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KRISLAI
Ar panaikins mirties bausmę? 
Rūkymas ligoninėse ir kitur 
Tikslus palyginimas 
14 milijonų skurdžių 
Kaip sena žmonija?

— J. Gasiūnas —

694 mirčiai pasmerktų kali
nių 33-ose valstijose laukia, 
ką pasakys Aukščiaus i a s i s 
teismas Washingtone. Jų li
kimas dabar yra to teismo 

) rankose.
Teismas nuspręs, ar mirties 

bausmė, kaip žiauri baudimo 
priemonė, nėra priešinga JAV 
konstitucijos 8-ajam priedui. 
Jeigu priešinga, tai turi būti 
panaikinta. Tada šie kaliniai 
gautų viso gyvenimo kalėjimą.

Nuo 1930 metų buvo nužu
dyti 3,859 kaliniai, šiuo metu 
mirties kamerose randasi 306 

‘ baltieji ir 388 nebaltieji. Mir
ties bausmė — tikrai žiauri 
baudimo priemonė.

“Daily World” kolumnis- 
tas, televizijos programų ko
mentatorius Ben Levine ste
bisi, kodėl kai kuriose ligoni
nėse leidžiama rūkyti.

Lankydamas sergančią žmo
ną ligoninėje, jis matė kele
tą ligonių ir lankytojų rū
kant, nors ir buvo iškaba, 
draudžianti rūkyti. Tai slau
gių ir kitų prižiūrėtojų apsi
leidimas.
' Federalinės valdžios pripa
žinta, kad cigarečių dūmai ža
loja rūkytojų ir .nerūkytojų 
sveikatą, tai tuo labiau rūky
mas žalingas ligoniams, Lev
ine pastebi.

Prezidentas Nixonas turi 
visai šeimai puikų apartmen- 
tą Baltuosiuose rūmuose Wa
shingtone. Bet jam to nepa
kanka. Jis turi savo namus 
Floridoje ir Kalifornijoje, ku
rie verti mažiausia 'pusės mi
lijono dolerių.

Dienraščio, “Miami Herald”...... I 
kolumnistas Jack Kofoed pa
daro palyginimą: Tarybų Są
jungos Kompartijos generali
nis sekretorius Leonidas Brež
nevas turi savo šeimai Mask
voje tik 5 kambarių apart- 
mentą.

Kai Brežnevas kasdien eina 
į raštinę, neturi jokių sargų, 
o Nixoną visuomet slaptieji 
sargai turi apsupę, pastebi 
Kofoed. 

•
Federalinės valdžios ap

skaičiavimu, 14,400,000 žmo
nių Jungtinėse Valstijose šiuo 
metu gyvena iš šalpų (wel
fare). Kas mėnesį jiems išmo
kama pusantro bilijono dole
rių. Reikia pasakyti, kad 
skurdžių skaičius smarkiai di
dėja.

Gera jų dalis galėtų dirbti 
naudingus visuomenei darbus. 
Bet kur tu gausi darbų, kai 
apie 6 milijonus bedarbių 
Jungtinės Valstijos turi.

Tuo pačiu metu stoka gy
venamų namų, mokyklų, ligo
ninių, mokytojų, daktarų, 
slaugių. įvairių darbų būtų 
pakankamai visiems, jeigu 
valdžia ipasuktų bilijonus do- 

I lerių, naudojamų karui, visuo
meniniams darbams. Tuomet 

I nedarbas pranyktų ir iš šal- 
I pos gyvenančių skaičius žy- 
I miai sumažėtų.

Sunku pasakyti, kaip žmo
nija yra sena, kada ji atsi
rado. Afrikos Kėni joj e su
rasta žemėje primityvio žmo
gaus skei etas ir įrankiai. Ap-

Nixonas siūlo apgaulingą 
taiką, tęsia karą, sako 
Vietnamo patriotai

Paryžius. — Sausio 27 d. 
Vietnamo taikos pasitari
mų sesijai buvo priduotas 
Nixono 8 punktų planas 
svarstyti.

