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— J. Gasiūnas —
Jungtinės Valstijos šiuo me

tu turi penkias militarines ba
zes Tailande. Iš tų bazių 
bombonešiai pasikelia kasdien 
ir lekia Laoso link. Laoso 
teritorijoje, kur partizanai ir 
šiaurvietnamiečiai įsitvirtinę, 
nuolat mėto bombas.

Tailande Amerikos lėktu
vams geriausia prieglauda, 
nes niekas jų ten neapšaudo. 
Jie gali daužyti mažytę 3 
milijonų gyventojų šalį be jo
kio pasigailėjimo. Nuo lėk
tuvais bombardavimų 800,000 
Laoso gyventojų pabėgo iš sa
vo gyvenamų •vietų, virto pa
bėgėliais.

Karališkąją Laoso valdžią 
finansuoja Jungtinės Valstijos. 
Valdžia neturi jokio pasitikė
jimo liaudyje.

Taivano pašalinimas iš 
Jungtinių Tautų baisiai nu- 
gązdino Taivane gyvenančius 
kiniečius milijonierius.

Revoliucijai laimėjus Kini
joje 1949 metais, milijonie
riai, kartu su Chiang Kai-še- 
ku, pabėgo į saugią vietą — 
Taivaną. Jie ten įsitvirtinę 
laukė, kada revoliucija bus 
nugalėta ir tada grįžti Kini- 
jon.

Dabar jiems Taivane pasidarė 
karšta. Jie ruošiasi ir iš 
Taivano bėgti. šimtus mili
jonų dolerių savo turto jau 
perkėlė į Hong Kongo ir kitų 
šalių bankus, v

Prezidentas Nixonas žadėjo 
Jungt. Valstijoms gerbūvį, 

pasauliui pastovią taiką
Washingtonas. — Sausio 

20 d. prezidentas Nixonas 
padarė pranešimą (State of 
the Union) kongresmenams 
ir senatoriams taipgi visai 
šaliai, ką jam vadovaujant 
Jungtinės Valstijos 1972 
metais gali suteikti savo ša
liai ir pasauliui. Kaip visa
da, taip ir dabar Nixonas 
labai daug pažadėjo. Atro
do, kad tai buvo daugiau 
rinkimų propaganda, kad 
jis ir vėl laimėtų.

Kongresui jis perdavė 15, 
000 žodžių rašytus siūly
mus. Kartu nusiskundė, 
kad daugelis siūlymų, prieš 
metus laiko Kongresui pri
duotų, tebėra nesvarstyti. 
Ragino jis Kongresą dau
giau įsitraukti į darbą, dau
giau jo siūlymų užgirti.

Tokijo mieste, turinčiame 
11,513,700 gyventojų, daug 
mažiau kriminalysčių įvyksta, 
kaip New Yorke.

1970 m. Japonijos sostinė
je buvo papildyta 213 žmog
žudysčių, 474 apiplėšimai ir 
500 išprievartavimų. Tais pa
čiais metais New Yorke buvo 
1,117 žmogžudysčių, 74,102 
apiplėšimai ir 2,141 išprievar
tavimas, nors New Yorkas ir 
mažesnis už Tokijo.

Japonijos sostinėje nėra tiek 
lūšnynų, nei rasinės diskrimi
nacijos, nei narkotikų proble
mos, taipgi nėra nedarbo. 
Ginklų pardavinėjimas abso
liučiai uždraustas. Dėl to ir 
kriminalizmas daug mažesnis, 
kaip Amerikos miestuose.

f

Milijonai senesnio amžiaus 
vyrų kenčia prostatinės liau
kos padidėjimu. Daugeliui 
tenka pergyventi skaudžias 
operacijas. Bet dabar matosi 
viltis, kad ateityje bus gali
ma išsigydyti be operacijų.

McGill universiteto Mont
real (Kanadoje) grupė dak- 
tarų^surado naują hormoną, 
medrogestone vadinamą, kuris 
sutraukia-sumažina padidėju
sią 'prostatinę liauką ir tada 
pašalina šlapinantis skaudėji
mą.

Gydytojai išbandė naują 
hormoną ant 24 ligonių, ku
rių prostatinės liaukos buvo 
visai prastoje padėtyje. Nau
jais vaistais jie buvo 
ti. Dabar tęsiamas 
tyrinėjimas.

pagydy
to! esnis

Vidurio 'Rytuose

Jis prižadėjo Amerikai 
didžiulį progresą, ir gerbū
vį, kokio iki šiol dar nebu
vo. Žadėjo 1972 m. baigti 
karą ir duoti pasauliui pa
stovią taiką. Lankysis Ki
nijoje ir Tarybų Sąjungoje 
taipgi vyriausia taikos rei
kalais.

Nixonas pareiškė, kad 
militarinė jėga turi būti 
galingiausia pasaulyje, nes 
ji ginanti taiką ir laisvę pa
našiai kaip dabar Indokini- 
je.

Chicago. — Buvęs karei
vis Ronald Kaufman kalti
namas padėjimu bombų tri
juose Chicagos bankuose, 
taipgi trijuose bankuose 
San Francisce ir New Yor
ke.

Kainų taryba jau panaikino 
kontrolę mažajam bizniui

Kauno Istorinio muziejaus “sargybiniai.
tai dar prieš antrąjį pasaulinį karą buvo atgabenti iš 
Biržų rajono Astravos dvaro.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS

Jungtinės Valstijos grasina 
ginti privačias nuosavybes 

svetimose valstybėse

Washingtonas. — Federa
linė Gyvenimo Kainų tary
ba visai panaikino kontrolę 
mažajam bizniui, kuris ne
siekia nei $100,000 metinų 
pajamų. Tuo sumetimu pa
naikinta kontrolė 40% namų 
rendu ir trims ketvirtada
liams visokio biznio.

Taryba nurodo, kad ma
žasis biznis nesudaro di
džiajam bizniui kompetici- reikia bilijono dolerių į me- 
jos. Svarbiausia tai kontro- tus tarnybos pagerinimui.

liuoti didįjį biznį, kuris pri
sideda prie infliacijos didi
nimo. .

Albany,. N. Y. — Public 
Service Commission leido 
telefonų kompanijai ir vėl 
pakelti 9% mokestį telefo
nų vartotojams. Liepos mė
nesį buvo pakelta 12.8%. 
Kompanija aiškina, kad jai

Rikiuotėje—naujos įmonės
Septyniasdešimt tonų pie

no per pamainą perdirbs 
nauja Mažeikių gamykla, 
kurią naujųjų metų išva
karėse perdavė Šiaulių sta
tybininkai.

Įmonėje sumontuotos au
tomatinės pieno pasteriza
vimo., separavimo ir pilsty
mo į butelius linijos, varškės 
ir grietinės fasavimo auto
matai, du. sviesto gamybos 
agregatai, kurių, našumas 
po 450 kilogramų produkci
jos per valandą.

Didelę pagrindinio kor
puso dalį užima lieso pieno 
miltelių gamybos komplek
sas. Jame visus technologi
nius procesus valdys auto
matika.

perdirbimą į patvarią sta
tybinę medžegą, kuri pla
čiai naudojama pastatų ap
dailoje ir baldų gamyboje. 
Projektinis komplekso pa
jėgumas—10 milijonų kva
dratinių metrų plokščių per 
metus.

Tuo būdu kombinatas tri
gubai. padidino medienos 
plaušo plokščių gamybą. 
Tai leidžia racionaliau pa
naudoti miško išteklius, su
taupyti nemaža medienos.

Washingtonas. — Prezi
dentas Nixonas paskelbė, 
kad Jungtinės Valstijos 
naudos griežtus būdus prieš 
tas valstybes, kurios kon
fiskuoja privačius ameri
kiečiu investmentus, savi- 
n inkams pilnai neatlygin- 
damos.

Prieš tokias valstybes bus 
padaryti tam tikri žygiai. 
Pirmiausia bus sulaikyta vi
sokia ekonominė pagalba, 
nutrauktas paskolų ir kre
ditų suteikimas, taipgi bus 
panaudotos ir kitos priemo
nės.

Prezidento paskelbimas, 
aišku, taikomas pirmoje 
vietoje Čilei, kuri naciona
lizavo amerikiečių nuosavy
bes. Kartu jis įspėja ir ki
tas Lotynų Amerikos vals-

tybes, kad panašių žygių 
prieš Jungtinių Valstijų 
privatų biznį nedarytų be 
pilno atlyginimo. Reiškia, 
turi atlyginti, kiek invento
riai reikalauja už savo biz
nį. kuris per daugelį metų 
padarė milžiniškus jiems

750 milijonų beraščių
Singapore. — Tarptauti

nė Darbo konfederacija 
skelbia, kad visame pasau
lyje 750 milijonų žmonių 
nemoka skaityti ir rašyti. 
Moterų dauguma nemoka 
skaityti.

Irako parube-Beirutas
žio sargai ir policija atmu
šė Irano kareivių bandymą 
įsiveržti į Irako teritoriją.

Motery piketas reikalavo 
cenzūruoti prez. Nixoną

kadaise 
buvo Su merijos valstybė. Da
bar kalbų tyrinėtojai surado, 
kad Sumerijos rašyta kalba 
bus seniausia pasaulyje. Šie-

Streikuoja Kanados 
oro inspektoriai

Toronto. — 1,600 Kana
dos oro kontrolierių paskel
bė streiką. Visų Kanados 
lėktuvų skridimai sulaiky
ti. Taipgi uždrausta ir kitų 
šalių lėktuvams skristi per 
Kanadą.

Amerikos lėktuvai, keliau
dami į Europą, dabar pa
suka į Atlantą ir nekliudo 
Kanados. Tą patį daro ir 
Europos lėktuvai, keliauda
mi j Ameriką.

Streiką paliečia 14,000 lėk
tuvų tarnautojų.

Bangladeš atmetė Bhut
to siūlymą vienybei
Dacca.—Bangladeš prem

jeras Rahman atmetė Pa
kistano prezidento Bhutto 
siūlymą vėl sujungti, abu 
Pakistanis į vieną valsty
bę, kuriai gali vadovauti 
Rahman.

Bangladeš nori but lais
va, ir nepriklausoma valsty
bė, pareiškė Rahman, 
kios vienybės negali 
daugiau su Pakistanu, 
nenoriu Pakistano”, 
Rahman.

