, beko
vodama už taikos išlaikymą 
pasaulyje, padėdama Indo- 
kinijos kovojančiai liaudžiai 
prieš imperializmą.

Nauji metai atneša Tary
bų Sąjungai didžiulius sie
kius tęsti kovą už taiką, 
kartu gerinti savo šalies 
žmonių gyvenimą. Devin
tame 5-erių metų plane nu
statyta ir bus įvykinta 16

Kinija didina paramą 
užsienio valstybėms
Washingtonas. — Valsty

bes departamentas infor
muoja, kad dabar Kinija 
įsitraukia į “tarptautinės jė
gos didesni vaidmenį”, jau 
1970 metais skirdama 709 
milijonus dolerių kai kurių 
užsienio šalių ekonominei 
paramai. 1971 ir 1972 me
tais parama būsianti dar 
didesnė.

Tuo pačiu metu Tarybų 
Sąjunga mažina tokią pa
ramą. 1970 metais ji su
teikė 9 šalims 204 milijonus 
dolerių. 1969 metais tokios 
paramos suteikė 662 milijo
nus dolerių. Ginklais teikta 
parama čia neįskaityta.

Rytų Europos socialisti
nės šalys ekonominei para
mai išleido 187 milijonus 
dolerių. '

Tarybų Sąjungoje moko
si 12,500 užsienio šalių stu
dentų. TSRS turi užsie
niuose 10,600 technikų, Ki
nija — 8,100.

Manchester, Anglija. — 
200 vyrų ir moterų marša- 
vo gatvėmis, protestuoda
mi prieš aborcijos įstaty
mą. Jie šaukė, kad 85,000 
dar negimusių buvo nužu
dyti aborcijų metu Angli
joje 1971 m.

lis visų TSRS pamoninių pro
jektų čia statoma.

Sibiras žymiai pasikeitęs. 
Nauji miestai, naujos elektri
nės jėgainės, sunkiosios pra
monės fabrikai, pakilęs že
mės ūkis. Ekonominis žmonių 
gyvenimas taipgi smarkiai 
pakilęs.
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simas svarstyti, kad Ame
rikai pasižadėjus pasi
traukti iš Pietų Vietnamo, 
būtų paleisti amerikiečiai 
belaisviai.

McGovern sako esąs įsi
tikinęs, kad pasižadėjus 
tam tikru nustatytu laiku 
ištraukti visas amerikiečių 
mili tarines jėgas iš Pietų 
Vietnamo ir sulaikius Šiau
rės Vietnamo bombardavi
mą, galima tikėtis paleidi
mo visų amerikiečių karo 
belaisviu, c- 

milijonų apartmentų pasta
tymas. Aštuntojo penkių 
metų plano metu pastaty
ta 12 milijonų apartmentų.

Butų nuomos pasilieka 
pigiausios pasaulyje — 4% 
šeimos pajamų. Vartotojų 
prekių gamyba pakils 48%.

Buffalo, N. Y. — Ištikus 
Pillysbury malūne sprogi
mui, 3 darbininkai užmuš
ti, 8 sužeisti.

Nusivylimas J. Valstijų 
jaunime viešpatauia
Te). Avivas, Izraelis.—Bu

vęs Jungtinių Valstijų pa
laikomo “Taikos korpuso” 
direktorius Shriver, čia per 
radiją kalbėdamas, pasakė, 
kad Jungtinių Valstijų jau
nimas yra nusivylęs val
džios politika ir dėl to nesi- 
rašo į “Taikos korpusą”.

Shriver nurodo, kad JAV 
jaunuoliai nepritaria val
džios užsieninei programai, 
ypač militarinei programai, 
kuri, pasitarnauja imperia
listams.

1,000 svarą vyras
Houston, Texas. — Vai

dinimų atlikėjas John Lang 
buvo susirgęs. Atvežtą Ben 
Toub ligoninėn negalėjo pro 
duris įvežti, tai lauko pusė
je egzaminavo.

Pasirodė, kad jis sveria 
tarp 900 ir 1,000 svarų. Tai 
bene bus didžiausio svorio 
vyras Amerikoje, o gal ir 
pasaulyje.

Armijoj tarnaujantiems 
pakėlė atlyginimus

Washingtonas. — Sausio 1 
d. militarinėse jėgose tar
naujantiems pakeltas atly
ginimas 5.5 proc. Naujieji 
rekrūtai dabar jau gauna 
$288 į mėnesį, generolai ir 
admirolai — $45,074 į me
tus.

Mokant tokį aukštą atly
ginimą manoma gauti ga
na daug savanorių militari
nei tarnybai ir gal ateityje 
nebereikės draftuoti.

Ozone Park, N. Y. 11417

įvairiais Tarybų Lietuvos adresais keliauja iš Šiaulių 
rajono Ginkūnų tarybinio ūkio šiltnamių. Dabar čia 
statomas didelis šiltnamių kombinatas, kuris Lietuvos 
gyventojus šviežiamis daržovėmis aprūpins ištisus me
tus.

Nuotraukoje: darbininkė Jadvyga Rudaitienė renka 
prinokusius pomidorus. (A. Dilio nuotrauka)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
M. K. Čiurlionio jubiliejui

1975 m. rudeni sukaks 
100 metų, kai gimė mūsų 
dailininkas ir kompozito
rius Mikalojus Konstanti
nas Čiurlionis. Įžymiajam 
jubiliejui jau dabar pradė
ta ruoštis Lietuvoje. Suda
ryta komisija jubiliejui 
rengti. Jai vadovauja Lie
tuvos TSR Kultūros minist
ras Lionginas Šepetys.

Per interviziją koncerta
vo respublikos nusipelnęs 
kolektyvas —• Valstybi n i o 
televizijos ir radijo komite
to choras, vadovaujamas 
Liongino Abariaus. Klau
sytojams užsienyje buvo 
transliuojamos choro atlie
kamos dainos, kurias sukū
rė ar harmonizavo M. K. 
Čiurlionis.

Kaune, naujojoje galeri
joje, kur saugomi M. K. 
Čiurlionio paveikslai ir jo 
muzikinių kūrinių rankraš
tynas, reguliariai rengiami 
koncertai. Atlikti M. K. 
Čiurlionio kūrinius pakvies

J. Valstijos ir Kinija 
susitarė kovoti Indiją
Geneva. —Šveicarijos ko

mercinis laiklaštis “La Tri- 
(bune des Nations” rašo, 
kad Kinijos atstovas Jung
tinėse Tautose Chiao turė
jo Washingtone pasitarimą 
su valstybės sekretorium 
Rogers.

Susitarė bendrai ginti 
Pakistaną ir kovoti prieš 
Indiją. Po pasitarimo abie
jų šalių atstovai Jungtinėse 
Tautose bendrai kaltino In
dija kaip agresorę ir gynė 
Pakiistano diktatorių Kha- 
ną, išstojo prieš Bangia 
Desh respubliką.

Miami, Fla. —- Demokra
tų prezidentinis kandidatas 
McCarthy ragina Nixoną 
užmegsti diplomatinius ir 
prekybinius ryšius su Ku
bos socialistine valdžia.

ti. žinomi Lietuvos pianistai, 
kameriniai orkestrai, stygi
niai. kvartetai, J. Gruodžio 
muzikos mokyklos dėstyto
jai, muzikologai.

G r ūži sukaktis
Kauniečiai, visos Lietu

vos teatralai pagerbė akto
re Antaniną Vainiūnaitę- 
Kubertavičienę jos gimimo 
75-ųju metinių proga. Te
atro veteranė A. Vainiūnai- 
to - Kubertavičienė — žino
mos J. Vaičkaus trupės, 
lietuviško teatro pirmojo 
spektaklio dalyvė. Per 55 
sceninio darbo metus jubi
liatė sukūrė pustrečio šim
to vaidmenų.

Ir jubiliejinėje premierų- 
ie Kaune — M. Roščino 
dviejų daliu dramoje “Va
lentinas ir Valentina” — 
žiūrovai vėl išvydo Lietu
vos TSR liaudies artistę 
A. Kubertavičienę scenoje. 
Šiame spektaklyje veteranė 
atliko Senelės vaidmenį.

V. Petkevičienė

Nixonas veda šalį j 
didesnę infliaciją

Washingtonas. — Komer
cijos butų taryba ir Ame
rikos verslo institutas pas
kelbė savo metinius rapor
tus apie ekonominę šalies 
padėti.

Raportai rodo, kad in
fliacija nesulaikomai didė
ja, kai pramoninė gamyba 
mažėja, valdiškos išlaidos 
didėia. Federalinio biudže
to 20 bilijonų' dolerių neda- 
teklius žymiai prisideda 
prie infliacijos didėjimo.

Nix on o administracijos 
ekonominė kontrolė tikrai 
nesulaiko infliacijos, rapor
tuose pasakyta. Nixono 
programa veda į dar dides
nę infliaciją.

Londonas. — Maltos val
džia pasirašė komercinę su
tartį su Tarybų Sąjunga.

Pietų Vietnamo partizanai W 
apdaužė Amerikos lėktuvų 

militarinę bazę
Saigonas. — Naujųjų me

tų mūšių paliauboms pasi
baigus, partizanai paleido 
keturias raketas į amerikie
čių militarinę bazę Phan 
Range. Keturi lėktuvai su
gadinti, vienas amerikietis 
sužeistas.

Kitoje vietoje apdaužyti 
keturi amerikiečių helikop
teriai, vienas amerikietis 
užmuštas, 14 sužeista.

Phan Rang lėktuvų bazė

1971 metais 125 policistai 
užmušti savo pareigose

Washingtonas. — FBI ap
skaičiavimu, 1971 metais 
žuvo 125 policistai, eidami 
savo pareigas. Tai tikrai 
rekordiniai metai. 1970 už
mušta 100 policistų. Per 
dešimtį metų nuo 1961 m. 
užmušta 758 policistai.

96% užmuštųjų buvo mir
tinai peršauti įvairiais šau
namais ginklais, daugiausia 
naudotais apiplėšimo tiks

Išauginti porai vaikų 
reikia $80,000

Washingtonas. — Fede
ralinės valdžios tyrinėtojai 
apskaičiuoja,' kad išauginti 
ir išmokslinti porai vaikų 
kainuoja, šiuo metu tarp 
$80,000 ir $150,000.

Tokias dideles sumas te
gali išleisti tik turtingai 
gyvenančios šeimos. Bet 
neturtingos šeimos, turin
čios daugiau kaip 2 vaikus, 
neturi galimybės išmokslin
ti savo vaikus.