Šiaurės Vietnamo ir Pie
tų Vietnamo revoliucinės 
valdžios delegacijos pareiš
kė, kad Nixonas siūlo “ap
gaulingą taiką, tęsdamas 
tikrąjį karą”. Taipgi kalti
na Nixona sulaužymu pasi
žadėjimo viešai neiškelti,

15,000 demonstravo 
prieš prez. Marcos
Manila. — Kai Filipinų 

prezidentas Marcos kalbėjo 
Kongrese, daugiau kaip 15,- 
000 žmonių demonstravo 
prie Kongreso rūmų. De
monstracijoje jie sudegino 
Marcos iškamšą.

Marcos sakė, kad jo val
džia kovoja ne tik krimina
listus, bet ir visus įstatymų 
laužytojus, partizanus. Jis 
siūlė įvesti griežtesnius įs
tatymus kovai sų opozicija.

Ieško teroristų
Istanbul.— Turkijos po

licija ir kariuomenė iškrėtė 
296,000 stubų ir 216,000 ap- 
artmentų, ■ visą sausio 24 d. 
ieškodami pasislėpusių te
roristų.

85,000 ieškotojų buvo įga
lioti šaudyti tuos, kurie pa
sipriešintų bar bandytų pa
bėgti, bet nieko ' tokio neį
vyko, nei vieno teroristo 
nesugavo.

Japonai plečia prekybą 
su Šiaurės Korėja

Piongiangas. — Šiau rėš 
Korėja pasirašė prekybos 
sutartį su Japonijos parla
mentine delegacija, kuri 
sutiko prekybą praplėsti.

Pietų Korėjos valdžia 
protestavo prieš sutartį, 
kuri galinti pakenkti pre
kybai su Japonija.

TSRS pirmauja plieno 
garny b o j e

Maskva.—Tarybų Sąjun
ga, 1971 m. pagamindama 
plieno 133 milijonus tonų, 
pralenkė Jungtinių Valstijų 
plieno gamybą, kuri tais 
pačiais metais pagamino 
120 milijonų torui. TSRS 
dabar užima pirmą vietą 
plieno gamyboje pasaulyje. 

skaičiuojama, kad tai bus pus
antro miliono metų senumo.

Bet dabar amerikietis dak
taras B. Patterson paskelbė, 
kad jis surado irgi Kenijoje 
dar vieną primityvio žmogaus, 
Australopithecus vadinamo , 
palaikus, kurie gali būti net 
pustrečio milijono metų senu
mo.

kas buvo slaptuose pasita
rimuose kalbama ir siūloma.

Per pastaruosius 30 mė
nesiu, Nixono patarėjas 
Kissingeris slaptai lankėsi 
Paryžiuje 12 kartų ir tarė
si su Vietnamo delegacijų 
vadais. Jis pridavė Nixono 
8 punktų planą. Bet delega
cijų vadai tą planą atmetė, 
kaip apgaulingą, nepraktiš
ką. Dabar tą planą Ameri
kos delegacijos vadas Por
ter pridavė viešai svarstyti.

Airiai protestuoja 
prieš anglų žiaurumą
Belfast. — Daugiau kaip 

3.000 Šiaurės Airijos kata
likų susirinko prie Magil- 
liagano stovyklos protesto 
demostracij o j e dalyvauti. 
Jie protestavo prieš anglų 
karių brutalumą stovykloje 
ir lauko pusėje.

Panašios demonstracijos 
vyko ir dar keliuose Š. Airi
jos miestuose prieš anglų 
karių žiaurų elgėsi su ko
vojančiais katalikais.

Ginkluoja Indoneziją
Jakarta. — Indonezijos 

laivynas šiuo metu stiprina
mas Jungtinių Valstijų lai
vais, o oro jėgos gauna dže- 
tinių lėktuvų iš Australijos.

Admiro 1 a s Abdulkadiėr 
raportavo, kad Jungtinės 
Valstijos sutiko duoti Indo
nezijai 10 karo laivų., Indo
nezija tvirtina militarines 
savo jėgas.

Studentai demonstruoja 
už karą su Izraeliu
K a i r as. — Tūkstančiai 

Egipto studentų demonst
ruoja už karą su Izraeliu, 
kad išmušti izraeliečius iš 
okupuotų arabų žemių.

Šimtai policistų bando iš- 
skir styti demonstrantus. 
Daug studentų sužeista ir 
areštuota. Valdžia drau
džia demonstracijas.