Trigubai padidino gamybą
Pirmąją produkciją davė 

naujas medienos plaušo 
plokščių gamybos komplek
sas, paleistas Grigiškių ban
domajame popieriaus kom
binate. Technika, kurią at
siuntė viena Lenkijos fir
ma, įgalino visiškai auto
matizuoti medienos atliekų

Atnaujinamas laivynas
Pasiimti pirmojo krovi

nio išplaukė matorlaivis 
“K edainiai”. Laivą Lie t u - 
vos žvejams pastatė Suo
mijos Raumos uosto laivų 
statytojai.

Šį. penkmetį Lietuvos jū
rų. laivininkystės laivyne vi
si pasenę laivai bus pakeis
ti naujais, galingesniais. 
Pagal klaipėdiečių užsaky
mą jie statomi Leningrade 
ir Suomijoje. “Kėdainiai”— 
penktasis motorlaivis, pa
pildęs šiais metais Lietu
vos laivyną.

Washingtonas. — Dau
giau kaip 250 moterų susi
rinko į Kongreso rūmų ga
leriją ir reikalavo cenzū
ruoti prezidentą Nixoną už 
nenuskyrimą amerikiečiams 
ištraukti dienos ir karą 
baigti.

Tuo metu kongresmanė 
Bella Abzug pateikė rezo
liuciją Kongresui, reikalau
jančią Nixona cenzūruoti

ir nustatyti laiką visų ame
rikiečių ištraukimui iš In- 
dokinijos.

Vėliau jos nuvyko prie 
Baltųjų rūmų ir ten suda
rė piketą, prie kurio daug 
daugiau žmonių prisidėjo. 
Nixonas pro langą galėjo 
matyti. Piketą suruošė Wo
men Strike for Peace orga
nizacija. .

Jo- 
būti

sako

Egiptas smerkia JAV 
sutartį su Izraeliu

Kairas. —Egipto vaidžios 
pareigūnas Baširas pareiš
kė, kad Jungtinių Valstijų 
sutartis su Izraeliu didinti 
pramonę Izraelyje sudaro 
santykių blogėjimą tarp 
Jungtinių Valstijų ir Egip
to.

Pramonės plėtimas yra 
susijęs su ginklų pramonės 
išvystymu, kad Izraelis pa
sigamintų daugiau įvairių 
ginklų savo agresijai palai
kyti.

kia 3„300 metų prieš mūsų 
erą arba 5,272 metų senumo.

Washingtonas. - ■ K o n g- 
resmanas Esch kaltina Pen
tagoną apmokymu karei
vių, kaip naudoti chemika- 
linius ir biologinius ginklus. 
Jungtinės Tautos draudžia 
juos naudoti.

Teisme du hitlerininkai 
kriminalistai

Viena, Austrija. — Wal
ter Dejaco ir Fritz Karl 
Erti pristatyti teismui,kaip 
hitlerininkai kriminalistai, 
prisidėję prie trijų milijonų 
žydų išžudymo.

Abu kaltina suplanavimu 
ir pastatymu gazų kamba
rių ir kremavimo - pečių 
Auschwitz - Birkenau, di
džiausioje mirties stovyk
loje.

Rockefelleris susikirto 
su majoru Lindsay
Albany, N. Y. — Guber

natorius Rockefelleris, kal
bėdamas leg islatūroje, 
smarkiai kritikavo majoro 
Lindsay administraciją už 
netvarką New Yorko mies
te. Miestas yra apleistas, 
finansinė padėtis bloga, 
kriminalizmas pasiekęs 
aukštą laipsnį ir tt.

Majoras Lindsay taipgi 
smarkiai atkirto guberna
toriui, kad daugeliui atžvil
gių Rockefelleris kaltas dėl 
New Y orko sunkumų. 
Lindsay kartu priminė, 
kad Rockefellerio kalba bu
vo politinė, susieta su pre
zidentiniais rinkimais, kam 
Lindsay numetė republiko- 
nus ir kandidatuoja demok
ratų sąraše.

Paryžius. — Prancūzijos 
nacionalines asamblėjos mi
sija' išvyko į Šiaurės Viet
namą tartis dėl amerikie
čių karo belaisvių.

Rodezijos juodieji su 
policija mušėsi

Gwelo, Rodezija. — Tūk
stančiai juodųjų afrikiečių 
sudarė protesto demonstra
ciją prieš Anglijos ir Ro
dezijos sutartį, kai čia at
vyko Anglijos misija.

Policija puolė demons
trantus. Įvyko muštynės su 
policija ir riaušes gatvėse. 
Miesto centre išdaužyta ne
mažai krautuvių langų.

Apie 10,000 afrikiečių iš 
juodųjų rajono maršavo į 
baltųjų rajoną, bet policija 
juos sulaikė.

Streikų bangos didėja
Londonas. — Ang 1 i j o j e 

streikų bangos plečiasi. Prie 
mainierių prisidėjo raš
tinių darbininkai, 250,000 
mokytojų nusitarė streikie- 
rius remti. Kai kurių auto
mobilių ir metalo fabrikų 
darbininkai streikuoja. Rei
kalauja didesnio atlygini
mo.

Pramoninė gamyba 
1971 metais sumažėjo
Washingtonas. — Gruo

džio mėnesį pramonės ga
myba šiek tiek pakilo, bet 
visų 1971 metų gamyba pa
siliko nepakilusi.

Palyginus su 1969 metų 
gamyba, 1971 metu gamyba 
nupuolė 3.7%. Neišsipildė 
Nixono pranašavimai, kad 
jam prezidentaujant pra
monės gamyba smarkiai

Nužudė 347 civilius
Washingtonas. — Pulit- 

zero premijos laimėtojas 
reporteris Hersh tvirtina, 
kad Pentagono dokumen
tuose įrašyta 347 civiliniai 
žmonės, amerikiečių Pietų 
Vietnamo miestelyje My 
Lai.

Izraelis norėtų atida
ryti Suezo kanalą

Tel Avivas. ■ - Izraelio 
premjerė Goldą Meir sako, 
kad Izraelio valdžia norėtų 
atidaryti Suezo kanalą kaip 
galima greičiau. Tai galėtų 
padėti taikai Vidurio Ry
tuose.

Bet Izraelis dar vis nesu
tinka ištraukti savo milita- 
rinių jėgų iš Suezo kanalo 
pakraščio, kuris priklauso 
Egiptui. Todėl su Egiptu 
nevyksta susitarti.

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
Cairo. — Egipto premje

ras Ariz Sidky savo kalbo
je parlamentui pare i š k ė, 
kad visa šalies ekonomika 
turi būti paruošta kovai 
prieš Izraelį. Žmonės turi 
susiveržti diržus ir mokėti 
aukštesnius taksus.

Tokyo. — Sekmadienį į 
Japoniją atvyko T a r y b ų 
S ą j u n g o s užsienio r e i- 
kalu ministras Andrei 
Gromyko pasita r i m u i su 
Japonijos vadais. Jis sa
kė, kad jis tikisi geresnių 
santykių tarp Japonijos ir 
Tarybų Sąjungos. Kokiais 
konkrečiais klausimais bus 
tariamasi, nepasakoma.

Bruselis. — Oficialiai ir 
formaliai dar keturios vals
tybės įstojo į Europinę 
bendrąją rinką. Tai Angli
ja, Airija, Norvegija ir E- 
giptas. Manoma, kad Ame
rikos produktams rinka 
Vakarų Europoje sumažės 
ant bilijono dolerių. Nežiū
rint to, prezidentas Nixo
nas prisiuntė toms šalims 
pasveikinimą.

Tapei.— Į^Rormozą (Tai
vaną) atsilankė niujorkiš- 
kis republikonas senatorius 
Buckley ir Čiang Kai-šekui 
užtikrino, kad Jungtinės 
Valstijos v i s u o met pasi
ruošusios jo režimą Formo- 
zoje palaikyti ir apginti. 
Jis, žinoma, kalbėjo prezi
dento Nixono vardu.
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Tuo pačiu klaidingu 
ir pavojingu keliu 1

PRAEITĄ ketvirtadienį, sausio 20 dieną, ir vėl ne 
tik visos Amerikos, bet ir viso pasaulio akys ir ausys bu
vo nukreiptos į Washingtoną, kur bendrame abiejų Kon
greso butų posėdyje prezidentas Richard Nixonas darė 
pranešimą apie šalies padėtį. Visų galvose buvo klau
simai: Ką prezidentas pasakys? Ką naujo pasiūlys? 
Kokias gaires nuties ir kokį kelią išėjimui iš tiek daug 
nelaimių ir sunkumų, kurios šiandien slegia Ameriką ir 
visą pasaulį, jis mums parodys?

Pasakysime: Esame baisiai baisiai nusivylę. Ir ne 
tik mes, pažangieji žmonės. Milijonai nusivylusių ir tų, 
kurie prezidentu pasitikėjo ir iš jo daug ko tikėjosi. Tai 
galima matyti net iš komercinės spaudos atsiliepimų 
apie jo pranešimą.

Atrodo, kad tie, kurie pranešimą sutaisė ir parašė 
(kaip žinia, prezidentai patys pranešimų nerašo, juos 
tik perskaito), absoliutiškai nieko nepamiršo: ta pati re
torika, tos pačios frazės, tie patys pasigyrimai ir saldūs 
pažadėjimai geresnių ir šviesesnių laikų visiems, ku
riuos jau atsibodo ir klausyti iš prezidento lūpų per 
paskutinius daugiau kaip trejus metus. Pav., pačiame 
savo pirmajame pranešime Kongresui mes iš jo girdėjo
me, kad Vietnamo karą jis tuojau užbaigs, o karas te
besitęsia ir šiandien. Šiame pranešime net “pamiršo” 
paminėti, kad ta baisi skerdynė tebeina. Tada jis sakė, 
kad nepateisinama, jog mes turime tokią ekonomiką, 
kurioje daugiau kaip 3 procentai darbininkų neturi dar
bo. Jis žadėjo tą nelaimę nuo mūsų galvų pašalinti. 
Bet šiandien daugiau kaip 6 procentai darbininkų vaikš
tinėja be darbo. Jis žadėjo infliacijai padaryti galą, o 
šiandien ta infliaciją yra pasiekus aukščiausią laipsnį ir 
dar vis tebeauga.

Tai va ką mums jau davė jo daugiau kaip trejų 
metų prezidentavimas. O jis drįso ir vėl mus tomis pa
čiomis tuščiomis frazėmis maitinti!