Nacionalizuos pramo n ę
Dacca. — Bangia Desh 

finansų ministras Mahmud 
Ali paskelbė, kad valdžia 
nacionalizuos pramonę ir 
perims savo kontrolėn biz
nio firmas, kurių savinin
kai pabėgo daugiausia į 
Vakaru Pakistaną, v V

Iki šio] Bangia Desh pra
monė buvo daugiausia Va
karu. Pakistano monopolis
tų kontrolėje.

Nixoniene Afrikoje
Washingtonas. — Prez. 

Nixono žmona Pat išvyko 
i Vakarų Afriką aplankyti 
Liberiją, Chaną ir Ivory 
Coast respubliką, dalyavuti 
Liberijos prezidento Tolber- 
to inauguracijos ceremoni
jose.

Provokuoja karą
New Delhis. — Indijos 

premjerė Gandhi sekmadie
nį pareiškė, kad Pakistano 
prezidentas Bhutto nuolat 
provokuoja karą, todėl ne
atrodo) kad karas yra ti
krai baigtas.

Metai 61-ieji

ruošiama pervesti Saigono 
armijai kovo mėn. Ji buvo 
įrengta 1966 m., kainavo 
60 milijonų dolerių. Iki 
šiol jau 10 panašių bazių 
buvo pervesta Saigono ar
mijai, kai kurios uždarytos.

Laose amerikiečiai prara
do vieną lėktuvą. Hanojus 
skelbia, kad amerikiečiai 
prarado 24 lėktuvus, bom
barduojant šiaurės Vietna
mą per penkias dienas.

lu. 48 užmušti pietinėse 
valstijose — dvigubai dau
giau kaip 1970 m., 28 už
mušti centralinėse valstijo
se, 26—šiaurrytinėse valsti
jose, 23 — vakarinėse vals
tijose.

Kopenhaga.—Danijos ka
ralius Frederikas susirgo 
ingfluenza ir plaučių užde
gimu.

Seniausias žmogus 
pasaulyje—-166 metą
Maskva. — Aberbaidžia- 

no kalnuose gyvenąs Šira- 
lis Mislinovas minėjo 166 
metų sukaktį. Tai seniau
sias žmogus pasaulyje.

Jis sako savo gyvenime 
niekad, nesiskubėjęs ir mir
ti taipgi nesiskubina. Švie
žias tyras oras, natūralūs 
maistas ir tinkamas darbas 
ilgina žmogaus gyvenimą, 
sako Mislinovas.

Laimėjo teisme
Lons Angeles, Calif.—Teis

mas negalėjo apkaltinti 12 
Juodųjų Pantherių partijos 
narių, kaltinamų suokalbyj 
žudyti policistus. Jie areš
tuoti 1969 m. gruodžio 8 d.

Pittsburgh, Pa. — Plieno 
pramonė dabar operuojama 
su žymiai sumažintu darbi
ninkų skaičiumi. Su sausio 
1 d. nemažai plieno darbi
ninkų paliko bedarbiais.

Washington^.. — Prez. 
Nixonas pasakė, kad mote
ris gali būti Jungtinių Vals
tijų prezidentas, jei mote
rys tik aktyviau veiks po
litikoje.

Bonna — Pagal sutartį 
tarp rytų Vokieti j os ir Va
karų Vokietijos jau nebe
reikia mokėti kelio ir vizos 
mokesties keliaujant į Va
karų Berlyną.

Paryžius. — Jungtinių 
Tautų statistikai skelbia, 
kad Tarybų Sąjunga stovi 
pirmoje vietoje knygų 
spausdinime. Nei viena ša
lis jos negali pasivyti.
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Prezidentas meluoja 
ir apgaudinėja

PRAEITĄ sekmadienį per televiziją ir radiją pre
zidentas Nixonas kategoriškai ir pakartotinai pareiškė, 
kad Šiaurės Vietnamas niekados niekam nežadėjo pa
leisti amerikiečius karo belaisvius, jeigu Amerikos val
džia nustatytų laiką, kada ji visas savo ginkluotas jėgas 
ištrauks iš Indokinijos- Toks pasiūlymais buvęs iš mūsų 
pusės padarytas vietnamiečiams Paryžiaus derybose. 
Prezidentas dargi paminėjo ir vieną senatorių, kuris 
taręsis su vietnamiečiais ir kuriam vietnamiečiai tiesiog 
pasakę, kad amerikiečių karo belaisvių paleidimas ne
įeina į jokias derybas šiam karui užbaigti.

Bet pasirodo, kad čionai prezidentas negražiai apsi- 
melavo. Tuoj, ant rytojaus, atsiliepė ir tas pats prezi
dento minėtais senatorius George McGovern. Senato
rius sako, kad prezidentas mus apgaudinėja. Jis sako, 
kad niekados Paryžiaus derybose toks iš mūsų delega
cijos pusės pasiūlymas nebuvo patiektas, todėl vietna
miečiai negalėjo jo atmesti. Neigi kada nors iš Ameri
kos pusės pasiūlymas buvo vietnamiečiams pateiktas 
įvairiais privatiškais keliais. Tai kaip dabar prezidentas 
drįsta sakyti, kad mes tokį pasiūlymą davėme, bet viet
namiečiai su juo nesiskaitė ir nesiskaito?

Senatorius McGovern sako, kad jis atvejų atvejais 
yra teigęs, jog vietnamiečiai paleistų Amerikos karo be
laisvių, jeigu Amerika nustatytų laiką, kada jos gin
kluotos jėgos išsikraustys iš Indokinijos. Juk baisiai 
neteisinga ir negražu iš prezidento pusės viešai iš
kraipyti šio kovingo senatoriaus nusistatymą!

Sakoma, kad Washingtone labai plačiai reiškiasi di
džiausias nusistebėjimas prezidento pareiškimu sekma
dienį pasikalbėjime su korespondentu Dan Rather. Juk 
višas pasaulis yra gerai susipažinęs su Pietų Vietnamo 
Liaudies Fronto ir Šiaurės Vietnamo valdžios bendruo
ju septynių punktų pasiūlymu šiam barbariškam karui 
užbaigti. Ir pirmutinis to pasiūlymo punktas kaip tik 
ir reikalauja, kad Amerika nustatytų išsikraustymo lai
ką, ir sako, kad tada karo belaisviai būtų paleisti. 0 
prezidentas sako, kad vietnamiečiai iš mūsų pusės 
pasiūlymą, kurio nesame jiems davę, pakartotinai yra 
atmetę!

Sunkiai įveikiamos problemos
, z'//■.; z"- gZ'.T.z-

ŠIUOS žodžius rašant nebetenka abejoti, jog mūsų 
pasaulyje turime naują valstybę. Bangladeš vadinamą. 
Tai viena iš skaitlingiausių šalių. Ji turi apie 75 mili
jonus gyventojų. Tai taipgi tirščiausiai apgyventas že
mės kampelis. Ir, taipgi, bene skurdžiausia šalis visame 
pasaulyje.

Kol kas šį naujagimį tik Indija pripažinusi. Kol 
kas naujoji valstybė tebėra tos pačios Indijos globojama. 
Bet su laiku ją pripažins ir kitos šalys. Veikiausia pa
čiomis pirmutinėmis ją pripažinti bus socialistinės šalys. 
Taipgi, žinoma, socialistinis pasaulis nepašykštės pa
stangų jai padėti atsistoti aht nepriklausomų kojų. Ta
rybų Sąjunga jau yra pažadėjusi visapusišką Bangla- 
dešui ekonominę ir kitokią pagalbą.

Bangladešas gimė didžiausiuose skausmuose. Apie 
dešimt milijonų jo žmonių buvo pabėgę nuo teroro į 
Indiją. Jau tik jiems sugrįžti ir susirasti namus Su
griautame ir nualintame krašte baisiai sunki problema. 
O kaip ir kuo išmaitinti milijonus ir milijonus badau
jančių žmonių?! Sunku ir įsivaizduoti.

; Taip, Bangladešui reikalinga visų geros valios žmo
nių ne tik užuojauta, bet kuo greičiausia ir didžiausia 

"materialinė ir visokia pagalba. Reikia tikėtis, kad ji 
ateis iš visų pasaulio kampų. Amerika neturėtų atsi
likti.

“UŽBURTAS RATAS”
Visi puikiai žinome po

sakį “užburtas ratas.” Da
rysi vienaip, bus blogai, da
rysi kitaip — bus dar blo
giau. Arba: “Nei' bėgti, 
nei rėkti.”

Lygiai tokioje padėtyje, 
atrodo, yra atsidūrus mūsų 
Amerikos ekonomika. Ko
mercinėje saudoje dejuoja
ma, kad su mūsų ekonomi
ka beda tame, jog m ū s ų 
darbininkai gauna aukštas 
algas, o mūsų pramones 
produktyviškumas per že
mas. Rezultatas: produktų 
savikaina labai aukšta, to
dėl mes negalime atsilaiky
ti pasaulinėje rinkoje prieš 
produktus tų šalių (kaip, 
pav., Japonijos), kur paga
minimas daug pigesnis. Iš 
to pasėka: daugiau kaip še
ši milijonai mūsų darbinin
kų vaikštinėja be darbo.

Pastebėjome, kad su šito
kia filosofija apie mūsų 
ekonominę dilemą prabilo 
ir senatorius Charles H. 
Percy iš Illinojaus valstijos 
laiške “The New York 
Timesui” (sausio 4 d.). Jis 
tiesiog gvoltu šaukia, kad 
vienintelis mūsų ekonomi
kai kelias, tai greitas ir di
delis pramonės produkty- 
viškumo pakėlimas. Jis rei
kalauja, kad samdytojai ir 
darbininkai bendromis jė
gomis siektų tokio pakėli
mo.

Bet jeigu tie patys darbi; 
ninkai dar daugiau tomis 
pačiomis valandomis paga
mins, paskubėdami darbe, 
negu dabar pagamina, tai 
kaip diena aišku, jog dau
gelis jų bus išmesti iš dar
bo. Arba jeigu technika 
bus dar labiau patobulinta, 
rezultatas bus toks pat.

[domu, kad šitie buržua
ziniai galvočiai nenori nė 
kalbėti apie aprūp i n i m ą 
darbu šešių milijonų bedar
bių. Jie visiškai (tiksliai, 
žinoma) z pamiršta pramo
nės produktams naminę 
rinką, o prie kiekivehos 
progos pirštu rodo į užsie
ninę rinką. Čiagi, namie, 
mes turime didžiausių po
reikių, kurių patenkinimas 
sudarytų milžinišką pramo
nės dirbiniams rinką. Mat, 
patenkinimas tų poreikių i 
pareikalautų iš kapitalistų 
pusės atsisakyti milžiniškų 
pelnų. Jie gi prie to geruo
ju neprisileis.