Sumažintų miestams 
pa tamą

Washingtonas. — Didžių
jų miestų majorai tvirtina, 
kad prez. Nixono biudžetas 
sumažintų miestams reika
lingą paramą 765 milijonais 
dolerių su pradžia fiskali
nių metų liepos 1 d. Nixo
no pažadai remti miestus 
niekais nueitų.

Masiniai areštai Rodezijoj
Salisbury. — Rodez i j o s 

policija masiniai areštuoja 
af rik i e č i u s, kovojaučius 
prieš rasinę diskriminaciją 
ir baltųjų rasistų palaiko
mą terorą. Rodezijoje gyve
na 240,000 baltųjų ir 5 mi
lijonai afrikiečių.

Nixono planas nesutrumpins 
karo, sako demokratai

Washingtonas. — Demok
ratai liberalai senatoriai ir 
kongresmenai pasisakė, kad. 
Nixono 8 punktų planas vi
sai nešu trumpins karo, bet 
dar gali pailginti. Jie smar
kiai supyko ant Nixono, kai 
jis pasakė, kad jie yra rau
donųjų apgauti.

Nixono siūlymai, dauge
lio demokratų nuomone, yra

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Kaimo prekybos centrai
Modernus kaimo preky

bos centras papuošė Kėdai
nių rajono Josvainių gy
venvietę. Šį kompleksą su
daro pramoninių ir maisto 
prekių parduotuvės, taip 
pat 60 vietų valgykla-kavi- 
nė.

Panašūs prekybos cent
rai neseniai pastatyti Bab
tuose, Gelgaudiškyje, Joniš
kėlyje, o šiemet iškils Jur
barko ir Tauragės rajonuo
se.

Sumanūs vyrai
Anykščių rajono “Ginta

ro” kolūkio mechanikas 
Matas Miškinis su darbo 
draugais Stasiu Šileika ir 
Kaziu. Ja keliu nu pagamino 
ir kolūkio plytinėje sumon
tavo koklių presą, kuris per 
pamainą gali pagaminti iki 
pusantro tūkstančio koklių.

Ūkyje pradėta daugiabu
čiu gyvenamųjų, namų sta
tyba. • Čia. vėl pasidarbavo 
Matos Miškinis, dabar jau 
su Stasiu Pučinsku ir Vac
lovu. Kauniečiu, .sukonstra-T 
vę betono skiedinio pakėli
mo mašiną. ;1 /. .....r A, .■

Mato Miškinio pasiūlymu 
mechanizuoti trys grudi] 
sandėliai, valdomi iš vieno 
pulto.

Sumaniajam kaimo racio
nalizatoriui Matui Miški
niui suteiktas Lietuvos TSR 
nusipelniusio žemės ūkio 
darbuotojo vardas, jis ap
dovanotas Darbo Raudono
sios Vėliavos ordinu.

V. P.

Gamyba išaugs dvigubai
Mažeikiai, (Elta).—Dau

Reikalauja rūkančius nuo 
nerūkančių atskirti

Washingtonas. — Fede-0—: ------------------—
ratinės Aviacijos administ
racija paskelbė savo tyrinė
jimus keliaujant lėktuvais.

Apklausinėjimai rodo kad 
43 procentai keleivių reika
lauja atskirti rūkančius 
nuo nelaikančių, kuriems ci
garečių dūmai nepriimtini.

Ypač dabar, kai federali
nė valdžia paskelbė, kad rū
kančiųjų dūmai taipgi ža
loj a sveikatą ir ne rūkan
čiųjų, esančių prirūkytose 
įstaigose, vis daugiau ne 
rūkančių nenori būti kartu 
su rūkančiais.

tik politiniai manevrai lai
mėti prezidentinius rinki
mus.

Senatorius Kennedis pa
sakė: Taikai Indokinijoje 
pakaktu vieno siūlymo—nu
skirta dieną ištraukti visas 
amerikiečiu, militarines jė
gas, paleisti karo belaisvius 
ir sulaikyti paramą Saigo- 
uo valdžiai.

giau. kaip 600 tūkstančių 
variklių, buitinėms skalbimo 
mašinoms 1971 metais išlei
do J. Garelio elektrotechni
kos gamykla. Įmonės kolek
tyvas dirba pralenkdamas 
gamybos grafiką Viršum 
užduoties jau? realizuota 
nrodu kci jos už 50 tūkstan
čiu rubliu.