O, ne, mūsų klaida: netiesa, kad mes nieko naujo 
iš prezidento neišgirdome. Juk jis savo pranešime Kon
gresui pažadėjo gerokai padidinti “apsigynimo” biudže
tą. Tai yra per šiuos metus bus smarkiai daugiau išleis
ta militariniams ir karo reikalams. Kadangi viskas pa
brango, tai daugiau dolerių reikėsią ir militarizmui su
šerti. Pentagonas nori, Pentagonas reikalauja. Jo balso 
negalima ignoruoti.

Kas čia tokio, kad milijonai alkanų ir apdriskusių. 
Kas čia baisaus, kad medicininis patarnavimas milijo
nams amerikiečių neprieinamas. Ko čia paisyti, kad 
miestai baigia sugriūti. Nėra lėšų, nes bilijonus reikia 
sušerti militarizmui... Vis vardan “taikos”... Vis var
dan mūsų “geroves”... z

didžiosios šalys pradeda 
viena kitą “sprogdinti,” 
reiškia karą. O dabartinė-1 
mis sąlygomis karas tarp 
Tarybų Sąjungos ir Kinijos 
taptų pasauliniu atominiu 
karu. Daleiskime, kad Ta
rybų Sąjunga tokiame ka
re būtų susprogdin
ta. Kaip sui Lietuva? 
Juk Lietuva yra viena iš 
penkiolikos tarybinių respub
likų. Ar gali sveiko, proto 
žmogus manyti arba įsi
vaizduoti, kad Tarybų Są
junga būtų susprogdinta, 
o Lietuva ir kitos Pabaltijo 
respublikos būtų nepalies
tos, išliktų gyvos ir svei
kos?

Vaitiekūnas ir kiti jam 
panašūs lietuvių tautos 
priešai turėtų atsiminti dar 
n e t a i p seną istoriją, kai 
Hitleris irgi mojo si Tarybų 
Sąjungą susprogdinti. Na, 
o kas iš to išėjo? Kur da
bar Hitleris?

Lietuva pergyveno net du 
baisius “susprogdinimus.” 
Pilnai užteko. Tik pasku
tinis išsigimėlis, amžinai 
suniekšėjęs ž m o g u s 
linkėti mūsų Lietuvai 
vieno, ir dar baisesnio 
sprogdinimo.”

dar 
“su-

NEMALONI ŽINIA, 
KAM?
Brooklyn© klerikalu “Dar

bininkas” (saus. 18 d.) turi 
tokias pirmajame puslapy
je antraštes: “Saigone pa
liks dar 70,000 karių. 7” 
maloni žinia Hanojaus va
dams.”

Bet tai tik pusė tiesos. 
Bet taip pat yra labai ne
maloni, stačiai baisi žinia 
ir mums amerikie č i a m s . 
Nes tai reiškia, kad Indo
kinijoje karas bus tęsiamas, 
kad amerikiečių ir vietna
miečių kraujas bus lieja
mas. Tuo gali džiaugtis tik
tai visiškai nužmogėję, pa
skutiniai beširdžiai “Darbi
ninko” redaktoriai kunigai.

ŽODIS Į NARIUS
Juozo Baltušio laiškas

(Pabaiga iš pereito num.)

Daug džiaugsmo atnešė 
mums ir gruzinų tautos epo 
Šotas Rustavelio “Kar žygis 
tigro kailyje” išvertimas; ir 
išleidimas lietuvių kalba. 
Veikalas giliai atide n g i a 
gruzinų tautos nacionali- 
nius bruožus, jų laisvės 
troškimą, aktualiai skamba 
ir šiandien, nors parašytas 
prieš gerus septynetą šim
tų metų — toks1 aukštas jo 
meninis lygis, toks jis spal
vingas ir išraiškingas, toks 
pažangus net šiandien. Iš
vertė šį epą mūsų poetas 
Jonas Graičiūnas, padirbė
jęs prie vertimo penketą 
metų. Knyga išėjo labai

Su pradžia Naujų Metų, kaip visuomet, vėl pradė
sime plėsti tolesnius LLD darbo barus. Visų pirma tu
rime pažvelgti į kasdieninius gyvenimo reikalus, kurie 
paliečia visus šalies gyventojus. Mūsų Draugija niekad 
nestovėjo nuošaliai nuo iškilusių politinių bei ekonomi
nių reikalų. Mes visada įvykius svarstome, jais rūpina
mės.

Bėgyje ilgų visuomeninės veiklos metų, mūsų nariai 
daug ką matė, daug patyrė ir patys pergyveno. Džiu- 
g, kada pamatome, kad mūsų Draugijos puoselėjamos 
idėjos pasaulyje vis ryškiau pasireiškia, kad vienur-ki- 
tur darbo liaudis išeina pergalėtoja.

Bet su skaudančia širdimi turime pabrėžti, kad mū
sų šalis vis dar tebetęsia Vietnamo karą. Valdžios vi
sokį pažadai šią skerdynę baigti nieko nereiškia. Viet
namo kare jau daugiau kaip 55 tūkstančiai jaunų vyrų 
žuvo. Daugiau kaip trys šimtai tūkstančių padaryti 
invalidais. Išeikvota milžiniškos sumos pinigų. Tuo 
tarpu šalyje išsiplėtė nedarbas, miestuose išaugo lūšny
nai, visur stoka gyvenimui namų, mokyklų, ligoninių ir gražiu stambiu leidiniu, 
kitokių būtinų įstaigų. Visur siautėja vagystės, apiplė- gausiai i 
Šimai, chuliganizmas.

Karas baisiai sužalojo mūsų jaunimą. Mokyklose 
narkotikų vartojimas patapo paprastu reiškiniu.

Šie metai Amerikos gyvenime bus daug nulemianti 
metai, nes bus prezidentiniai rinkimai. Pirmą kartą 
milijonai jaunų žmonių turės teisę balsuoti. Seniai jau 
abidvi didžiosios kapitalistinės partijos — republikonai 
ir demokratai — ruošiasi šiems rinkimams. Jos vėl iš
leis milijonus dolerių išrinkimui savo prezidento.

Dauguma amerkiečių seniai reikalauja karą baigti.
. • -• i • 't 1 a • 7 • —Mes remsime tą kandidatą, kuris sutiks tuojau, laimė- 
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L-ustruota. Ji daug 
prisidės prie lietuvių ir 
gruzinų tautų suartėjimo.

Ta pačia proga norisi 
atžymėti, kad prieš metus 
laiko įžymus gruzinų poe
tas Grigolas Abašidze iš
vertė į gruzinų kalbą mūsų 
poeto Kristijono Donelaičio 
garsiąją poemą “Metai.” 
Štai per tuos didžiuosius 
savo rašytojus, per jų ku
rinius, ir susišaukia lietu-jęs rinkimus, užbaigti karą, ištraukti visas militarines

jėgas iš Indokinijos ir palikti tų šalių žmonėms patiems vių ir gruzinų tautos, gi- 
tvarkytis. . 7 _ _

Visoje šalyje jaučiama, kaip karo tęsimas nualino viena kitą.
šalį. Jau 14,300,000 gyventojų priversti prašyti pašai- 
pos, negali pragyventi .iš savo pajamų. Antai, New Yor- 
ko mieste kas septintas žmogus gyvena iš šalpos. Ki
tur yra dar liūdniau. Kainos už viską pasakiškai tebe
kyla.

Daugumoje LLD nariai jau yra pasiekę gražų amžių.
Savo gyvenime jie matė daug pagrindinių pakaitų...

Žvelgiant į LLD veikimą, niekad negalime pamirš
ti mūsų spaudos reikalų. Organizacija neišsilaikytų be 
spaudos paramos, o laikraščiai nepajėgtų gyvuoti be 
organizacijos pagalbos. Yra kolonijų, kur mirtis išretino 
LLD narių eiles. Kitur likvidavosi kuopos. Bet laikraš-

Ii au pažįsta ir pamilsta

Prezidento pagrūmojimas
VISAME kapitalistiniame pasaulyje garsiai nu

skambėjo mūsų prezidento Nixono viešas pagrūmoji
mas, kad Jungtinės Valstijos skaudžiai nubaus tą šalį, 
Kuri išdrįs be pilno atlyginimo eksproprijuoti arba suna- 
cionalizuoti savo šalyje amerikiečių investmentus. Nie
ko nereiškia, kad kuri nors mūsų korporacija jau šimtą 
kartų daugiau dolerių pelnu pasidarė negu tasai jos in- 
vestmentas, jinai turi gauti pilną ir “teisingą” atlygini
mą už jį.

Vadinasi, šalis, kurioje Amerikos kapitalistai turi 
stambius investmentus (formoje įmonių, bankų, šėrų ir 
t. t.), neturi teisės tuos investmentus nacionalizuoti — 
paimti į visuomenės rankas.

Su teisingu pasipiktinimu jau atsiliepė Čilės prezi
dentas Allende. Jis sako, kad, nepaisant šio grūmojimo, 
Čilės valdžia tvarkys savo šalies reikalus taip, kaip jai 
patinka, kaip turi teisę tvarkyti kiekviena nepriklausoma 
šalis. Kaip žinia, Čilės valdžia yra atsisakius atmokėti 
kai kuriom amerikiečių firmom, kurios, pasirodo, pelnais 
yra pasidariusios daug kartų daugiau dolerių, negu tie 
jų investmentai. Spėjama, kad kaip tik turėdamas tokį 
Čilės respublikos pasielgimą galvoje, prezidentas ir iš
leido tą pagrūmojimą, turėdamas galvoje Čilės respub
liką ir kitas Lotynų Amerikos šalis.

Kas ką rašo ir sako
JIE NORĖTŲ, KAD
LIETUVA BŪTŲ 
SUSPROGDINTA

telkti Kiniją padėti jiems 
mūsų Lietuvą “išlaisvin
ti.”

PASTARA 
GARSIAKALBIAMS 
IR PLEPERIAMS

Lietuvos “Komjaunimo 
tiesa” (sausio 5 d.) įdėjo to
kią protingą pastabą, iš ku
rios daugeliui mūsų galima 
pasimokyti:

Ar pastebėjote, kaip nejau
kiai pasijunta bendrakelei
viai, kai troleibuso ar autobu
so kampe įsitaisiusios kūmu
tės ima tarškėti naujienas?