NUSIKALTĖLIŲ 
GARBINTOJAI

Jau seniai yra pastebėta, 
kad Amerikos lietuvių kle
rikalų, menševikų bei sme- 
tonininkų spaudoje kupina 
žinių apie tuos Lietuvoje 
žmones, kurie pasižymėję 
piktadarybėmis. Apie juos 
rašoma su giliausia jiems 
užuojauta. Už jų nusikal
tus smerkia ne juos, bet 
socialistinę santvarką. Ki
tais žodžiais, piktadariai ir 
nenaudėliai daromi lietuvių 
tautos didvyriais. O toje 
spaudoje jūs nerasite įmi
nint'gerų, darbščių, teisin
gų, sąžiningų Lietuvos sū
nų ir dukrų. Ir susidaro 
įspūdis tos spaudos skaity
tojų galvose, kad Lietuvo
je gerų žmonių jau beveik 
ir nėra.

Štai tik vienas iš vėliau
sių pavyzdėlių, kaip minė
toje spaudoje gar b i n a m i 
piktadariai. Antai, Vilniaus 
“Tiesoje” buvo paskelbta, 
kad Kelmėje liaudies teis
mas už visuomeninio turto 
vagystę nubaudė dvi pikta- 
dares A. Budreikytę ir E. 
Viltrakytę. Pirmoji gavo 10 
dienų arešto, o antroji — 
pasimokėti 25 rublius. Chi- 
cagos kunigų “Draugas” 
(gr. 27 d. ) šias nusikaltėles 
mini su didele joms simpa
tija. Vietoje jas pasmerk
ti, pasmerkiama socialistinė 
santvarka, tai žiniai užde
dant antraštę “Kaip kombi
navo okupanto pareigūnė.’’ 
Betgi toji pareigūnė' (Bu- 
dreikytė) nėra jokio oku- 
anto pareigūnė, nes Lietu
voje jokios opozicijos nėra. 
Ji yra gryniausio lietuviško 
kraujo išdykus, saumylin- 
ga, nusikaltusi lietuvaitė ir 
pareigūnė Liet u v o s val
džios. Ją reikia ne užjaus
ti, bet pasmerkti.

O Amerikos valdžios or
ganuose ar bepasitaiko to
kių piktadarių? Jų pilna— 
ir smulkių ir stambių. Ko
dėl “Draugas” jų vardais ir 
pavardėmis neužpildo savo 
įskilčių? Kodėl jų ieško mū
šų gimtajame krašte? Ar
gi neaišku, kad tai daroma 
šu tikslu pasauliui parody
ti, kaip nieko dėta yra lie
tuvių tauta?

Manila. — Cotabato pro
vincijoje valdžios jėgos už
mušė 26 partizanus.

Laiškai-Sveikinimai

linkėjimai str naujaisias 
1972-AISIAIS METAIS

Pradėjus keliauti
Šiems metams naujiems,
Linkiu, kad jie būtų
Laimingi visiems

Ypač, kad bičiuliams 
Saulutė šviestų 
Ir laime lydėtų 
Žingsnius jų visų.

Brangus Drauge,
Šį sveikinimą rašau jums 

iš Maskvos, iš Kolonų salės, 
kur vyksta Tarybų Sąjun
gos Žurnalistų III suvažia
vimas. Maskvoj e šaltas 
oras, tačiau suvažiavime 
nuotaika gera ir labai šil
ta. Delegatais nuo Lietu
vos yra draugai: J. Karo
sas, A. Barkauskas, H. Zi
manas, V. Emiljanovas, A. 
Šopaitė, V. Kalvėnas ir aš. 
Suvažiavime svečiais pa
kviesti D. Rodą, F. Bie
liauskas, D. Mickevičius, Č. 
Zgirskis, J. Mitalas.

Albertas Laurihčiukas

pas Jus! Tegul apšviečia 
Juos mūsų brangiosios Tė
vynės laimės šviesa ir tegul 
sušildo Tėvynės Lietuvos 
šiluma.

Jūsų
Vytas su šeima 
Grupkaitis

May the New Year ring 
in prosperity, — and may 
each day be happier than 
the one before.

E. KasparieriS 
Wilkes-Barre, Pa.

Linkėjimą siunčiu 
Per spaudą tiktai, 
Kitaip, mat, priseitų 
Rašyt jų šimtai.

Tad prašai! priimti 
Šiuos mano žodžius, 
Ir kad tikrą meilę 
Jais reiškiu del jūs.

Jonos Jiiška

Braftgūšis
“Laisvės” kolektyve!

Sveikinu Jus, brangūs 
draugai, Naujųjų mėtų 
proga! Linkiu Juftis daug 
daug gerų metų!

“Sehutei Laisvei,” kad 
dar gyvuotą ir pirogresūdtų 
dėl lietusių, Kūriė gyvėfih

Didžiai gerbiamam 
“Laisvės” Redaktoriui

Sveikiname Jus ir visą 
“Laisvės’’ kolektyvą su 
Naujais 1972 m. Linkime 
Jums visiems kuo geriau
sios sveikatos ir laimės.

Amėrikos dąLbo žmonių 
nuolat didėjantis revoliuci
nis jūdėjithas. už savo tei
ses, už pasaulinę thįką, tai 
yra ir “Laisves” didėlis in
dėlis į tą kbvbš batą,* bei

Jūsų žymus laimėjimas.
Linkime Jums ir toliau 

nenuilstamai kovoti už pa
saulinę taiką, už vargo 
žmonių interesų gynimą, 
už kilniausią žmonijos tiks
lą-—socializmą.

Lietuvos Žemės Ūkio
Akademijos /darbuotojai:
A. Trumpickas
doc. Kostas Petrulis
doc. Pranas' Šokas
doc. Juvencijus Petrulis 
doc. Povilas Kaušakys

Sveikiname bragius lietu
vius, “Laisves” darbuoto
jus. Linkime daug laimės ir 
džiaugsmo jūsų kilniame 
darbe.

Adele ir Algis Naviskai 
Telšiai

Kūrybingų, džiaugsmingų, 
laimingų Naujųjų Metų lin
ki visam “Laisvės” kolekty
vui.

Ona Tučaitė
Klaipėda

Gerbiamas drauge,
Nuoširdžiai sveikinu Nau

jųjų Metų proga ir linkiu 
daug sveikatos bei visokia- 
riopos sėkmės.

Vladas Niunka
Vilnius

Daug laimės ir pasiseki
mo jums, “Laisvei” ir jos 
bendradarbiams Naujųjų 
Metų proga.

Bronė ir Gediminas 
Jokuboniai

Vilnius

Įvairenybes
Paragvajuje apyvartoje 

pasirodė netikri pinigai. 
Policija kruopščiai ieškojo 
falsifikato rių ir pagaliau 
nustatė, kad pinigai iš
spausdinti ne slaptai, 0 ma
tant šimtams žmonių—dra
mos teatro scenoje per pje
sės “Areštuotasis” spektak
lio režisierius^ paa i š k i n o : 
“Kad scena padarytų įspū
dį, mums reikėjo ką nors 
spausdinti”.

73 metų pensininkas J. 
Michailovas mėgsta meške
rioti Kairakumo vandens 
saugykloje, paprastai be 
laimikio namo sugrįžta. Šį
syk jo trofėjus nustebino 
visus: senukas sugavo 43 
kilogramų šamą, kurio 
skrandyje rado senų sidab
rinių ir bronzinių monetų. 
Numizmatai nustatė, kad 
monetos kaltos VII amžiuje.

Prancūzų žurnalo mote
rims “Ele” darbuotojai nu
tarė atlikti bandymus, kaip 
lengviausia susipažinti su 
merginomis. Į Paryžiaus 
gatves buvo išleistas pui
kios išvaizdos vaikinas su 
mašina, po to — su kūdikiu 
ir galiausiai — su šunimi. 
Blogiausiai jaunuoliui sekė
si, kai jis siūlėsi merginas 
pavėžėti nuosava mašina,— 
tik dvi iš daugelio sutiko. 
Geriausiu pažinčių tarpi
ninku pasirodė besąs ketur
kojis žmogaus draugas.

Didžiosios Britanijos mote
rų lyga savo rezoliucijose 
dažnai užsimena apie “idea
lią Ladarko sistemą”. Vie- 
riąs reporteris susidomėjo 
tuo ir sužinojo, kad Ladar- 
kas — tai indi j oš vietovė, 
galima sakyti,* moterų .rajū
nas. Moterys čia turi po 3- 
4 vyrus, kurie rūpinasi na
mų rūb’ša. Jeigu kuris pa
tenka į nemalonę, žmona 
Uždaro vietiniame braminų 
vienuolyM

Apie svarbius įvykius
Amerikoje naciai 

kelia galvas
Sekmadienį “Long Island 

Press” patalpino Kari 
Grossmano ilgą straipsnį 
apie tai, kaip naciai Long 
Islando saloj kelia galvą. 
Tilpo ir foto nuotraukos 
nacių laiškų ir lapelių su 
svastika.

Autorius rašo, kad Long 
Islando saloj naciai veikia 
susiorgani z a v ę į National 
Renaissence Party, Nation
al Socialist White Peo
ple’s Party ir National 
Youth Alliance. Sakoma, 
kad jie vieno lapelio išpla
tino apie 30,000 kopijų. Daž
nai susirenka Pinelawn Na
tional kapinėse, kur yra pa
laidoti 1 i lerininkai diver
santai, kuriuos karo metu į 
Long Island salą išsodino 
nacių submarinas, bet jie 
buvo sugauti ir mirtimi nu
bausti.

Policija padarė kratą jų 
centruose. Rado daug gin
klų, amunicijos, net morti- 
rų ir kulkosvaidžių. Naciai 
sako, kad kai jie paims ga
lią, tai komunistus ir jų 
simpatikus sušaudys, o žy
dus susodins į laivus ir At
lanto vandenyne nuskan
dins.

Našta amerikiečiams
Nuo 1945 metų, tai yra 

nuo Antrojo pasaulinio ka
ro pabaigos, Jungtinių Vals- 
tijų valdžia suteikė kapita
listinėms šalinis už $150,- 
000,000,000 (šimtą penkias
dešimts bilijonų dolerių) pa
galbos.