Stengdamiesi didinti ga
mybą. įmonės inžinieriai, 
technikai ir darbininkai to
bulina gamybos procesus. 
Bendradarbiaujant su Char- 
ikovo Visasąjunginio elekt
ros mašinų pramonės moks
linio tyrimo instituto spe
cialistais, suprojektuotos ir 
įdiegtos. automatinės stak
les variklių • apvij oms iš 
aliuminio laidu vynioti. Mė- 
chaniniapie ceche dirba la
bai našių presų - automatų 
kompleksas. Mechanizuota 
nemaža, darbo procesų pa
galbiniuose gamybos baruo
se.
. šalia, senųjų įmonės ce
chų pradėtas statyti naujas 
pagrindinis korpusas, kuris 
turės daugiau kai]) 7,000 
kvadratiniu, metrų gamybi
nio ploto. Didžiausią šio pa
stato dali užims mechaninis 
-surinkimo cechas. Greta 
įsikurs liejimo ir štampavi
mo cechai. Įmonėts darb- 
ninkai gaus modernų trijų 
aukštų buitinį korpusą.

Stojus rikiuotėn naujiems 
cechams, įmonė galės paga
minti produkcijos dvigubai 
daugiau, negu dabar. Pas
kutiniais šio penkmečio me
tais mažeikiečiai šalies įmo
nėms, gaminančioms skalbi
mo mašinas, pateiks beveik 
pusantro milijono elektros 
varikliu . v

Washingtonas. — Varto
tojų vadas Ralph Nader 
apskundė teismui Nixono 
administraciją už leidimą 
pieno trustui pakelti kai
nas, kaip atlyginimą už 
$322,500 auką Republikomj 
partijai rinkimų metu.

Washingtonas. — Sausio 
7 d. Kinijoje pravestas 
branduolinių ginklų išban
dymo sprogdinimas smar- 
k i a i užteršė atmosferą. 
Nuodingi krituliai pasiekė 
ir Ameriką.

Kunigas Daniel Berrigan, 
antikarinis kovotojas, bus 

paleistas iš kalėjimo
Danbury, Conn. — Fede

ralinė Paroles taryba nuta
rė paleisti iš federalinio ka
lėjimo antikarinį kovotoją, 
Romos katalikų kunigą Da
niel Berrigan vasario 24 d. 
lis bus išbuvęs kalėjime 2 
metus ir 3 mėnesius. Nu
baustas 3 metams kalėti už 
naikinimą drafto sąrašu, 
kad jaunuoliams padėtų iš
sisukti nuo militarines tar
nybos.

Jungt. Tautu taryba 
išvyko Afrikon

Jungtinių Tautų saugu
mo taryba išvyko Etiopijos 
sostinėn Addis Ababa turė
ti specialę sesiją vienai sa
vaitei svarbiaisiais Afrikos 
reikalais. Sesija kainuos 
$139,000.

Pakistano ambasadorius 
Shahis reikalavo aptarti 
Indijos karių “laužymą ru- 
bežiaus”. Bet Jungt. Tautų 
taryba, tą klausimą paliko 
nesvarstytą.

Prostitutės bazėse
Sa i g o n a s, — Jungtinių 

Valstijų militarinė koman
da pripažįsta, kad prostitu
tės; lanko Pietų Vietname 
daugelyje amerikiečiu ba
zių. Manoma, jos pristato 
ir narkotikų.

Izraelio lėktuvai 
mėtė bombas

Tel Avivas. — Sausio 24 
d. Izraelio lėktuvai metė 
bombas ant Sirijos teritori
jos kur yra įsitvirtinę pa
lestiniečiai partizanai. <

Kiek pirmiau lėktuvai ir 
kareivių komandos apšaudė 
Jordano parubeži, taipgi 
apšaudydami partizanus.

AFL-CIO nerems Nixono
Washingtonas. — AFL- 

CIO nutarė šiuose rinki
muose neremti Nixono, bet 
paremti demokratų prezi
dentinį kandidatą. Sako, Ni
xonas turi būt sulaikytas.