Kodėl žmogus priverstas 
klausytis kaimynės paslapčių, 
kurias ji žeria į telefono ra
gelį bendrame bute ? Nueini 
į kiną ar teatrą — bent čia, 
atrodo, priimta laikytis tylos. 
Bet kur tau! Nespėjai įsigi
linti į filmą ar spektaklį, kai 
šalia, priekyje ar už nugaros 
ima dudenti žiūrovai. . .

Koks triukšmas pradeda 
kenkti žmogaus sveikatai ? 
Nuo dvidešimt - trisdešimt de
cibelų,—sako medikai. Moks
lininkai ir inžinieriai, kon
struktoriai ir technikai sten
giasi sukurti mašinas, kurių 
ūžesys neviršytų šios normos. 
Numatomos įvairiausios baus
mės chuliganams, drumsčian- 
tiems gyventojų ramybę.

Matyt, sugebėjimas valdy
ti savo balsą priklauso nuo 
žmogaus vidinės kultūros, dė
mesio kitam.

Praeitų metų lapkričio 
pabaigoje atžymėjome žy
maus mūsų rašytojo ir dra
maturgo Juozo Grušo gimi
mo 70 metų jubiliejų. Iškil
mės vyko Kaune, buvo la
bai gražios, bet k a r t u ir 
graudžios, nes jubiliatas 
buvo ištiktas skaudaus smū
gio: gal kokią savaitę prieš 
jubiliejų staiga mirė nuo 

čių išlaikymo reikalas nesumenkėjo. Pasitaiko, kad dėl širdies smūgio jo mylimas 
jėgų nusilpnėjimo žmogus nebegali daugiau skai
tyti, bet medžiaginiai paremia jis laikraštį, kad kiti ga
lėtų juo naudotis, kurie dar pajėgia skaityti. Tai labai 
gražus dalykas. Toks žmogus supranta, kad didžiausias 
turtas yra apšvieta, kad tik skaitant knygas ir laikraš
čius tegalima praplėsti savo pasaulėžiūrą.

Džiugu,,-kad mes dar pajėgiame reguliariai išleisti 
žurnalą “Šviesą” ir nariams po vieną, ar kartais net 
dvi knygas per metus duoti.

Įspūdingai buvo atžymėti “Laisvės” 60 metų ir “Vil
nies” 50 m. jubiliejai. Dabar artėja LLD 60 metų gyvavi
mo jubiliejus. Tai bus 1975 metais. Gaila, kad pirmieji 

(Draugijos archyvai žuvo. Nemokėjome kaupti istorinių 
dokumentų. Mirtis jau pasiėmė daugelį įžymių aktyvis
tų. Renkant medžiagą, teks naudotis turimais senais 
laikraščiais ir prikelti pergyventus įvykius. Sėkmingam 
jubiliejaus atžymejimui reikalinga visų Draugijos narių 
talka.

Jubiliejaus atžymėjimo reikalu turėtų būti kalbama 
kuopų susirinkimuose. Diskutuojant, atsiras naujų min- 
čių-sugestijų, ir susirinkimai pasidarys brandesni.

Mūsų Draugijai labai daug padeda draugai iš Lie
tuvos. Esame dėkingi jiems už tai.

Mielieji LLD nariai! Pradėdami darbą su Naujai
siais Metais, vėl žiūrėkime, kad mūsų daugelio metų 
puoselėtos idėjos nesilpnėtų, kad organizacija ir pažan
gioji spauda tvirtai žygiuotų pirmyn.

CENTRO KOMITETAS:
K. Petrikienė, Pirmininkė 
Jonas Grybas, Vice Pirmininkas 
Ieva Mizeriene, Sekretorė 
Povilas Venta, Iždininkas 
Antanas Bimba, “Šviesos” redaktorius 
Lilija Kavaliauskaitė Iždo globėja 
Anne Yakstis, Iždo globėja

pradžiuginti skait y t o j u s 
naujais laimėjimais.

• "* • ” *" •
Tai, berods, ir gana tam 

tarpui. Laiškas iš tikrųjų 
užsitęsė, nusibos skaityti.

Lietuvoje dabar visi lau
kų darbai apdoroti, vyksta 
kolūkių ataskaitiniai - rin
kiminiai susirinkimai, ku
riuose mūsų artojai suveda 
pasiektus rezultatus, planuo
ja darbus ateičiai. Metai 
buvo geri, derliai visur 
aukšti, pasiekimai dideli.

O žiemos Lietuvoje vis 
dar nėra. Sniego nematyti, 
net keista kai laukai tušti 
sausio mėnesį. Šiandien 
šaltis pašo ko aukš- 
čiausiai: pasiekė 6 laips
nius Celsijaus. Tai bent 
žiema! Visiškai ko kito 
laukėme po tokios kaitrios 
vasaros ir šilto rudens, ma
nėme pusnynai užvers ke
lius ir ‘visas ^tvoras, o čia-še 
tau! Miestų aikštėse išpuoš
tos tradicinės eglės stovi 
ant plikos žemės, margai iš
sipuošusios, spalv o t o m i s 
ugnimis žiburiuodamos, o 
baltumo čia tiek ir tėra, 
kiek senio Šalčio barzdoj. 
Tikrai keista žiema. Na, gal 
suduos ir žaltelis. Juk Lie
tuvoje atžala kaip reikiant 
tik vasario mėnesį, tiesa?

Priimkite geriausius pa
linkėjimus visiems puikie
siems “Laisvės” darbuoto
jams, draugams, rėmėjams.

Su pagarba, 
Jūsų —

Juozas Baltušis

metų pensininkas iš

Vai tiekūno a rgumen-
“Kini-

koks jos režimas bebū- 
interesas yra visais

Chicagos kunigų “Drau- tas (žodis žodin): 
gas” (sausio 14 d.) sveiki
na kokį ten pablūdėlį Vyt. 
Vaitiekūną, kuris pabėgė
lių lei d i n y j e “Į Laisvę” Tarybų Sąjungą silpninti ir 
agituojąs “veiksnius” pasi- sprogdinti.”

JOS, 
tų, 
būdais ir kiekviena proga

sprogdinti/

Dallas, Texas. — Billy E. 
Hurst norėjo nusukti lėktu
vą į Kubą. Sakėsi turįs pa
kankamai dinamito lėktu
vui sunaikinti. Bet buvo 
perkalbėtas ir policijai pa

sidavė.

ĮVAIRENYBES
Trąšų suvartojimas 

v , , ,
Daugiau s i a mineralinių 

trąšų suvartojama Europo
je. Kasmet vienam Europos 
kultūrinių žemių hektarui 
tenka vidutiniškai po 158 
,kg. mineralinių trąšų. Šiau
rės Amerikoje suvartojama 
66 kg., Okeanijoje — 33 kg., 
Azijoje—22 kg., Pietų Ame
rikoje—14 kg., o, Afrikoje— 
tik 7 kg.

tas iš kalėjimo, nusprendė 
pamėginti laimę visuomeni
nėje veikloje ir tapo Suka- 
gumos miesto Fukasimos 
prefektūros vietos įsakymų 
leidžiamosios asamblėjos 
nariu ! Iki šiol T. Jakukis 
devynis kartus yra sėdėjęs 
už grotų. Jis buvo suim
tas už išprievartavimą, bau
ginimus ir kitus nusikalti
mus.

45 metų gengsterių vado
vas Takesis Jakukis, paleis-

Italijoje prasidėjo me
džioklės sezonas. Pirmą 
dieną šešetas nušauta ir 50 
sužeista... pačių medžio- 
tojų. i ,

sūnus Vytautas, vyras gal 
ne pilnų 40 metų. Visi dėl 
to smarkiai pergyvenome. 
Bet Juozas Grušas laikosi 
vyriškai, rašo naujus vei
kalus, planuoja d ai' daug 
ką gero padaryti.

Kitas vyresnės kartos ra
šytojas, Augustinas Gricius, 
jau prieš porą metų atšven
tęs savo 70-tį, dabar inten
syviai ruošia ir leidžia at
skirais tomais savo raštus. 
Jau išėjo keli tokie tomai, 
dar išeis keletas. A. Gri
cius—puikus feljetono meis
tras, geras jumoristas, ra
šęs ir apsakymus, ir pje
ses teatrui, ir net vieną sce
narijų kino komedijai “Ka
lakutai.”

Rašytojas Juozas Paukš
telis žiemai atsikėlė iš Kė
dainių pagyventi Vilniuje. 
Jo romanų trilogija—“Jau
nystė,” “Netekėk, saulele” 
ir “Čia — mūsų namai’’— 
savo laiku buvo atžymėta 
respublikine valstybine pre
mija. Plačiai žinomi jo ro
manai “Našlės vaikas,’’ 
“Kaimynai,” daug apsaky
mų. Šiuo metu J. Paukš
telis intensyviai rašo atsi
minimus apie J. Jablonskį, 
Lazdynų Pelėdą, Gabrielę 
Petkevičaitę-Bitę, - Šatrijos 
Raganą (Mariją Pečkaus- 
kaitę), Maironį, Vincą My
kolaitį - Putiną, J. Tumą - 
Vaižgantą, daugelį kitų. Su 
visais yra bendravęs, pa
žintį turėjęs, apie visus daug 
vertingos medžiagos sukau
pęs. J. Paukšteliui dabar— 
72 metai.

Kaip matote, mūsų vyres
nės kartos rašytojai nenu
silenkia metų naštai, dirba, 
kruta, intensyviai 
Tai džiugu.

Apie jaunuosius 
jus nė kalbėti nėra
si pakilę dideliems kūrybi- 
n i a m s skrydžiams, žada

73
Leipcigo (VDR) Paulis 
Richteris per 15 metų su
rinko penkis tūkstančius 
skustuvų iš ‘60 šalių. Di
džiausias j o kolekci j os skus
tuvas yra pagamintas JAV 
1908 metais.

Jonas Mekas
KVAPAS
avių vilnos ir prakaito
nugula dulkėmis 
obelų lapuose,;
ir varva vyšnių šakos.

O raibsta akys
Įdegusiu toliu / 
Ir kelio dulkėm. 
Ir mėlynos ūksmės 
sugeria vėsą 
ir sodų kvapą.

Varnalėšų 
(plokštės nusvirę 
ant tako 
lėpsta pavėsio.

Mintys 
diena vakaras naktis

Motina laukai 
saulė rugsėjis

šlapi tekiniai 
žiema
sodas

Dangus paukščiai langai

Vaikai pamatė lapę.
Tėte, tėte, lapė, lapė.
Atėjo vyrai ir užmušė lapę.