Tai baisus apsunkinimas 
JAV žmonėms. Po JAV 
pralaimėjimo Jun g t i n ė s e 
Tautose Kinijos klausimu, 
Senatas buvo nutaręs 75 
balsais prieš 35 neduoti 
daugiau tos pagalbos, nes 
daug valstybių, gaunančių 
pagalbą, balsavo prieš JAV 
rezoliuciją. Bet netrukus 
ta “klaida” buvo atitaisy
ta. ir nutarta vėl per metus 
duoti trijų bilijonų dolerių 
pagalbos.

Propaganda
Po Naujų Metų Jungtinės 

Valstijos sudarys naują 
metinį biudžetą. Kad dau
giau būtų skirta apsigin
klavimui, tai generolai ir 
koliimnistai rašo straips
nius, į r o d i n ė d a m i, kaip 
“Jungtinių Valstijų karo 
laivynas, orlaivynas ir ar
mija yra atsilikę nuo TSRS 
gynybos jėgų.”

Jiems kiekvienais metais 
tokia propaganda pavyks
ta. 1970 metais militariz- 
mui buvo skirta $76,600,- 
000.000. 1971 metais irgi 
apie tiek pat.

Nuo 1965 iki 1971 liepos 10 
dienos jis JAV kainavo 
$119,700,000,000. Užmuštais’ 
fronte JAV neteko 44,610, 
nelaimėse žuvo 9,305, tai 
bendrai buvo paaukota 53,- 
402 gyvastys. Sužeistų bu
vo 295,506.

Per tą patį laiką JAV ne
teko 3,284 karo lėktuvų ir 
4,318 malūnsparnių, kurių 
pagaminimui buvo išleista 
$5,700,000,000. Per tą lai
ką buvo suvartota 11,- 
400,000 tonų amunicijos.

Baisus sunaikinimas 
š Vietnamo

Kada prasidėjo Indijos ir 
Pakistano karas, tai JAV 
vyriausybė nudavė “taikos 
šalininke.” Mat, pamatė, 
kad jos globojamas Pakis
tanas karo nelaimės.

Bet kaipgi yra su Jung
tinių Valstijų 11-kos metų 
karu Vietname? Ten vien 
JAV karo lėktuvai numetė 
6,200,000 tonų bombų, ku
rios sunaikino daug civili
nių žmonių. Tai rezultatai 
1965-1971 metų bombarda
vimų. Vietname JAV nu
metė t ris kartus daugiau 
bombų, negu buvo numesta 
Antrajame pašau 1 i n i a m e 
kare. Tada buvo numesta 
2,000,000 tonų.

Reikia tikėti
Po Kinijos priėmimo į 

Jungtines Tautas, vis daž
niau girdisi balsų už pri
ėmimą visų esančių pasau
lyje valstybių. Dabar dar 
už Jungtinių Tautų sienų 
yra: Vakarų ir Rytų Vo
kietijos, Pietų ii' Šiaurės 
Korėjos, Šiaurės ir Pietų 
Vietnamai, Rhodesijair dar 
pora valstybių. Jos ben
drai > turi per 300,000,000 
gyventojų. D. M. š.

Sąmokslai prieš Kastro
Kolumnistas Jack Ander

son, kuris seka JAV Cen
tral Intelligence Agency 
(Centralinės Žvalgų Agen
tūros) veikimą kitose šaly
se, rašo, kad tos agentūros 
agentai jau šešis kartus 
darė pasikėsinimus ant lai
delio Kastro. Jie prasidėjo 
po to, kai 1961 metais ne
pavyko intervencija Bay of 
Pigs srityje.

Kai kurie iš tų agentų 
pateko į kalėjimą už neį
vykdymą jiems skirto “dar
bo.”

Viėtnaftio karas
Senate Foreign Relations 

kofnitetaš skelbia, kad Viet
name karks yra daugiau 
prarijęs pinigų, kaip bet 
kuris pirmesnis JAV karas.

Providence, R. I.
Palydėjus viešnią, 

giminaitę
Mūsų apylinkėje viešėjusi 

mokytoja Ona Krisčiukai- 
tienė gruodžio 19 dieną su
grįžo atgal į Tarybų Lietu
vą. Ona daug metų moky
tojauja Kapsuke, Jablons
kio vardo mokykloje. Tai 
inteligentiška, malonaus bū
do moteriškė. Daug naujo 
papasakojo apie šiandieninį 
Lietuvos gyvenimą, kurį ji 
puikiai supranta. Šia pro
ga noriu jai ištarti didelę 
padėką už atvežtas dova
nas, o ypatingai už rankų 
darbo plačią juostą su įaus
tu mano 80-uoju gimtadie
niu. Linkime Onai laimin
gai sugrįžti į savo tėvynę. 
Tikrai malonu buvo pirmą 
kartą su ja susitikti.

Klubo susirinkimas
Gruodžio 19 dieną įvyko 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpinio Klubo priešme- 
tinis susitrinkimąs. Ap
svarsčius kaisdieninius Klu
bo reikalus, buvo rinkta 
1972 metams valdyba. Iš
rinkti šie: pirmininku Jo
seph Vaitonis, vicepirmi
ninku George Aliukonis. 
užrašų raštininku Walter 
Kacianis finansų raštinin
ku Ben. Straznickas, iždi
ninku Algirdas Straznickas, 
iždo globėjais Juozas Kie- 
la ir Robertas Menciūnas, 
Klubo direktoriais Wal
ter Dzekevičius ir , Ralph 
Sparks, sargu Antanas Sa
vickas.

I- . •

“Laisvės” kolektyvui lin
kiu lainiingų ir sėkmingų 
Naūjų 1972 fnetų.

P. Siitltinfttičitis
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MIAMI, FLA.
Pradedame naujuosius 

metus
Su skambučiais ir žvan

gučiais palydėjome senus 
metus ir pradedame Nau
jus Metus. Galvojame, ką 
davė mums ir pasauliui 1971 
metai ir ką žada 1972-ieji. 
Mes irgi ruošiamės naujųjų 
metų veiklai. Gruodžio 23 
d. LLD 75 kuopos mėnesi
nis susirinkimas pavyko 
sėkmingai. Laikraščių vaji- 
ninkai — Valilionienė, Kan- 
ceris, Daugirdas— pranešė, 
kad “Laisvės,” “Vilnies” ir 
“Liaudies balso” vajai šiais 
metais vyko geriau, negu 
praeitais. LLD kuopos pa
rengimai buvo vaisingi, su
teikta parama pažangie
siems laikraščiams. Mo
raliai ir materialiai pa
sisakyta už taiką, baigimą 
karo Vietname.

Kuopa išrinko valdybą 
1972 metams, kitaip sa
kant, paliko tuos pačius, 
kurie jau kelinti metai vai
ruoja LLD 75 kuopos vei
klą. Artimiausi mūsų dar
bai — tai bazaras, ruošia
mas 1972 metų sausio 19 
dieną LSK salėje. Bazaro 
komisiją sudaro J. Sma- 
lenskas, M. Kanceris, M. 
Valilionienė, O. Šimkienė ir 
J. Thomsonas.

Tačiau ne visi sulaukiame 
naujų metų linksmai. Ignas 
Urbonas, daug veikęs LSK 
gerovei, gale metų virš po
rą savaičių turėjo pagulėti 
ligoninėje. Šiuo metu jis 
stiprina sveikatą savo na
muose. Taip pat buvęs ge
ras talkininkas Lietuvių so
cialine klubo įsteigime — 
Valteris Lack - Lekavičius 
randasi ligoninėje. Jo svei
kata pavojingai sužalota. 
Tokių nelaimių turi ir mū
sų kaimynai St. Petersbur- 
ge. Sužinojome, kad įžymus 
LLD 45 kuopos veikėjas V. 
Valley (Valaitis) po sun
kios operacijos lėtai sveiks
ta. Taip pat Adelė Pakalniš
kienė, kai kuriems mums 
pažįstama dar nuo “Atei
ties žiedų” mokyklėlės —tik 
šiomis dienomis grįžo iš li
goninės. Adelės energingu 
darbu gražiai pasižymi Dai
nos mylėtojų choras. Vi
siems minėtiems ir neminė
tiems linkime laimingų 1972 
metų.

Svečiai ir dovanos
Floridoje, ypač Miamyje, 

retai kada sulaukiame sve
čių iš Lietuvos. Tačiau vi
sai netikėtai, gruodžio 12 
dieną tarsi iš “Dangaus iš
krito” į LSK salę Povilas 
ir Aldona Aleknai, o su 
jais Čikagietė Jokubkienė ir 
iš Lietuvos Kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais 
komiteto veikėjo žmona — 
Birutė Kazakevičienė. Bet 
svečiai Miamyje tik 2-3 die
nas sustoja. Tad dėka drau
gės Kancerienės sumanu
mui antradienį sueiname 
susitikti ir atsisveikinti su 
viešniomis LSK salėje.

Sueigėlė nebuvo didelė — 
viskas reikėjo atlikti eks- 
promptu. Draugės moterys 
svečius pavaišino kavute ir 
pyragais. J. Kanceris pak
vietė keletą vietinių drau
gų, kurie linkėjo viešnioms 
laimingos kelionės į kitas 
kolonijas, dėkojo už knygų 
dovanas Vytautui Kazake
vičiui ir Kultūriniu ryšių 
su užsienio lietuviais komi
tetui ir visiems kultūros 
darbuotojams, kurie neuž
miršta mus Floridoje. Drau
gai F. ir H. Mankauskai, 
taip pat be ankstesnio pa

siruošimo, padainavo porą 
dainelių ir laukėme vieš
nios Birutės Kazakevičie
nės balso.

Birutės profesija — lite
ratūra. Pagal mūs amžių ji 
yra jaunute. Antrojo pa
saulinio karo pabaigoje 
ji buvo dar tik gimnazistė 
mergaitė. Šiuo metu ji dir
ba intelektualinį darbą re
dakcijoje. Ji linkėjo mums 
ir toliau veikti lietuvių kul
tūros srityje, palaikyti ar
timus ryšius su tėvyne Lie
tuva.

Trumpais bruožais kalbė
toja žymėjo, kaip sunkiai 
jos amžiaus jaunimui reikė
jo gyventi i r dirbti, kai Vil
nius ir visa Lietuva kėlėsi 
iš karo griuvėsių ir hitle
rinės okupacijos. Tačiau 
šiandien, kalbėtoja sakė, 
Lietuvoje jau suklestėjo 
gausus gyvenimas, kultūra, 
menas ir mokslas. Šiandie
nis Lietuvos jaunimas ap
rūpintas mokslu, darbu ir 
sveikatos priežiūra. Kalbė
toja teigiamai atsakinėjo į 
klausimus, kuriuos pateikė 
klausytojai.