Studentai protestuoja
Londonas. — Apie 30,000 

Anglijos studentu demons
truoja prieš valdžios suma
žintą studentams finansinę 
paramą. Dem onstracija 
sveikino mainieriu streiką, v

Washingtonas. — Fede
ralinė Prekybos kontrolės 
komisija kaltina 4 grūdinių 
produktų firmas monopoli
zavimu rinkos, iškėlimu 
aukštų kainų ir kai kurių 
produktų neteisingu garsi
nimu. Komisija reikalauja 
suardyti monopoliją ir nu
mušti kainas.

Belgradas. — Jugoslavi
jos lėktuvas susprogo ore ir 
užmušė 28 žmones.

Jo brolis kunigas Phillip 
Berrigan. nuteistas 6 me
tams kalėti, tebelaikomas 
kalėjime ir taipgi kaltina
mas su kitais 6 antikari
niais kovotojais suokalbiu 
kidnapinti Kissingerį ir su
sprogdinti Washingtone ap
šildymo sistemą, jeigu Nix
onas nebaigs karo Indokini
joje. Jų teismas jau prasi
dėjo Harrisburg, Pa.

Nixonas nori oakelti 
skolas 50 bilijonų

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas siūlo Kongresui 
pakelti nacionalines skolas 
50 bilijonų dolerių. Tuomet 
skolos sieks 480 bilijonų do- 

i lerių.
Šiuo metu nacionalinės 

skolos siekia 430 bilijonų 
dolerių. Skolų pakėlimas iki 
480 bilijonų dolerių kartu 
sumažina dolerio vertę ir 
rezervus. Aišku, infliacija 
padidė ja. Karas didina 
skolas ir infliaciją.

Vėliausios
Žinios

Tik sekmadieni mus pa
siekė iš Vilniaus telegra
ma: “Kapsuke sausio 26 d. 
mirė Petras Naudžius. Lai
dosime šeštadieni” (sausio 
29 d.).■ z'';'

Petras Naudžius buvo 
vienas iš “Laisvės” įkūrėjų 
1911 metais ir pasiliko jos 
bendradarbiu iki mirties. 

Mūsų giliausia užuojauta 
velionio artim lesiems ir 
draugams.

t ' ■ >

New Yorkas.—Žydų Kul
tūros Klubai ir Organizaci
jos reikalauja, kad majoras 
Lindsay ir policijos kojnisi- 
onierius Murphy dėtų visas 
pastangas surasti ir aštriau
siai nubausti teroristus, ku
rie padėjo bombą į Sol Bu
roko raštinę.

Londonderry, Š. Airija. —
Čionai sekmadienį po ka

talikų demonstracijos už ci
vilines teises riaušėse ang
lai kareiviai nušovė 13 ai
rių ir kitus trylika sužeidė. 
Jie teisinasi, kad į juos bu
vę pirmiau iš minios pradė
ta šaudyti, bet nė vienas 
kareivis nebuvo nei nušau
tas, .nei sužeistas. Airiai 
sako, jog tai buvo nekaltų 
žmonių skerdimas. I

Rawaldipindi. — Premje
ras Bhutto pareiškė, kad 
jis ištrauks Pakistaną iš 
Britanijos Commonwelto— 
jeigu Anglija ir kitos Com- 
monwelto narės pripažins 
Bangladešą. Sakoma, kad 
Naujoji Zelandija ir Aus
tralija ruošiasi pripažinti.



2 pilBlapįĮ  LAISVE Antradienis, Vasario (February) 1, 1972

LAISVE LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN COOPERATIVE 
PUBLISHING SOCIETY, INC.