Lapė, lapė, lapė!

Širdis pilna liūdnumo.

kuria

rašyto 
ko: vi

Motule, vai 
kas dainuoja 
taip graudžiai, 
taip graudžiai?

— Tai nepiauti 
rugių laukai, 
vaikeli, 
tai nerauti 
linai.
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LAISVE 3-ias puslapis

San Francisco, Cal.
Žieminių švenčių pramoga

Gruodžio 26 dieną mūsų 
LLD 153 kuopos pobūvis su 
pietumis, įvykęs Berkeley, 
Calif., galima sakyti visa
pusiai buvo sėkmingas ir 
mielas. Be šaunių pietų 
pobūvio dalyviai gavo pro
gą pasigėrėti Lietuvoje ga
mintos rekordinės juosteles, 
kurioje užrekorduota “Lais
vės” 60 metų jubiliejus bei 
sveikinimai. Tai žymiųjų 
Lietuvos pareigūnų įspū
dingos kalbos su sveikini
mais, dainomis ir muzika.

Už tad padėka Valei But
kienei už juostelės parve
žimą iš New Yorko, o Po
vilui Ventai už dovanojimą 
juostelės. Tuo pačiu kartu 
didelė padėka mūsų mie
lom šeimininkėm už nema- J 
žą triūsą prie pietų ir vi
siems už dovanas pobūviui. 
O svečiams už atsilankymą.

Antroji įspūdinga pramo
ga įvyko jau pirmoje die
noje 1972 metų. Taipgi 
Berkeley, Calif. Ši maloni 
pramoga buvo suruošta per 
Oaklando LLD kuopos na
rius. Pradžios metų susi
rinkusiųjų ūpas buvo aukš
tokai pakilęs, nes vieni ki
tus sveikino, linkėjo viso ge
riausio naujųjų metų pro
ga. Ir nuo savęs norisi pa
linkėti visiems viso geriau
sio, o visų labiausia, kad 
gyvuotų tvirta, maloni drau
gystė, taika, visur ir visame 
pasaulyje.

Beje, minint Naujųjų Me

tų linkėjimus, labai norisi 
nuoširdžiai palinkėti, pas
veikinti “Laisvės” nenuils
tantį, mielą personalą ir 
kartu visus skaitytojus.

Na, dar žodis apie pra
džios meto pobūvį. Prisi
mintiną, kad be skanių pa
tiekalų, dar mūsų nuošir
dus Alekas Taraška, ne
paisant, kad šiuo tarpu jo 
sveikata buvo pašlijusi, at-j 
silankė į pobūvį. Be to, jis 
atsigabeno reikalingus in
strumentus ir jis mums pa
rodė, pademonstravo Lietu
vos 1960 metų “Dainų Šven
tės” spalvingą ir žavesio 
pilną filmą. Didelis ačiū A. 
Taraškai ir dirbusiems ma
lonios nuotaikos pobūvyje.

Ligoniai
Prieš porą savaičių 01- 

! ga Prokšaitis pergyveno 
sunkią operaciją nugaroje. 
Olga yra mūsų Valės Sut- 

ikienės sesers dukra. Vincas 
Burda prieš tūlą laiką taip
gi pergyveno pavojingą 
operaciją, bet jau buvo 
džiugu jį matyti Naujųjų 
metų dienos pram o g o j e . 
Nuoširdūs linkėjimai abiem 
ligoniam pilnai sutvirtėti ir 
būt sveikiem.

Beje, baigiant prisimini
mą, apie mūsų ligonius, va 
tik teko išgirsti, kad mūsų 
gerųjų žmonių Jono ir Ma
rytės Ginaičių mieloji du
kra Liuda pergyveno sun
kią operaciją. Tuo kartu 
sužinota, kad mūsų LLD 
153 kuopos narys Tonis Ra-

HARTFORD, CONN. 
Mirus

Lucy. Žemaitienei
Reiškiu gilią užuojautą jos sesutei Louise 

Butkevich, giminėms ir draugams. Ilsėkis ra
miai, lai būna tau lengva Laisvų Kapinių žeme
lė. Kad žemė ta, kur brangi draugė ilsisi, mums 
niekad nebūtų svetima.

Klementina Yenkeliūniene
Waterbury, Conn.

kasius vėl pasidavė į ligo
ninę. Apgailėtina, kad T.
Rakašius jau pergyvenęs 
kelis nelemtus smūgius 
(stroke). Dar kartą tenka 
palinkėti visiems suminė
tiems ligoniams greitosios 
sveikatos.

Pradžios Metų 
Susirinkimas

Sausio 16 d. LLD 153 
kuopos posėdis bei susirin
kimas pavyko sėkmingai. 
Laikraščių vajininkė Valė 

jSutkienė pranešė, kad va
jaus pasekmės buvo, geros. 
Vajaus laike bendrai darba
vosi V. Sutkienė su V. Ta- 
raškiene. Prie to, nors pra
džios metų LLD kuopos iž
das apytuštis, bet nutarta 
paremti sekamus reikalus 
po 25 dolerius: taikos ju
dėjimą, laikraštį “Darbas’’ 
ir apsigynimą.

Džiugu, kad LLD ir LDS 
kuopų valdybos pasiliko 
vairuoti kuopų reikalus tos 
pačios. Beje, LLD 153 
kuopa nutarė suruošti pra
mogą su pietumis ir filmu 
vasario 13 dieną Finų salė
je, 1819—10 St., Berkeley, 
Calif. Pietų pradžia 1-mą 
valandą. Kviečiame atsilan
kyti.

M. B—te

Miami, Fla.
Visiems Miamės ir apy

linkės lietuviams praneša
me, kad Aido Choras ren
gia koncertą ir pietus va
sario 16 d., Lietuvių Socia- 
lio Klubo salėje,2610 N. W. 
119th Street.

Mes, Miamio choro komi-
tetas ir rengimo komisija, 
užkviečiame visus lietuvius, 
“Laisvės” ir “Vilnies” skai
tytojus ir visus kitus, daly
vauti ir atsivesti savo pa
žįstamus. Pietūs prasidės 1 
vai., o koncertas 2:30 vai. 
po pietų.

Programoje dalyvaus pats 
Aido Choras su gražiomis 
dainomis, kurias moko va
dovė Birutė Ramoškaitė. 
Taipgi turėsime vyrų kvar
tetą, turėsime duetų ir so
listų. Ona Stelmokaitė ir 
Birutė Ramoškaitė, girdė
jau, dainuos duetą. Gaila, 
kad mūsų Aido Choro so
listė Mae Gabrėnienė ir jos 
vyras pasitraukė iš choro.

Rengimo Komisija

Binghamton, N. Y.
Padėka

Noriu nuoširdžiai padė
koti visiems draugams ir 
draugėms, kurie mane ap
lankė laike mano sunkios 
ligos. Taipgi dėkoju tiems, 
kurie išreiškė užuojautą 
laiškais ir gražiomis dova
nomis. Tas daug man padė
jo sunkumus nugalėti, at
gauti sveikatą ir vėl eiti 
prie kasdieninio darbo. Vi
siems ir visoms didelis ačiū.

Dar truputis apie 
susirinkimus

Nors jau buvo “Laisvė
je” rašyta apie LDS kuo
pos susirinkimą, bet dar aš 
noriu truputį pridėti. No
riu pridėti, kad praeitais 
metais kuopa viso turėjo 
$661.74 įplaukų, o išlaidų 
$198.10. Tai su pradžia 
1972 m. ižde yra $477.26.

.Mary Lynn

Tokijas, — Kelios Ame
rikiečių firmos su pigia ja
ponų darbo jėga 1971 me
tais padarė didžiausius pel
nus ir sumažino 275,000 
darbininkų darbus Ameri
koje.

Kas jaudina amerikietį?
Praėjo kalėdos, kurių iš

vakarėse amerikiečiai pa
gal tradiciją teikia vienas 
kitam dovanėles, siuntinėja 
sveikinimus. Tačiau ne svei
kinimų ar dovanėlių skai
čius šiandieną jaudina ame- 
rikiečįus. Juos jaudina ki
tos Santa Claus dovanos.

Antro j i “niksonomikos” 
fazė, kurią JAV kongresas 
pratęsė iki 1973 metų ba
landžio 30 d., per pusantro 
mėnesio parodė, kad ekono
minius šalies sunkumus ir 
toliau teks nešti tik 
darbo žmonėms, Santa 
Claus apdovanojo tik kor
poracijas. Gruodžio mėnesį 
stambiausias šalies meta
lurgijos koncernas United 
States Steel Corporation 
oadidino produkcijos kainas 
7.7 procento. Tai reiškia, 
kad pabrangs plataus var
tojimo gaminiai: pradedant 
konservais ir baigiant auto
mobiliais. Pavyzdžiui Ge
neral Motors, Ford, Chrys
ler automobilių gamybos 
milžinai bematant pasinau
dojo proga — bevek trim 
procentais pabrangino au
tomobilius. Leidimas kom- 
panij oms didinti pelnus 
yra tik viena medalio pusė. 
JAV kongresas pritarė Įs
tatymui, kuris 15.7 bilijono 
dolerių sumažina korpora
cijų ir jų pelno mokesčius 
trejiems metams. “Wall 
Street Journal” pranešimu, 
vyriausybė ypatingą dėme
sį skiria tai pramonei, kuri 
susijusi, su karinių reikme
nų gamyba, žodžiu, tam 
kas daugiausia duoda pel
no. Ar tai ne geriausias įro
dymas, kokia bus JAV už
sienio politika? Tuo tarpu, 
vyriausybė kalba, kad šios 
priemonės turinčios padi
dinti ne tik gamybą, bet ir 
pirkėjų pareikalavimus.

“The N. Y. Times” pa
skelbė straipsnį, jog “JAV 
pirk grūdus pakelta kaina”. 
Laikraštis rašo, kad vyriau
sybė nutarė supirkti didelį 
kiekį grūdų ne tik tam, kad 
juos pabrangintų, bet kad 
pakeltų kainas mėsai ir ki
tiems maisto produktams.

Beveik 30 procentų pla
taus vartojimo prekių JAV 
įsiveža iš kitų, kraštų. Tai, 
kad prezidentas atšaukė 10 
procentų mokestį importuo
jamoms prekėms į Ameri
ką, nereiškia, kad jos ne- 
pabrangs. Dolerio nuverti
nimas, lyginant su užsienio 
valiuta, ekonomisto V. Per
lo paskaičiavimu, 5 procen
tais pabrangins įvežamas 
prekes.