Su daina baigėme 
senus metus

Krikščioniškame pasauly
je Kalėdos simbolizuoja tai
ką, džiaugsmą, meilę tarp 
tautų ir šeimų. Ir kokia 
pikta ironija! Tą Kalėdų 
dieną, kai bažnyčiose mal
dininkai giedojo giesmes už 
meilę ir taiką, JAV prezi
dentas pasiuntė net 350 
bomberių į Šiaurės Vietna
mą žmonių žudymui ir de
strukcijai.

Pas mus Kalėdų sekma
dienį praleidome kimštinai 
svečių pilnoje LSK salėje. 
Buvo jaukus ir taikingas 
paskutinis senųjų metų pa
rengimas, palydėtas su dai
na ir muzika. Po pietų, ku
riuos Marytė Paukštaitienė, 
Juozas ir jų gausios talki
ninkės paruošė — sekė me
ninė programa. S. Zavis J 
estradą pakvietė vietinį Ai
do chorą ir jo mokytoją Bi
rutę Ramoškaitę. Žinoma, 
ne jaunuoliškas, bet Birutės 
vadovybėje vykusiai pra
dėjo programą su “Sveiki, 
gyvi, mūs svečiai’’ ir keletu 
kitų liaudies dainelių.

Chorą pasekė kiti aidie- 
čiai. H. Hinman gražiai 
dainavo solo. F. ir H. Man- 
kauskai atliko keletą duetų. 
Jiems akompanavo B. Ra
moškaitė. Estradon įžings
niuoja S. Zavis su mando
lina. Kartais jis, su humo
ru, prižada tik “pabarškin
ti” mandolina, bet jo solo 
suskamba gražiu ir muzi
kaliu balsu. Taip ir šį kar
tą Zavis muzikos kūrinius 
atliko gerai.

Žinoma, dainų programą 
akcentavo pati chorvedė, 
solistė Birutė Ramoškaitė. 
Ji yra nacionalinio garso 
solistė. Miamyje Birutė bu
vo jau seniai girdėta, tad 
jos solo buvo kaip ir nau
ja dovana Visiems klausy
tojams, ir jie sveikino ją 
gausiais aplodismentais. 
Dainų programą baigė cho
ras, vykusiai atliktomis ke
liomis dainelėmis.

V. Rovinas

Montello, Mass.
1971 m. gruodžio 30 d. 

Brockton City ligoninėje 
mirė “Laisvės” skaitytojas 
John Grigas. Palaidotas 
pirmadienį, -sausio 3 dieną, 
Melrose kalinėse.

Gert. Shimaitis

Philadelphia, Pa.
Įdomi mokslininkų 

konferencija
Baigiantis gruodžio mė

nesiui į Philadelphiją atvy
ko iš visos šalies apie 2,- 
500 mokslininkų ir keletas 
iš užsienio šalių. I moks
linius simpoziumus kasdien 
atsilankydavo didelis skai
čius vietinių svečių.

Mokslininkai rimtai svars
tė ir diskusavo svarbiau
sius žmogaus reikalus. Be 
kitko, daug dėmesio atkrei
pė į šių dienų oro užterši
mą, kuris gręsia sunaikini
mu visos gyvybės šioje pla
netoje.

Mokslininkai pareiškė,kad 
šioje planetoje žmogus1 gy
vena milijonus metų. Bet 
jeigu nesigriebs griežtų 
priemonių išvalymui oro, 
tai už 50 metų išnyks visa 
gyvybė šioje žemėje.

Į mokslininkų posėdį at
vyko iš Washington o sena
torius Humphrey, buvęs 
Į)rezidento L. B. Johnsono 
viceprezidentas, ir dar keli 
aukšto rango politikieriai. 
Hubert Humphrey bandė 
kelis kartus kalbėti moksli
ninkų forume, bet kiekvie
ną kartą buvo nušvilptas. 
Kiti taip pat bandė kalbėti, 
tačiau ir jiems buvo neleis
ta.

Posėdžiai vykdavo ne vie
name viešbutyje, bet keliuo
se.

Vietnamo karo veteranai, 
l)rotestuodami prieš Šiau
rės Vietnamo žiaurų bom
bardavimą, buvo užėmę is
torinį pastatą Betey Ross, 
kuriame toji kilni ameri
kietė sugalvojo ir pasiuvo 
šios šalies vėliavą. Polici
ja įsilaužė į pastatą ir dau
giau kaip dvidešimt žmonių 
areštavo. Bet, šiek tiek ap
klausinėj us, paleido, tik ke
li dar sulaikyti.

Po arešto veteranų gru
pė žymiai padidėjo, ir gruo
džio 28 d. didokas būrys 
atžygiavo į Sheraton vieš
buti, kuriame mokslininkai 
laikė savo konfe r e n c i j ą 
(simpoziumą). Staiga apie 
250 mokslininkų nutraukė 
posėdį ii* išėję laukan pri
sijungė prie didokos gru
pės karo veteranų. Neto
liese stovėjo mažas sunkve
žimis, prikrautais transpa
rantų su įvairiais prieška
riniais šūkiais. Už valandė
lės liūdnai nuaidėjo garsas 
iš sužeisto veterano lūpų. 
Subaubė du bubnai. Sutar
tinai sutrypia trejeto šimtų 
asmenų kojos ir lėtais 
žingsniais žengia į Nepri
klausomybės salę su šū
kiais : Tironai! Liaukitės 
bombardavę šiaurės Viet
namo liaudį! Ištraukite vi
sas karines jėgas iš Indo- 
kinijos! Didoka grupė spau
dos atstovų ir radijo ko
mentatorių sekė paskui 
prieškarinius demonstran
tus, kurių didžiuma žygia
vo iš mokslininkų konfe
rencijos.

Spaudos ir radijo komen
tatoriai apstulbo, stebėda
mi, kad tarp mokslininkų 
priviso tiek daug radikalų! 
(jų žodžius pakar toju). 
Prie Nepriklausomybės sa
lės atsirado ir pora šimtų 
universitetų studentų, ir vi
si demonstra n t a i ugnimi 
spiaudė ant karo vadovy
bės ir ant vyriausiojo karo 
komandieriaus Nxono.

“L” Reporteris

Praėjusiais metais. JAV 
buvo pavogta 915,500 auto
mašinų. 64 iš 100 pagrobė 
paaugliai.

Baltimore, Md.
Mirtis vėl sumažino eiles 

mūsų organizacijos narių. 
Mirė “Laisvės” skaitytojas, 
tvirtos ištvermės asmenybė 
Margarita Stanienė (Kaz
lauskaitė) 78 metų amžiaus. 
Mirė gruodžio 23 d. Mon
tello ligoninėje, vidurių vė
žio liga.

Buvo gimusi Lietuvoje 
Kazlų Rūdos apylinkėje. Į 
Baltimorės miestą atkelia
vo tiesiog iš Lietuvos 1913 
m. rugpjūčio mėnesį. Visą 
laiką gyveno šiame miesto.

Per daugelį metų priklau
sė Lietuvių Moterų Darbi
ninkių Susivienijime, o Lie
tuvių Literatūros Draugi
joje iki pat mirties. Jau- 
nesniuose metuose buvo di
delė pagalba mūsų parengi
muose. Kartu gelbėjo ir 
duktė Ruth Staniūtė Felco- 
ne, kurios priežiūroje ve
lione baigė savo dienas. 
Priklausė kriaučių unijoje, 
nes toje industrijoje pelnė
si sau pragyvenimą.

Ji skaitė knygas, laikraš
čius, mokėsi iš gyvenimo, 
kuriame daug karčių va
landų teko pergyventi.

Tikrumoje gyvenimą su
prasdama, ne tik atsisakė 
visų tikybinių prietarų, 
kaip tai laidojimo šermeni
nėje, lydėjimo į kapus, gė
lių ir tam panašiai. Ji savo 
kūną paskyrė Anatomijos 
skyriui moksliniams tyrinė
jimams.

Garbė jos dukrai, jog ji 
visus reikalavimus išpildė.

Vietoje pirkti gėles, kaip 
daroma kuopos nariams, 
jos pageidavimas buvo au
koti Vėžio Ligos Tyrinėji
mo Institutui.

Kasmet katalikiškas įp- 
rotys yra sveikinti su Kalė
dų šventėmis, tą dieną jos 
akys liko persodintos ligo
niui, kad jis 1972 metus su
tiktų pilnoje šviesoje. Šis 
faktas pilnai parodo, kad 
ji. suprato asmens sunku
mus ir mokslo vertę.

Dukteriai skirtis nuo mo
tinos yra sunku, bet ji pa
ti pilnai suprato, kad mok
slo tobulinimas reikalauja 
aukų, ir ji, motinai reika
laujant, paskyrė ją tikslui, 
dėl kurio kiekvienas susi
pratęs žmogus gyvena,—dėl 
laimingesnio rytojaus.

Nors paprastai reiškiame 
užuojautą likusiems gimi
nėms ir draugams, bet šį 
kartą turiu pasakyti: moti
nos puikus pavyzdys tvir
čiausia užuojauta, Tau.

Vinco Duktė

Vėžys labai gajus gyvū
nas. Jis be galvos gali gy
venti keletą savaičių.

ROCHESTER, N. Y.

Mirė

Aleksandras Bekesius
Reiškiame užuojautą jo žmonai Leokadijai Be- 

kešienei ir visiems giminėms ir draugams liūdesio 
valandoje.

S. O. Baganskai
P. A. Johnson
W. R. Čėrnaūškai
J. Vaitas
J. V. Rinkevičiai
O. Vilimaitlenė
A. Baronas
F. Gricius
O. Gricienė
R. U. Shereliai
K. Želiiąįtieiiė
A. Ušatičiėllė
O. Galinat
V. Bullicne

Philadelphia, Pa.
Viskas verda, kunkuliuoja

Philadelphiečiai ir šiuos, 
1972 metus pasitiko keistais 
pap rečiai s: su riksmais, re
volverių šūviais, triūbomis 
ir įvairiais skambučiais. 
Sniego kol kas dar neturė
jom. Bet lietaus gauname 
per daug.

Naujus metus pasitin
kant, padange buvo gie
dra, mėnulio apšviesta. Pa
triukšmavus 10 ar 15 mi
nučių, viskas vėl nutilo, nu
rimo. Tik jaunuoliai, vaikš
čiodami gatvėmis, kartais 
uždainuoja, nusikvatoja. Ir 
naktiniuose klubuose dau
gelis ūžia iki ryto.

Ant rytojaus, miesto 
centre, “Mummens” para
das pavyk o labai sėk
mingai. Diena buvo saulė
ta, temperatūra pakilo virš 
40 laipsnių. Žiūrovų buvo 
šimtai tūkstančių. Publi
kos mėgiamiausi parade 
dalyviai — tai stygų be- 
nai, kurių buvo net 22.

1971 metais mieste įvyko 
335 žmogžudystės. Dau
giausia apiplėšimo tikslais.

GUARDS
Steady full time and part time 

positions available to clean cut re
liable men to work in Edison, New 

Kaltinami narkomanai. Kai Jers<y- Good pay plus company
. . . . . ..... benefits. Advancement opportuni-nebetun pinigų nusipirkti ties to qualified men. Allied Secu- 

narkotiku, užmuša ir api- fity, 1O3 Ridgedale Ave., Morris- 
plėšia bet kokį žmogų.

Per ilgoką laiką mieisto
201-538-2850.

(1-5)
išrinkta granddžiūrė, o vė- 
įliau valstijos paskirta gran- 
džiūrė tyrinėjo miesto poli
ciją už bendravimą su nar
kotikų šmugelninkais, ky
šių ėmimą ir už draugavi
mą su Mafija raketieriais.

Visur baisios • suktybės. 
Distrikto proku r o r a s iš
siuntinėjo varantus 23 
agentams, pardavėjams ne
judamos (nekilno jam o s ) 
nuosavybės, už apgaulingus 
gyvenamųjų namų pardavi
nėjimus. Kai kurie pirkė
ja skaudžiai nuskriausti.
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Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks sekmadienį sau
sio, 9 dieną, antrą vai. po 
pietų, toj pačioj vietoj.

Visų narių privalumas 
atvykti j šį susirinkimą, ir 
pasimokėti metines duokles 
už 1972 metus. Gal netru
kus gausime ir po naują 
knygą, kurią centro sekre
torė drg. Mizarienė buvo 
pažadėjusi išsiuntinėti na
riams. Bendrai pasitarsime 
ir apie veiklą, šiais nau
jaisiais metais. Mūsų kuo
pa buvo visuomet veikli, 
tadgi ir šįmet, pagal išga
lę, kibs prie veiklos.

Valdyba

O. Koch
V. Greibiene
H. Grižienė
V. Poškienė
M. Žemaitienė
A. Žagis
Petras ir Ona

Malinauskai
F. Y. Kontenai
A. M. Arlauskai
H. Velekis
K. V. Zlatkui
A. B. Yaunys
L- Velikis

HELP WANTED-MALE-FEMAU
MAN—to pour metal for Brass on 
bronze foundry in Bayonne, N. J. 
Exp. preferred. Call 201-339-1351.

(98-100)

BAKER — Experienced. Full time 
work. Phone 201-256-2510.
WEST'S DINER & RESTAURANT

Rte. 46 & Clove Rd.
Little Falls, N. J.

(98-100)

MACHINE OPERATOR
Full time steady position for an 

expd. tablet machine operator for 
vitamin mfg. co. Liberal company 
benefits, pd. hospitalization and va
cation. Call 201-935-0400 for appt.

FOODS PLUS, Inc.
(98-3)

MAINTENANCE MAN
Knowledge of hand tools. Grow 
with responsibility. Excellent firm. 
Start $6,000 plus fee pd. Call 
P. M. Bense, 201-246-25000.

SCE PERSONNEL
GF NEW BRUNSWICK, N. J.

303 George St. Room 205
(1-3)

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Top wages paid.
Call 201-725-8547

(1-8)

COOK — kitchen supervisor, expe
rienced in health care field, 150 bed 
E. C. F. with varied diets. Con
tact Mr. Stewart, Westfield, Con
valescent Center, 1515 Lambert’s 
Mill Rd., Westfield, N. J. 233,9700 

An Equal Opportunity Employer
(1-7)

(

Philadelphia, Pa.

Chestnut Hill College

Mount St. Joseph Academy

Norwood Academy

Cecilian Academy

McSherrystown, Pa.

St. Joseph’s Academy

Bayonne, N J.

Holly Family Academy

Winston-Salem, N. C.
v

Bishop McGuinness Memorial
High School

Fully Accredited

WRITE TO:

Sisters of St. Joseph
DEPT. Lf

Chestnut Hill, Philadelphia

Pennsylvania, 19118

RELF WANTED-MALE-FEMALB
X-RAY TECHNICIAN

Licensed in New York State. Ex
cellent benefits and working con
ditions. Modem equipment. Apply 
Personnel Director, St. Francis 
Hospital, 160 East Main, Port Jer
vis, N. Y. 12771. Phone 

914-856-5351. (96-3)

CXINSTRUCTION TRAINEES
Buildcot, Inc., A General Construc
tion Company has a training pro
gram for those who wish to learn 
a trade such as carpentry, electric
al, masonry, plumbing, painting & 
others. It will be classroom in
struction & on-the-job training. As 
a trainee you will receive a salary 
while you are working on our jobs. 
For a special interview, call 201- 
539-0238. (96-6)

MOLDMAKERS (experienced) 
or

MACHINISTS, First Class, expd.
Needed Immediately

Mr. HANGER, INC.
42-11 9 St. Long Island City, N. Y.

Please Call
392-5800. Ext. 42
Ask for Fred. (1-4)

BOILER OPERATOR—Blue Seal 
license required, rotating shift, 
steady work top pay. Full employee 
benefits. Apply General American 
Terminal, 78 Lafayette St., Carteret, 
N. J.

An Equal Oportunity Employer.
(98-2)

DOUBLE KNIT MECHANIC
Experienced only.

Full Benefits.
Salary open.

Call 212-239-4440.
(1-6)

BOOKKEEPER
Retired male to work 40 hours 

per week. Also general office 
work. . J .

Call 201-561-1271.
(1-5)

MECHANIC
Experienced, able to drive Low- 

bed.
Call 201-561-1271.

....... (1-5)

MECHANIC—Experienced in set 
up and maintenance of food and 
pharmaceutical packing and pro
duction equipment. Call Mr. Rosen, 
201-634-1290.

(1-3)

GUARDS
Part time and full time. Jersey 
City, Newark, East Orange and 
Woodbridge areas. Easy to reach. 
Permanent high class positions 
available to qualified men. Uni
forms supplied. Home telephone 
and clean police record essential. 
For interview call 201-686-0609 or 
687-8330. 9 A. M. to 5 P. M. 
and 7 P. M. to 9 P. M. (1-6)

BUS MECHANIC
Experienced days, full time, small 

shop. Good surroundings, clean & 
late model equipment Benefits. Call 
201-549-0127 8 a m. to 5:30 p. m. 
except Sunday. (2-11)

HOUSEKEEPER — Live in. Own 
room, bath and TV. Nice family of 
4. Mature woman preferred. Salary 
open. Call 201-567-4394.

(2-4)

GUARD ETTE — Immediate opening 
! for part-time employment as a 
j guardette in Union County area. $3.00 
i per *hr. dean record, bar & phone 
required. Free life ins. & fringe 
benefits. Apply in person, inter
views are Tues., noon thru Sat. 
12 noon. GUARtlSMARK, Inc., 
935 Allwood Road, Clifton, N. J.

(14)

Seniausios pirštines
Tur būt, pačios seniau

sios pirštinės yra Egipto 
faraono Tutanchamono, mi
rusio 1350 m. p r. m. e. Jos 
buvo rastos, atidengus jo 
šarkųfdgą. Pirštinė^ buto 
drobines ir dengė tik pirš
tus, vadinasi, buvo skiria
mos kązkokidhis UbėlgoiM 
Ten pHl būto tasfoš pirš- 
tihės, ktirįbš dfetigl ir dėl- 
tills. Još buto šklribš šati- 
dybiiii Iš kriko.
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Jie gavo
Vaduotojai, kurie savo 

spaudoje ir per radiją gi
riasi, kaip sėkmingai jie 
medžioja sau šalininkus 
Jungtinėse Tautose, aną
dien išgirdo dviejų delega
tų nuomonę apie save ir 
susigėdinę tyli. O, prisi
menam, kaip jie triūbino 
apie sau palankią kongres- 
mano Derwinskio kalbą.. 
Jie paskelbė ir komentavo 
net pirma laiko, o dabar 
dedasi nežiną, kas atsiti
ko gruodžio 6 dieną 
Saugumo Tarybos posėdžių 
metu. O atsitiko tai, kad 
Jungtinių Tautii auditorija 
dabar ir vėl, kaip anksčiau 
Trečiojo ko m i t e t o posė
džiuose, išgirdo, kad Lietu
vą atstovauja tik tie lietu
viai, kurie gyvena Tėvynė
je.

Kaip prisimename, Sau
gumo Taryba tada net ke
lias savo dienas buvo užsi
ėmusi Indijos-Pakistano ka
ru, bet tų ilgų posėdžių 
metu per diskusijas iškilo 
viso eilė ir netikėtų klau
simų. Jų tarpe buvo irtas, 
apie kurį dabar rašome.