Beveik su naujametiniais 
sveikinimais milijonai ame
rikiečių gavo pranešimus, 
kad nuo sausio 1 dienos bus 
pakeltas buto mokestis apie 
7 ar net 13 procentų. Pra
ėjus Naujųjų metų dienoms, 
New Yorko ir jo apylinkių 
gyventojai už pravažiavimą 
autobusais ir metro vietoje 
30 centų pradėjo mokėti 35. 
Dvigubai padidintas mokes
tis už pravažiavimą tiltais 
ir tuneliais.

Vyriausybė “įšaldydama” 
atlyginimus ir kainas, pa
žadėjo amerikiečiams iki 
1972 metų pabaigos 2.5-3 
procentais sumažinti inflia
ciją. Tačiau dabar jau pas
kaičiuota, kad, esant tokiai 
padėčiai, pragyvenimas per 
tą laikotarpį pabrangs 10 
procentų. Vyriausybinės po 
litikos šalininkai aiškina, 
kad iki metų pabaigos ame
rikiečių atlyginimai, sutin
kamai su antrosios fazės 
reikalavimais, išaugs iki 5.5 
procento. Tačiau jie nepa

sako, kad likusį 4.5 procen
to bus priversti mokėti pa
tys amerikiečiai iš savo 
santaupų arba sumažinti 
savo išlaidas.

Neišspręsta lieka kita 
problema. Gruodžio pabai
goje laikraštis “N. Y. Post” 
patalpino piešinį, kuriame 
begalinei, bedarbių eilei lin
kima linksmų kalėdų. Jame 
vaizduojamas ir preziden
tas, laikantis dovanų dėžu
tę su užrašu: “Neatidaryki
te iki 72”. Ar JAV vyriau
sybė tikra, kad šįmet duos 
bedarbiams darbo ? Ne! 
1972 metų pabaigoje ji nu
mato 5 procentus bedarbių. 
Dabar jų .yra 6 procentai 
arba 5.2 milijono. Preziden
to ekonominių patarėjų ta- 
r y bos vadovas Herbert 
Stein pareiškė, kad 4 procen
tus bedarbių vyriausybė 
ateity laikys pilno užimtu
mo lygiu ekonomikoje. Ki
tas tos tarybos narys Ezra 
Solomon pasakė, kad atei
tyje vyriausybė, matyt, 
esant 5 procentams bedar
bių, laikys pilno užimtumo 
visuomenę. Tokios vyriau
sybės patarėjų prognozės. 
O prof. Bertram Gross 
paskaičiavo, kad iki 1972 
metų pabaigos nedarbas 
gali pakilti iki 7 procentų.

Laikraštis “The N. Y.Ti- 
mes” neseniai atspausdino 
Tom Neist piešinį, kuriame 
vaizduojamas darbininkas 
su plaktuku rankoje ir gre
ta jo nutukęs kapitalistas 
su cilindru ir dolerių mai
šeliu. Darbininką ir kapi
talistą jungia stambi krau
jagyslė su užrašu “Tikroji 
sąjunga”. Piešiniui beveik 
šimtas metų, tačiau darbo 
ir kapitalo “sąjunga” nepa
sikeitė.

Apolinaras Sinkevičius
(Iš “Tiesos”)

Washingtonas. — Tarybų 
Sąjungos dailės parodą tūk
stančiai lanko. Paroda pa
dengia visas 15 respublikų.

HELP WANTED-MALE-FEMAL)
MAINTENANCE MAN

Knowledge of hand tools. Grow 
with responsibility. Excellent firm.

; Start $6,000 plus fee pd. Call
R. M. Bense, 201-246-2500.

SCE PERSONNEL
OF NEW BRUNSWICK, N. J.

303 George St. Room 205
(4-7)

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Top wages paid.
Call 201-725-8547

(1-8)

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

(7-14)

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

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

MACHINISTS, 2nd Class
Must be experienced 

Steady Work 
TAP-RITE PRODUCTS DIVISION 

204 Railroad Avenue 
Hackensack, N. J.

Please mention this ad.
(7-13)

NIGHT FOREMAN
Large novelty embroidery manu

facturer offers unusual opportun
ity for experienced foreman. Man 
must be thoroughly familiar with 
novelties and able to handle large 
plant. Steady, year-round employ-
meni.

August Embroideries
37 Industrial Ave., Fairview, N. J. 

943-0650 (7-9)

Apie “Glūdi liūdi” ir dar šį bei tą
Atvirai šnekant, poeto’ 

Kleofo Jurgelionio vardas 
iki šiolei man tebuvo žino
mas tik iš “Lietuvių litera
tūros istorijos’’ bei iš ke
lių eilučių, patalpintų an
tologijoje “Lietuvių poezi
ja.” Tai, žinoma, buvo la
bai maža, ir ryškesnio vaiz
do apie šio poeto kūrybą 
nebuvo įmanoma susidary
ti, nes 1916 metais Chica- 
goje išleistas jo eilių rinki
nys “Glūdi liūdi,’’ tapęs bib
liografine ,retenybe, buvo 
pasiekiamas nebent litera- 
ros tyrinėtojams. Dabar ši 
spraga jau užpildyta — tė
viškėje išėjo Kl. Jurgelionio 
poezijos rinktinė “Glūdi liū
di.”

Rinktinė talpina savyje 
ne tik čikagiškį rinkinį; 
knygos turinys žymiai pra
siplėtė podebiutiniui laiko-, 
tarpiu parašytais eilėraš
čiais, eiliuota pjese - pasako 
“Uždraustas geismas” bei 
niekur neskelbtais sekimais 
ir vertimais. Be to, rink
tinėje spausdinamas išsa
mus A. Rabačiauskaitės (ji 
ir paruošė spaudai šią kny
gą) straipsnis, nušviečian
tis Kl. Jurgelionio gyveni
mo linkius.

Kleofas Jurgelionis — ga
na s a v i t Oi balso poetas, 
nors jo poezijos temų ratas 
nėra labai didelis. Tai, pa
sakyčiau, lyriškas meilės dai
nius, kuriam, išskyrus gal 
vieną kitą poetinio darbo 
pradžios eilėraštį, labai sve

timas patosas ir perdėtas 
deklaratyvumas. Jis išliko 
pačiu savimi iki mirties 
( m i r ė Riverside, Kalifor
nijoje, 1963.XII.24), ir tai 
jo pats pagrindinis savitu
mas, nes likti pačiu savimi 
nūnai toli gražu ne kiekvie
nas sugeba. Aš nenorėčiau 
sutikti su vieno savo bičiu
lio nuomone, kad K1. Jur
gelionis— vienodas. Nie
ko panašaus!

Perskaičius knygą, akys- 
na pirmiausia krinta nevie
nalytė, kartais net labai su
dėtinga eiliavimo maniera. 
O jei dar nebūsime akli ir 
mokėsime klausyti ne tik 
ausim, bet ir širdimi, mes 
tikriausiai pastebėsime, jog 
rinkinio meilės temų ratas 
nėra jau toks vienodas, 
kaip atrodo iš pirmo są
skambio; kiek sykių mes jį 
besuksime apie vieną ašį, 
tieksyk jis riedės per širdį 
kitoniškiau.

Nesinorėtų sutikti ir su 
A. Rabačiauskaitės nuomo
ne, kad po pirmojo pasau
linio karo “K. Jurgelionim 
poezijoj vyrauja erotiniai 
motyvai.” Gal į rinktinę 
nepatekę eilėraščiai ir turi 
kur kas daugiau erotikos, 
bet mes to nežinome. Iš 
rinkinio, galima sakyti, tuo 
nedvelkia.. Meilės poezija 
lieka meilės poezija, ir jei
gu mes į ją skersakiuosime 
užkietėjusio moralisto ku- 
kulainėm, tai atskiras Ho
mero, Katulo, S. Jesenino

HELP VANTED-MALE-FEMAL8
CONSTRUCTION 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)

BOOKKEEPER
Retired male to work 40 hours 

per week. Also general office 
work.

Call 201-561-1272.
(1-7)

MECHANIC
Experienced, able to drive Low- 

bed.
Call 201-561-1272.

(1-7)

Kitchen Cabinet Maker
Experienced only 

Salary Based on Experience 
201-469-1324

(5-9)

Corrugated Box Operator
Experienced Combiner Operator 

for New Factory on L. I.
Call Bill Bowers

516-643-6300
(5-7)

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)

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)

NURSING INSTRUCTORS
Faculty positions open now for full 
timid1 ’& part time in pediatrics & 
Medical Surgical nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 462-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of Balto., Dept. 
Of Nursing, 2901 Liberty lights. 
Ave., Balto., Md. 21215

(7-14)

ir t. t. eilutes turėsime ne
abejotinai braukti, kaip 
amoralias. Laimė, iki to 
dar nepriėjome. Manęs, pa
vyzdžiui, visai nešokiruoja 
nei “blauzdelės” nei “kul
šys.” Skonio reikalas? Gal 
būt, gal būt...

Tačiau man peršasi min
tis, kad pastaruoju metu 
mes tapome labai jau dide
liais dorovės sergėtojais. 
Skaitydamas, sakysim, J. 
Hašeko “Šveiką,” ne vienas 
krizena: “Che-che, ot duo
da!,” prie butelio sausvynio 
pasakoja šlykščiausius anek
dotus, o viešai išverčia kailį ir 
virsta tipišku moralistu, 
paprasčiausią “į” vadinda
mas ne taip ausį rėžiančio
mis “išmatomis,” ir pan. 
Aš, žinoma, nesiūlau pra
stumti poezijon visas vul
garybes, tačiau dėl kažko
kių kojų, kurios buvo, yra ir 
bus, neverta suerotinti Kl. 
Jurgelionio. Juoba kad be 
tų kojų nelabai egzistuotų 
ir meilės poezija. O ji eg
zistuoja, ir jau labai seniai.

“Glūdi liūdi” vyrauja 
meilės poezija. Gal ji ir nė- 
Ak tokia tobula, kad ją sta
tytum lygioj gretoj su Pe
trarkos sonetais, bet ji yra 
pakankamai svarus indėlis 
lietuvių literatūron, ir tai, 
man regis, svarbiausia.

Augustas Tamaliūnas

Pakalbinkite savo kaimynui 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi
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KOMENTUOJA SKAITYTOJAS

Jie geriau žino, kas 
a, o kas nenauding

Kai kurie užsienyje lei
džiami lietuviški laikraščiai 
labai jau rūpinasi mūsų 
jaunimu, sielojasi dėl to, 
kad juos “tremia į tolimiau
sias šalis dirbti”. Paskaitai, 
kas parašyta, ir nejučiomis 
pagalvoji, kad rašantys ir 
užjaučiantys “sunkią, prie
vartinę Lietuvos jaunimo 
dalią” paprasčiausia nepa-

Soviet Art Shown Here
The Soviet Arts and 

Crafts Exhibition opened in 
Washington Jan. 12. The 
exhibition, containing about 
1,500 old and present works 
of art is the largest show 
of this type to be sent 
abroad by the Soviet au
thorities. It will travel to 
five other American cities 
under the Soviet-American 
cultural exchange program.

Yekaterina A. Furtseva, 
the Soviet Minister of Cul
ture who is here with the 
exhibition said she hopes 
that this show of art would 
signal an expansion in So
viet-American cultural con
tacts.

Soviet officials have said 
that the recent improve
ment in Soviet - American 
relations, highli g h t e d by 
President Nixon's plan to 
visit Moscow in May, led 
to the decision to send 
this exhibition here.
Its official title is “Soviet 
Union: Arts and Crafts in 
Ancient Times and Today.”

Over the doorway of the 
gallery where the exhjbi- 
bition is held are the 
words: “Art Belongs to 
the People.”

Use 

MASPETH, N. Y.
Mirus

Ievai Tamulynienei
LDS Centro raštinės darbininkai reiškia Ievai 
Mizerienei užuojautą netekusiai mylimos motinos.

Carol Baretela
Valerie Gasiūnas
John Siurba
Anne Yakstis

Ozone Park, N. Y.

I MASPETH, N. Y. /■ 1

Mirus I
I Ievai Tamulynienei |
I Reiškiame gilią užuojautą dukrai Ievai Mizarienei 1
I ir visiems velionės artimiesiems. 1
I V. O. Čepuliai
I P. N. Bukniai
I A. Vaznienė
I F. Mažilienė

J. J. Lazauskai 1
P. N. Ventai 1
Anna Cibulsky 1
O. Jonušienė 1

I P. H. Siauriai A. Kazlauskienė 1
I A. Rainienė
I O. Laukaitienė
1 A. Kunevičienė
I J. O. Kalvaičiai
I J. E. Kasmočiai
I G. Danilevičienė

B. N. Skublickai 1
A. Petraitienė 1
M. Tamėlienė 1
A. Quater 1
D. Galinauskienė 1
M. Šukaitienė 1

I K. I. Levanai K. Čeikauskienė |
I K. Sukaskienė
I Antanina Rojalis
1 Mary Žibudienė
I Lottie Johnson
I A. černevičienė

M. Kreivėnienė I
M. Krunglienė 1
O. Dobilienė I
J. Anskienė 1
L. Kavaliauskaitė 1]

I J. K. Rušinskai V. Šibeikienė 1
I R. H. Feiferiai M. Karvelienė 1
I Mildred Stensler
I J. Grybas
I S. Večkys
I A. L Bimbai

V. B. Kersuliai Ii
Marcelė Jakštienė 1
W. A. MaUn 1

žįsta mūsų jaunimo, jo gy
venimo tikslų, o gal būt, ir 
nenori žinoti, kokios nau
dos turi jauni, padirbėję 
stambiose statybose. Štai 
kodėl ir noriu papasakoti 
apie vieną “buvusį Sibiro 
tremtinį”.

Inžinierius Alfonsas Ur
bonas. Štai jo trumpa bio
grafija. Dirbdamas Šiau
liuose, jis vadovavo tokioms 
statyboms: plėtė pedagogi
nį institutą, pastatė pieno 
kombinatą, precizinių stak
lių gamyklą, gelžbetoninių 
konstrukcijų gamyklą, kuri 
gamina surenkamus namus, 
mėsos kombinato šaldytu
vus, Radviliškio žemės ūkio 
marinų gamyklą, Raseinių 
mokyklų kompleksą... Kai 
buvo nutarta per trumpą 
laiką pastatyti Akmenės ce
mento gamyklos dvi tech
nologines linijas, kurios per 
metus gamintų po 600 tūk
stančių tonų cemento, kai 
reikėjo suburti daug žmo
nių šiam reikalui, statybos 
ministerija prisiminė A. 
Urboną ir jį paskyrė tresto 
valdytoju. Taip jis nuo dar
bų vykdytojo tapo tresto 
valdytoju. O amžius — ke
turiasdešimties nėra.

Kai A. Urbonas visa tai 
pasakojo, man dar smal
siau pasidarė: kas tai, įgim
tas talentas, ar dar kas 
nors padeda žmogui taip 
kilti aukštvn?

— Kas jums padėjo? — 
klausiu aš. — Juk didžiuma 
inžinierių, baigusių Kauno 
politechnikos institutą, ne 
taip greitai ir / sėkmingai 
iriasi gyvenime.

—- Sibiras padėjo, — at
sako Alfonsas Urbonas.

Sibiras? Iš tiesų — taip.

Ir Urbonas papasakoja, 
kaip jis, ką tik baigęs ins
titutą, buvo pasiųstas į 
Brat s k ą į hidroelektrinės 
statybą. Tai buvo statyba, 
kuri lygiavosi į pačias di
džiausias pasaulyje. Ir jau
nas inžinierius kelerius me
tus dirba meistru, darbų 
vykdytoju.

Prisimin ę s pasakojimus 
apie dabartines darbo ir po
ilsio stovyklas, apie sunkias 
sąlygas, klausiu, kaip jam 
buvo.

— Gyvenome palapinėse.
O kas nežino Sibiro šal

čių? Ir va, po šios vyrišku
mo mokyklos jis Lietuvoje.

--Darbas Sibire mane 
nuteikė dideliems mastams, 
— sako A. Urbonas. — Mes 
Lietuvoje kartais skundžia
mės; kad trisdešimties dar
bininkų negalime rasti, o 
ten tūkstančius mobilizavo
me. Ir aš daug ko išmokau.

Jis pasakoja, o aš prisi
menu Jack Londono kūri
nių her o j u s, ieškančius 
Aliaskoje aukso. Vieni tap
davo turtingi, kitus auksas 
pražudydavo. Sibiro gam
ta ir jos klastingumas pa
našus į Aliaskos,panašūs ir 
užsispyrę atkaklūs žmonės, 
kurie įveikia šalčius. Skir
tumas, sakyčiau, tas, kad 
A. Urbonas rado kur kas 
vertingesnį turtą — žinias. 
Ne veltui patarlė sako: “Ką 
žinosi — ant pečių nenešio
si.” Ir jo žinių Lietuvoj la
bai reikia. Statybų daug, 
bet dar daug ką reikia tu
rėti.

Šią vasarą 620 Lietuvos 
.jaunuolių buvo išvykę j di
džias šalies statybas. Ir 
kai žinai, kad pirmieji šie
met Lietuvos vėliavą Alta
juje iškėlė žemės ūkio aka
demijos “Margirio” būrio 
vyrai, kad jie dirbo kitose 
statybose, pagalvoji — o tai 
irgi mokykla, žinias parveš 
atgal. Juk paprastai, atlikę 
praktiką, specialistai grįžta 
atgal. Gal kam atrodo, kad 
išvyksta daug, bet statisti
ka liudija ką kita. Pavyz
džiui, 1957 metais Lietuvo
je specialistų lietuvių, ku
rie baigę aukštąsias mo
kyklas, dirbo respublikoje,
buvo 20 tūkstančių, po 10 

Įmetu — beveik tris kartus 
I daugiau (1968 metais — 
55.7 tūkstančiai).

Į Kiekvienas nori, kad išvy- 
*kus darbo sąlygos būtų ge
resnės. Tai natūralu. Bet 
žmogų sunkumai grūdina. 
Ir tai' nepraeina be naudos.
Didelė patirtis, praktika di
džiulėse statybose ypač daug 
duoda jaunam specialistui. 
Todėl visai be reikalo grau- 
denasi kai kurie užsienio 
laikraščiai, jei dėl to nesi
sieloja Lietuvos inžinieriai 
ar technikai: jie geriau ži
no, kas naudinga ir kas ne.

J. V.

Nedarbas pakilo 39%
Paryžius. — Prancūzijo

je 1971 metais nedarbas pa
kilo 39%, siekia 521,000: 
Valdžia sumažino darbinin
kų įsileidimą iš Marokos, 
Portugalijos, Ispanijos, Al
žyro.

Washingtonas. — Senato
rius Kennedy ragina prezi
dentą Nixoną paskelbti mo
ratoriumą požeminiam 
branduolinių ginklų išban
dymui. Kennedy siūlo tuo 
klausimu susitarti su Ta
rybų Sąjunga.

Washing! inas. — Lavina 
vokiškos kilmės šunis su
gauti lėktuvų grobikus. Tie 
šunys gali gerai ^suuosti 
sprogstančiąją medžiagą.

ĮVAIRIOS žinios
Jeruzalė. — Daugiau kaip 

3’00 juodųjų amerikiečių, 
apsigyve n u s i ų Izraelyje, 
kaltina Izraelio valdžią 
palaikymu rasizmo.

pa-

Atvežė 350 žydų
Tel Avivas. — Tarybinis 

lėktuvas atvežė 350 žydų į 
Izraelį. Jie sako visai leng
vai gavę leidimus išvažiuo
ti.

Studentai mušas su policija
Madridas, Ispanija 

Tūkstančiai studentų pa
reikalavo, kad policija pa
sitrauktu iš universiteto. 
Policija nesitraukė, bet puo
lė studentus. Ištiko mušty- 

mokosines. Universitete 
70,000 studentų.

Leonia, Fla. — Policija 
areštavo George Fox ir 
kaltina nužudymu žmonos 
ir mažytės dukters, taipgi 
sužeidimu kitų dviejų ir iš
prievartavimu 10 metų 
mergaitės.

Dešinieji laimėjo
Santiago. — Dviejose Či

lės provincijose rinkimuose 
laimėjo senatorių vietas du 
dešiniųjų kandidatai tik to
dėl, kad moterų balsuotojų 
dauguma už juos balsavo. 
Vyrų dauguma balsavo už 
bendro fronto kandidatus. 
Jeigu ne moterys, tai kai
rieji būtų laimėję.