Saudi Arabijos ambasa
dorius Jamil Baroody, kal
bėdamas apie Pakistano 
pabėgėlių klausimą ir pri
pažindamas, kad pabėgėliai 
paskirų valstybių yra daž
nai panaudojami kaip pro
vokatoriai prieš kitas vals
tybes, pažodžiui taip pasa
kė:

— Čia noriu kai ką pa
šnabždėti mano geram bi
čiuliui ambasadoriui Mali- 
kui. Aš tikiuosi, kad jis ne
palaikys tai mano bloga va
lia. Kalbu apie tai, kas 
trunka jau eilę metų, bet 
apie ką aš vis neturėjau 
progos užsiminti. 1 mane 
kreipiasi vadinamieji Pa
baltijo valstybių atstovai 
(sakau, vadinamieji, nes aš 
jų nelaikau jokiais atsto
vais) New Yorke ir kitur. 
Jie mane pasiekia ir Pary
žiuje. Jie nori, kad aš 
šaukčiau apie tautinio ap
sisprendimo teisę. Jie man 
sako: “Žmonės jus vadina 
Mr. Self deter mi nation. 
Aštuonerių metų laikotar
pyje jūs su savo kolego
mis darbavotės, kad tas 
principas taptų teise. Pa
dėkite mums.” Mano at
sakymas, mano mielas drau
ge ambaisadoriau Malik, vi
sada buvo toks, kad tik 
tie žmonės, kurie gyvena 
Pabaltijo valstybėse, turi 
teisę kalbėti už save, o ne 
emigrantai, kaip jūs, kurie 
gyvena už teisėtų Tarybų 
Sąjungos 16 respublikų ri
bų. ”G

Tą pačią naktį amb. Ma
likas prisiminė Saudi Ara
bijos ambaisado r i a u s pa
reiškimą ir kalbėjo:

— Aš norėčiau keletą žo
džių tarti ryšium su kai 
kuriais mano gero drau
go ir Saudi Arabijos am
basadoriaus Baroody ko
mentarais. Jie pranešė Sau
gumo Tarybai, kad į jį dau
geliu progų kreipiasi Pa
baltijo respublikų atstovai. 
Netikėkite tam, ponas Ba
roody. Jie nėra Pabaltijo 
respublikų atstovai — 
jie yra Pabalti jos tautų 
kvislingai ir išdavikai. Jie 
tarnavo Hitleriui, o dabar 
jie tarnauja tam, kas dau
giau moka. Jie dirba įvai
rioms imperialistų žvalgy
bų agentūroms. Jie yra 
naudojami kaip darbo jėga 
atlikti purviniauisiems už
daviniams prieš Tarybų Są
jungą ir Pabaltijo respubli-

per nosį
kas. Ponas Baroody, jūs 
geriau užbaikite tą savo bi
čiulystę su jais. Jie yra 
šiukšlės.

Jeigu jūs norite susipa
žinti su tikrais Pabalti jos 
respublikų a t s t o v a is, aš 
jums galiu padėti, duoti jo 
vizitinę kortelę. Jis yra Lie
tuvos TSR užsienio reikalu 
ministro pavaduotojas, ir 
čia man bus malonu judu 
supažindinti. D a r vienas 
dalykas, dabar Tarybų Są
jungoje yra ne 16, bet 15 
respublikų.

To pačio posėdžio metu 
Saudi Arabijos ambasado
rius Baroody vėl pareiš
kė:

— Aš maniau, kad am
basadorius Malikas suprato 
mano mintį apie Pabaltijo 
valstybes, ir aš turiu jį už
tikrinti, kad aš niekados 
nesu rėmęs jokių pabaltie- 
čių emigrantų, kurie mane 
kontaktuoja New Yorke ar 
kitur, ir siekia mano para
mos apsisprendimui ir atsi
skyrimui nuo Tarybų Są- 
Sąjungos .Kaip tik priešin
gai, aš jiems sakau, kad 
Pabaltijo valstybės yra Ta
rybų Sąjungois integralinė 
dalis ir kad nėra separatinio 
judėjimo pačioje TSRS ir 
kad toks jų prašymas ne
gali būti iškeltas SNO, nes 
koks nors panašus demar- 
šas būtų laikomas kišimusi 
i valstybės vidaus reikalus. 
Todėl aš nematau, kaip jiis 
(ambasadorius Malikas) 
galėjo pagalvoti, kad jie 
vra mano bičiuliai. Jie nie
kados mano bičiuliais ne 
buvo. Aš žinau, kad šioje 
sesijoje dalyvauja Lituvos 
TSR užsienio reikalų minis
tro pavaduoto jas p. Zen
kevičius. Man bus malonu 
su juos susipažinti...

Korespondentas

SERGA
Vincas Guris pasidavė į 

ligoninę. Randasi Williams
burg General Hospital, ant 
Bush wick Avė., netoli Kos
ciusko St. stoties. Reikia 
išlipti Kosciusko St. stoty
je. Lankymo valandos nuo 
2 iki 4 vai. po pietų kas
dien. Sakė, kad gal už po
ros-trejeto savaičių sugrįš 
namo.

Linkiu Vincui greitai pa
sveikti.

George Wareson

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius pasakė, kad pasau
liui reikia “naujos teisy
bės,” kuri galėtų taiką 
duoti.
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An American Poet Speaks
“Where are our tears? Who weeps for this pain? 
Where can these families go in the rain?
Jessore Road’s children close their big eyes
Where will we sleep when Our Faither dies?”
These are words of the American poet Allen Gins

berg from his poem “On Jessore Road.”
How much pUn, agony and heartbreak the people 

are suffering in the war torn land of Indochina! And 
they are suffering not because of their own fault. They 
are innocent people. Our war lords are playing games 
with their lives.

And these renewed bombings of North Vietnam. 
The world has a fresh reason to doubt wh^t most people 
once took for granted: the fundamental decency of our 
America...

“Ring o ye tongues of the world for their woe
Ring out ye voices for love we don’t know
Ring out ye bells of electrical pain
Ring in the conscious American brain.
Millions of babies in pain
Millions of mothers in rain
Millions of brothers in woe
Millions of children nowhere to go.”

Use

Hartford, Conn.
Lietuvos Sūnų ir Dukte

rų Draugija turėjo susirin
kimą gruodžio 9 d. Tai bu
vo metinis su si rinkimą s, bet 
mažai narių dalyvavo-

Valdyba pasiliko ta pati 
ir 1972 metams. Pirminin
kas Antanas Skardžius, už
rašu raštininkas Julius Bal- 
tulonis, kasierius Kastan
cija Miller, finansų rašti
ninkas John Vasil, kasos 
globėjai Millie Barnett ir 
Povilas Narvidas, parko at
stovai K. Miller ir J. Bal- 
tulonis.

Apsvarstyti D ra u g i j o s 
reikalai ir nnutarta kitame 
susirinkime—sausio 13 d.— 
turėti užkandžių po posė
džio. Taigi nariai prašomi 
nepamiršti atsilankyti. Bus 
valdybos ir komisijų rapor
tai už 1971 metus. Sužino
site Draugijos stovį finan
sais ir nariais.

1972 metais sukanka 60 
metų, kai Draugija gyvuo
ja. Ji yra atlikusi daug 
daug gerų darbų. Ne tik 
narius ligoje sušelpia, bet 
ir rūpinasi, kad jie būtų 
apsišvietę. “Laisvė” buvo 

; Draugijos organas. Reng
davo diskusijas įvairiomis 
temomis. Dabar visa tai 
tik prisiminimas, jau prino- 
kome ir pradėjome nega
luoti.

Mūsų ligoniai
O. Giraitienė, J. Kazlaus

kas, K. Naktinienė, P. 
Juodsnukienė būna Nurs
ing Home. M. Johnson, W. 
Gerulaitis buvo ligoninėje, 
dabar namie po daktaro 
priežiūra. Vincas Staugai
tis skundžiasi sveikatos su
silpnėjimu, negalįs valgyti. 
Alex Klimas jau keli me
tai kai serga, žmonos pri
žiūrimas namie. V. Kazlau 
pranešė, kad jos vyras Jo
nas vėl ligoninėje, antru 
kartu.

Tai dar ne visi ligoniai 
čia paminėti, yra dar drau
gų, sveikatos netekusių: L. 
Žemaitienė, J. Jakštas, J. 
Šilkas, A. Latvėnas.

Hartfordas laimingas, 
kad tu rime Laisvės chorą. 
Tai mūsų visas susiramini
mas.

Linkime ligoniams su- 
sveikti ir džiaugtis gyveni
mu.

J. V.

Niujorko policijos labora
torijose bandomos bakteri
jos, kurios ima švytėti, kai 
netoliese yra heroinas. Ma
noma, kad ateityje kiekvie
nas policininkas turės prie
taisą su šiomis bakteriio- 
mis.

Iš prieškarines konvencijos 
tais. Buvo 750 žmonių, pri- 1 
klausančių prieškari u ė ms 
organizacijoms ir t. t.

Konvencijoje buvo 30

į Konvencija atsibuvo gruo
džio 3-4-5 Cuyahoga Com
munity College, Cleveland, 
Ohio.

Kuomet prezidentas Nix- 
onas kalba per televiziją 
arba turi pasikalbėjimus su 
reporteriais, jis nuolat kar
toja, kad jis greit ištrauks 
kariuomenę ir greit baigs 
karą Vietname. Bet di

džiumai žmonių yra aišku, 
kad jis veidaminiauja ir 
kad jis plečia karą, siųsda
mas šimtus lėktuvų bom
bardavimui šiaurės Vietna
mo. Nixonas ir jo karinė 
administracija nė nemano 
trauktis iš Vietnamo. Jo 
tikslas laimėti karą milita- 
riniai ir palaikyti Pietryčių 
Azijos šaliukių diktatūras.

.A •

Tą permatydama, Nacio
nalinė Vienijimosi prieška
rinė organizacija rengia 
protesto mitingus ir de
monstracijas. Ji sušaukė 
šią konvenciją, Tikslas 
buvo apsvarstyti tolimesnį 
veikimą.

Konvencijoje dalyvavo 
1,410 delegatų — 850 vyrų 
ir 560 moterų. Atstovavo 
41 valstiją. Iš New York o 
buvo 370, iš Ohio 280. Bu
vo 57 unijos su 175 delega-

Mūsų kultūrinio židinio 
dvidešimtmetine sukaktis

Vilniaus mpkytojų namai 
švenčia savo 25-metį. Jau 
pirmaisiais pokario metais 
čia prasidėjo plati kultūri
nė veikla. Susibūrė meno. -i * I 
saviveiklos rateliai,, buvo 
pradėtos rengti vakaronės, 
poilsio vakarai, įvairios ki
tos masinės priemonės.

Muzika, dainos
Daugiausia mokytojai pri

simena pirmuosius susiti
kimus su rašytojais P. Cvir
ka, T. Tilvyčiu, J. Būtėnu, 
V. Reimeriu ir kitais. Lite
ratūriniai vakarai Moky
tojų namuose tapo gražia 
tradicija. Vyksta čia ir 
muzikos vakarai, skirti ku
riam nors kompozitoriui. 
Neretai pas mokytojus sve
čiuojasi liaudies artistas 
profesorius K. Kaveckas, 
kompozitoriai P. Tamuliū- 
nas, A. Raudonikis. Sceno
je skamba arijos iš operų. 
Jas atlieka garsūs solistai 
A. Staškevičių te, R. Siparis, 
G. Kaukaitė.

Disputų metu mokslo klau
simais neretai keliamos lie
tuvių kalbos ir stiliaus pro
blemos, etikos ir estetikos, 
nagrinėjami genetikos, vai
kų mokymo ir auklėjimo bei 
jų laisvalaikio užimtumo 
klausimai. Domimasi nau
jausiais matematikos ir fi
zikos, kibernetikos it astro
nomijos bei kosmonautikos 
laimėjimais.