Bruselis. — šešių “bend
rosios rinkos” šalių parei
gūnai nutarė įsileisti Ang
liją į “bendrąją rinką”, 
taipgi sutiko įsileisti Dani
ją, Norvegiją ir Airiją.

Metinis Moterų Klubmsu- 
sirinkimas, kuris įvyko ftu- 
sio 19 d., 2 vai. p.p., Laisvės 
salėje, buvo skaitlingas ir 
praėjo labai gyvai.

Pačioje susirinkimo pra
džioje vedėja N. Buknienė 
išreiškė Ievai Mizarienei 
užuojautą dėl jos motinos 
mirties, kurios pagerbimui 
paprašyta nares minutei ty
los atsistoti. Ieva padėko
jo už užuojautas, išreikštas 
per spaudą, atvirukais ir 
žodžiu.

Iš valdybos raportų ma
tome, kad Moterų Klubas 
atliko daug gerų ir naudin
gu darbų.

Pirm. T. Mizarienė prane
šė, kad 1971 m. turėta 9 su
sirinkimai. ir 3 sėkmingi pa
rengimai. Praėjusiais me
tais mirtis atskyrė nuo mūs 
'draugę A. Mikalaus, kurios 
palikimas paskirtas aklųjų 
draugijai ir LLD draugijai. 
Tai. gražus ir pamokinan
tis pavyzdys.

Vic-pirm. A. Rainienė 
darbuojasi kur tik reikalin
ga pagalba. Joks darbas jai 
ne per mažas ar per žemas, 
ji visuomet prielanki.

Seki*. B.Keršulienės išsa
mius protokolus išklausome 
kiekviename sus irinkime. 
Apart to, ji aktyvi ir rūpi
nasi. bendrais Klubo reika
lais.

Dar visiškai nesusyeikusi, 
bet sugrįžusi į savo parei
gas, fin. sekr. L. Kavaliaus
kaitė išdavė metinę finan
sinę apyskaitą, k u r i o j e 
skambėjo stambios aukos 
pažangiąja! spaudai ir ki
tiems svarbiems reikalams. 
Iždininkė A. Yakštis sutiko 
su raportu. Finansų ir iž
do knygas peržiūrėjo ir pa
tikrino N. Skublickienė ir 
T. Lazauskienė. Jos prane
šė, su pagyrimu, kad kny
gos gerai balansuojasi.

Apie gaunamas ir išlei
džiamas dovanas, raporta
vo H. Siaurienė.

Su Naujais Metais sveiki
na Klubą D. Veličkienė iš 
Albertson. L. L, A. Jurevi
čienė iš St. Petersburg, Fla., 
ir A. Kunevičienė iš Mas- 
peth, N. Y. Iš Lietuvos mus 
sveikina seserys Eidukaity- 
tės, O. žiugždienė ir nese
niai veišėjęs New Yorke, 
R. Valatka. i

Skaitytas laiškas iš Ar
gentinos nuo dr-jos “Lietu
va” moterų skyriaus pirm. 
Veronikos Verčinskienės. 
žinant jų spaudos sunkią 
padėtį, Klubas paaukojo 20 
dol. laikraščiui “Vagai”.

Mūsų ligonės: Tebeserga 
O. Gilmanienė ir B r. Žilins
kienė. Joms pasiųstos kor
telės su geriausiais linkėji
mais greit susveikti.

Prie Klubo esančios LLD 
narės, gavo po knygą “Tė
vų Žemė”, parašyta St. J. 
Jokubkos, apie kurią skai
tome daug gražių atsiliepi
mų. Perskaitę, pasisakyki
me ir mes savo nuomonę

23 žmonėsMiami, Fla
buvo areštuoti ir narkotikų 
suimta 293 milijonų dolerių 
vertės. Daugiausia narkoti
kų atvežta Iš Prancūzijos 
automobiliuose paslėptų.

Milita-
valdžia informuoja,

Accra, Ghana, 
rinė 
kad ji sutinka paskelbti vi
suotinus rinkimus, kaip 
“tik aplinkybės leis”, kad 
būtų demokratiniai išrink
ta valdžia.

Izraelio ka
Padidintas biudžetas

Jeruzalė. - 
binetas vienbalsiai užgyrė 
metinį 4 bilijonų dolerių biu
džetą, kuris 15% didesnis 
už 1971 metų biudžetą. 40% 
skiriama militariniams rei
kalams.

San Francisco, Calif. — 
Angelos Davis advokatai 
pridavė Aukščiausia j am 
teismui apeliaciją dėl Ange
los Davis paleidimo iš ka
lėjimo po kaucija.

Washingtonas. — 13 juo
dųjų kongresmenų kokusas 
sudarė savo rinkiminę pro
gramą ir priduos demokra
tų ir republikonų konven
cijoms.

WOODHAVEN, N. Y.
Mirus

Andriui Jakulevičiui
Reiškiame gilią užuojautą mūsų aidietei ir jos 

artimiesiems, netekusiai mylimo tėvelio.
AIDO CHORAS / 

valdyba ir nariai
Ozone Park, N. Y.

Iš Motery Klubo metinio 
susirinkimo

Pramogų Kalendorius

per spaudą arba susirinki
me.

Plačiau kalbėta apie Ko
vo 8-osios paminėjimą. Mū
sų Klubas visuomet sten
gi a s i tinkamai atšvęsti 
Tarptautinę Moters ■»Dieną, 
tad rūpinasi, kad ir šiais 
metais būtų gražiai pami
nėta ta diena, ir prie to j; m 
rengiamasi.

Is kitų miestų prisiuntė 
aukų po 5 dol. šios drau
gės: Ag. Jurevičienė iš St. 
Petersburg, Fla,; KI. Y vo
keliu ni one is Waterbury, 
Conn.; Br. Ostapuk iš New
ark, N. J.; D. Veličkienė iš 
Albertson, L. I.

New Yorko draugių au
kos: A. Vaznienė ir E Gra
nas — po 5 dol.; A.. Kune
vičienė — 4 dol.; E. Kasmo
čienė ■ 3 dol.; A. Quater
ir M. Krunglienė — po 2 
dol.; O. K aivai t ienų i)' M. 
Kreivėnienė — po 1 dol. 
A. Cibulsky amžina nare— 
5 dol. Klubas nuoširdžiai 000, taipgi už kyšių ėmimą 

iš tų kuriems paskolas duo- 
■ da.

dėkoja.
Prie vaišių prisidėjo: J.La- 

zauskienė, N. Skublickienė, 
O. Dobilienė, M. Šukaitienė, 
Fr. Mažilienė, O. Janušienė 
ir K. Čaikauskienė.

Šiam susirinkimui paruo
šė ir patiekė vaišes J. Lazau
skienė, N. Skublickienė ir 
O. Dobilienė. Už tuos pui
kiu s skanumynus narės šir
dingai dėkoja.

Sekančiam susirinkimui 
sutiko paruošti užkandžių 
draugės: E. Kasmočienė ir 
G. Danilevičienė.

Tad iki kito susirinkimo. 
Būkime sveikos, linksmos 
ir darbingos.

Streikuoja mokytojai
Port Chester, N. Y.—250 

šio miesto mokytojų paskel
bė streiką, kuris uždarė 
mokyklas 4,600 studentų. 
N or s teismas pareikalavo 
mokytojus grįžti darbam 
bet jie nusitarė toliau tęs
ti streiką.

Jie gaudavo po $7,900 al
gos į metus. Dabar reika
lauja $8,500. Derybos tęsia
si, bet susitarimo nesimato.

“LAISVĖS” 60-MEČIO

Jubiliejinis 
Albumas

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

Kaina $3 už vieną Albu
mą.

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

—Administracija 
Rašykite: “Laisvė” 

102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417

li

1 Paieškojimas
Paieškau savo artimųjų giminių Tarybų Lietuvoje, 

kur aš gyvenau: Alsėdžių parapijoje, Edintaičių kaime, 
Telšių apskrityje. Esu Jono Dibulskio sūnus. Išgyvenau 
Amerikoje (JAV) 58 metus. Prašau artimųjų giminių 
atsiliepti, norėčiau pas juos pasisvečiuoti Tarybų Lietu
voje. Mano adresas: Kazimieras Dibulskis, 5710 Jef
ferson St., .Hollywood, Fla. 33023.

Kovo 5 d.
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

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

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Mieste pasidairius
8 buvę Municipalinės Pa

skolų Programos pareigū
nai apkaltinti pavogimu iš 
miesto paskolų fondo $855,-

Apskaičiuojama, kad šiuo 
metu mieste yra daugiau 
kaip 150,000 įvairius narko
tikus vartojančių žmonių. 2 
narkotikų agentai gavo po 
8 metus kalėjimo.

Milijonieriaus Sam u e is 
sūnus areštuotas Kennedy 
aerouoste, bandęs išvežti 
narkotikų į Denver, Colo. 
Gręsia jam 7 metų kalėji
mas.

Areštuotas John Rigely, 
kaip gengsterių samdinys, 
nušovęs’vienos unijos prezi
dentą M. Lansky. Jam 
gręsia viso gyvenimo kalė
jimas. į

Sausio 18 d. vieno pricen- 
kto policistai išdavė auto
mobiliams 1,294 tikėliu Tai 
rekordinis tikėtų išrašymas 
viena diena. Pirmiau jie 
buvo kritikuoti, kad trafi- 
ko neprižiūri ir mažai ti- 
kietų išduoda, o gal ir ky
šius ima.

Kongresmanas Paul Mc
Closkey, pasiskelbęs repub
likonų prezidentinis kandi
datas, čia kalbėdamas pa
reiškė, kad Nixonas pralai
mės New Hampshire vals
tijoje republikonų nomina
cijas, taipgi jis negalės lai
mėti lapkričio mėn. rinki
mu.

Nedarbas šiuo metu mies
te pakilo iki 6 procentų.

Majoras Lindsay paskyrė 
negrą Malcolm kalėjimų 
komisionierium. Tai pirmas 
negras užėmė kalėjimų ko- 
misionieriaus vietą.

Rep.

“LAISVĖS”
DIREKTORIAMS

Prašau nepamiršti, kad 
mūsų posėdis turi įvykti šį 
pirmadienį, sausio 31 d., 4 
vai. popiet. Sekretorius
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