Paskaitos ir filmai
Nemažo pasisekimo susi

laukė pedagogams-organi
zuojami liaudies fakultetai 
ir ypač sveikatos fakulteto 
filialas. Paskaitos,, vakarai 
paįavirinami medicininiais 
kino filmais, neretai lanko
masi anatomijos ir patana- 
tomijos muziejuje. Žymiau
si Vilniaus gydytojai, medi
cinos mokslų daktarai, pro
fesoriai E. Andriulis, V. 
Kviklys, L. Laucevičius, A. 
Marcinkevičius ir kiti — 
dažni svečiai pas šio fakul
teto klausytojus.

Mokytojų namuose taip 
pat veikia įvairių pomėgių 
klubai. . .

Nemažą populiarumą iš-, 
sikovojo turistų klubas, ku-

kalbėtojų. Čia negalima vi- Klubo patalpose, 4114 W. 
sas kalbas suminėti. Visų 
buvo tas pats tikslas —
kad reikia rengtis prie di- metiniai finansų ir veikimo 
delio pasipriešinimo karui, raportai, ir taipgi galėsite 
veikiant nepartyviškai, ap- pateikti savo sumanymus, 
imant organizuotus ir oe-lįą mes galėsime plačiau
organizuotus, įtraukiant į i 
prieškarinį darbą, ir plačiai 
aiškinti žmonėms Nixono 
melagystę.

Buvo daug svarstyta apie 
tolimesnį veikimą.

Priimta rezoliupcija reng
tis prie didelės demonstra
cijos New Yorko mieste ba
landžio 16-22 dd. Tai bus 
Taikos sava’tė. Bus reng
tasi prie didžiausiu demons
tracijų, apims visą Ameri
ka. Obalsis bus — sustab
dyti bombardavimus ir tuo- 
iaus ištraukti kariuomenę 
iš Vietnamo.

Vien tik masinis pasiprie
šinimas paveikia Nixono 
administraciją.

Konvencijoje atstovavau 
LLD 185 kuopą ir Moterų 
Klubą.

Adelė Rainiene

ris neseniai atšventė savo 
dvidešimtmeti.

Plati meno saviveikla
Trečia Mokytojų namų 

veiklos grandis — meno sa
viveikla. Nuo įsikūrimo 
metų veikia čia dramos ra
telis. Pirmuoju režisieriu
mi buvo A. Jesiūnas-Jacine- 
vičius, Vilniaus dramos te
atro aktorius. Tada buvo 
suvaidinta, apie 20 veikalų... 
Jau dešimt metų, kai dra
mos ratelis scenoje rodo 
dramines miniatiūras.

Dvidešimt penkeri metai 
čia veikia mišrus mokytojų 
choras. Pirmuoju jo orga
nizatoriumi ir dirigentu 
buvo kompozitorius J. Na- 
vakauskas. Dabar chorui 
vadovauja dirigentas S. Gu
daitis. Choras daug kon
certuoja ne tik Vilniuje, bet 
ir kituose respublikos mies
tuose.

Jauniausi muzikiniai ko
lektyvai — tai estradinis ir 
kamerinis ansambliai.

“Ąžuoliukai”
Vaikų sektorius garsus 

“Ąžuoliuku.” Tai pavyzdi
nis berniukų choras, kuria
me dainuoja 270 vaikų. 
“Ąžuoliukas” dalyvavo vi
suose Tarybų Lietuvos dai
nų švenčių chorų konkur
suose ir tapo absoliučiu lau
reatu. Su savitais koncer
tais pasirodė pirmajame 
visasą jungi n i a m e kameri
nes muzikos koncerte ir Pa
baltijo berniukų chorų są
skrydyje. “Ąžuoliuko” at
liekamos dainos dažnai 
transliuojamos per radiją, 
televiziją ir interviziją, iš
leistos plokštelės su choro 
įrašais. Berniukų choras 
pastatė H. Perselio operą 
“Didonė r Enėjas.“ Nema
žiau reikšmingas šiam ko
lektyvui E. Balsio oratori
jos “Nelieskite mėlyno 
gaublio” muzikinis-vaidybi- 
nis pastatymas.

Broniui Jauniškis
Vilniaus mokytojų 

namų direktorius

Pakalbinkite savo kaimynus- 
ir pažįstamus užsirašyti “Lai* 
vę.” Jie jums bus dėkingi

Detroit, Mich.
Pranešimas LLD 52 kuopos 

nariams
Sausio 19 d. 1 vai. po pie

tų, įvyks LLD 52 kuopos 
metinis susirinkimas D. L.

V e r n o r Highway. Visi 
stenkitės atsilankyti. Bus 

veikti per ištisus metus. 
Nepamirškite narystės duo
klių.

P. S. Daugelis narių yra 
nepatenkinti, kad kuopos 
susirinkimai įvyksta vidu
ryje savaitės. Šiame meti
niame susirinkime kaip tik 
bus vieta nutarti taip, kad 
didžiumai narių būtų ge
riausiai dalyvauti.

Todėl visus kviečiame bū- 
susirinkime.

LLD 52 kp. Valyba
ti

Verti užuojautos
Netolimoje praeityje buvo 

sunkiai sužeistas Jonas Bu- 
bliauskas, kuris ėjo LLD 52 

i kuopos iždininko pareigas.
1 ’ 1 — • 11 T •Sirgo ligoninėje, dabar bis- 

kelį susiprėjęs gydosi na
mie, 4750 Westland Ave., 
Dearborn. Kam laikas lei
džia, aplankykime jį, ar
ba nusiųskime užuojautos 
kortelę, arba pašaukime 
per telefoną LU 1-6294.

Juozas Valiukas neseniai 
buvo patekęs į ligoninę, da
bar vėl grįžo į namus, kad 
ir dar serga.

Juozas taipgi vertas 
draugiškos užuojautos, ap
lankykime jį. Sveikas būda
mas buvo darbštus-veiklus 
draugas ir geras spaudos 
rėmėjas.

Alvinas

Naujas apiplėšimas
Šios savaitės pradžioje 

tapo pakelta pervažiavimo 
per tiltus ir tunelius kaina. 
Kur mokėdavome 25 centus, 
dabar reikia mokėti 50 cen
tų, o kur buvo 50 centų, ten 
jau $1.

žmonių valios nebuvo at
siklausta. Miesto ir valsti
jos valdžios susitarė ir kai
ną padvigubino.

Per dveNew Yorkas.
jus metus specialiai sudary
ta džiūrė tyrinėjo taip va
dinamą “Medicaid” sistemą. 
Raportas skelbia, kad gydy
tojai, vaistininkai ir kiti 
sukčiai suvogė arti bilijoną 
dolerių.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Namo Bendro
vės direktorių susirinkimas 
įvyks antradienį, sausio 11. 
Pradžia 3 vai popiet.Svar- 
bu visiems direktoriams da
lyvauti.

Ravalpindis. - 
prezidentas Bhutto įsakė 
nacionalizuoti 10 vietinių 
pramonių. Nacionalizacija 
nepaliečia užsien i e č i ų in- 
vestmentų.

Pakistano

Kairas. — Egipto prezi
dentas Sadatas sako, kad 
Egiptas turi paruošęs 80,- 
000 kareivių išvaryti Izrae
lio jėgas iš okupuotų teri
torijų.

Roma. — Mirė senatorius 
Mauro Scoccimarro, ilga
metis komunistų vadas, 
Mųssolinio diktatūros lai
kais kalintas ir kankintas.

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

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

Kovo 19 d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Bendrovės suvažiavimas ir 
banketas.

Mieste pasidairius
Subvių ir autobusų 40,- 

000 darbininkų laimėjo 18% 
algų pakėlimą, naktinims 
darbininkams priedinį 6% 
pakėlimą 27 mėnesių metu. 
Kontraktas baigsis 1974 
metu kovo 31 d.

Dabar važinėjimo mokes
tis pakeltas iki 35 centų.

Romos katalikų vadovybė 
New Yorke nusiskundžia 
dėl finansinių sunkumų. 
Primena parapi jonims skir
ti metinę auką mažiausia 
nuo 5% iki 6% šeimos pa
jamų. Pasirodo, kad para- 
pijonys per mažai aukoja 
“dievo garbei”.

r

Apdraudos instituto tyri
nėtojai skelbia, kad hippiai 
sudaro mažą jaunimo ma
žumą. Dauguma jaunimo 
hippių kultūrai visai nepri
taria.

»

Pierre viešbučio saugiose 
dežėse plėšikai radę apie 4 
milijonų dolerių vertės įvai
rių brangenybių. Jie atsi
darę apie 50 dėžių.

Sandra Adams, išsivedusi 
savo šunytį pavedžioti, pa
kliuvo po smarkiai bėgan
čiu automobilium. Nuvežta 
ligopįpėn mirė.

Dėl finansų stokos užsi
darė komercinis žydų dien
raštis “Day Jewish Mor
ning Journal”. 110 darbi
ninkų paliko be darbo.

Gruodžio 31 d. Liaudies 
Koalicija taikai ir teisingu
mui surengė eiseną į Times 
Square. Protestavo prieš 

ir 
Indo-

Protestavo
Šiaurės bombardavimą 
reikalavo baigti karą 
Linijoje. J.

MirėPaul Gustas, 80 m 
sausio 3 d., namuose, 201 
South 4th St., Brooklyne. 
K ū na s buvo pašarvotas 
Donnelly & Purcell koply
čioje, 203 Euclid Avenue, 
Brooklyne. Laidotuvės įvy
ko sausio 6 d., Šv. Jono ka
pinėse. Velionio liūdi sesuo 
Anna Lenktis. Šią žinią 
pranešė koplyčios adminis
tracija .

Sausio 5 d. mirė senas 
brooklynietis Karolis Kap- 
tėnas. Šią žinią pranešė 
Petras Šolomskas. Raštui 
einant spaudon, dar nebuvo 
sužinota, kada įvyks laido
tuvės.

Pranešimas
LLD 185 KP MITINGAS

Ssusirinkimas įvyks ant
radienį, sausio 11 d., 2 vai. 
po pietų. Vieta: “Laisvės” 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Nariai prašo
mi atsilankyti į pirmąjį 19- 
72 metų susirinkimą. Turi
me daug svarbių reikalų 
aptarti. Na, o po susirinki
mo prie kavos ir pyrago 
linksmai laiką praleisime.

Valdyba