Published Tuesdays and Fridays, except In case of Holidays 
102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417 

Entered as second class matter at the Post Office of Jamaica, N.Y.
Established April 5, 1911 ------ ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year —.  $9.00 
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year ......__  $10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, 
Canaaa, 
Foreign 
Foreign

Lat. Amer., per year, 
Lat. 
countries, per year, 
countries, 6 months,

$10.00

Čilės komunistai ir socia
listai turi budėti, Win
stonas savo kalboje atver
tė mums visiems jau pui
kiai žinomą istorijos lapą. 
Jis pasakė:

“Čilės žmonės turi žinoti, 
kad anais metais Vokietijo
je nepavykimas pasiekti su
sitarimo tarp socialistų ir

Albino Žukausko šešiasdešimtmečiui veikalų priku p ė j o Albino Ir iš teisybės — labai ba-
i-i i Žukausko gyvenimas. Kas gotas mūsų jubiliatas. Tu-Sesios neramaus dzūko sėkmės be ko - gai ir sėkmių bu

sta daugiau, gal ir praradi
mai opesni, negu čia sumi
nėta. Svarbu, kad pastaruo-

. Amer. 6 months $5.501 komunistų privedė prie hit- 
"trie“' 6*m<S: tfso “<! fį“° pergales. 
_______________  Kiekvienas žino rezultatus.

Reikia ne manevru, bet 
noro šį karą užbaigti

IR vėl per televiziją ir radiją į mus ir pasaulį prabilo 
mūsų prezidentas. Prabilo ta pačia, jau sena tema. Sau
sio 25 d. jis dar kartą pakartojo, kad jis nori Vietnamo 
karą užbaigti. Pasakė, kad per daug savaičių ir mėne
sių per savo ištikimą patarėją poną Kissingerį jis vedė 
su “priešu” slaptas derybas, bet iš jų niekas neišėjo, nes 
“priešas” atsisakė jam labai “geras” siūlomas sąlygas 
priimti. Na, ir tas sąlygas prezidentas dabar viešai iš
dėstė. Žiūrėkite, sako, kaip aš trokštu ir siekiu taikos, 
galo šiai skerdynei, bet “priešas” nenori.

Prezidentas Nxonas puikiai žinojo, kad tokios są
lygos Pietų Vietnamo Liaudies Išsilaisvinimo Frontui ir 
Šiaurės Vietnamo vyriausybei yra nepriimtinos. Jų pri
ėmimas reikštų pralaimėjimą visko, už ką per desėtkus 
metų (pirma prieš prancūzus, paskui prieš amerikie
čius) vietnamiečiai kovojo, galvas guldė ir kraują liejo. 
Jų priėmimas reikštų visos Indokinijos pavertimą Ame
rikos' kolonija, tokiomis, kokiomis šiandien yra Pietų 
Korėja ir Formoza. Jis puikiai žinojo, kad vietnamie
čiai su tuo niekados nesutiks. Tai kam tas “taikos” są
lygas jis matė reikalą kaip tik šiuo laiku viešai pa
skelbti?

Visiems aišku, jog tai yra politinis manevravimas. At
eina rinkimai. Reikia juos laimėti.. Reikia iš opozicijos 
rankų išmušti argumentą, kad mūsų prezidentas nesi
ryžta ir nenori karą užbaigti.

Ir reikia pripažinti jog tai gudrus manevras. Jis 
jau davė prez. Nixonui puikiausių rezultatų. Jau ir toks 
“The N. Y. Times,” kuris smarkiai reikalavo karą baigti 
ir išsikraustyti iš Vietnamo, sveikina Nixono planą. Jau 
ir Senatinio Užsienio Reikalais Komiteto pirmininkas 
sen. Fulbright, kuris taipgi kritikavo prezidento poli
tiką, jau Nixono pasiūlytas sąlygas laiko “svarbiu 
žingsniu pirmyn.” Beveik visi demokratai aspirantai į 
prezidentinius kandidatus taip pat prielankiai išsireiškia.

Taip, taip, kas liečia prezidento prestižą ir politinę 
karjerą, jis jau yra daug laimėjęs.

Bet kaip su Vietnamo karu? Jis neužsibaigia. Tas 
tariamas “mūsų priešas” prezidento siūlomas sąlygas pa
skelbė nepriimtinomis. Jos yra apgaulingos. Jos nau
dingos tiktai Saigono režimui ir toms Laoso ir Kambo
džos militarinėms klikoms, kurias mūsų prezidentas gin
klais užkrovė ant tų šalių žmonių sprando. Jos tiktai 
prailgins ir paaštrins karą. Jos, sako “priešas,” ir ne
buvo taikomos šiam karui užbaigti.

Tas privedė prie atsiradimo 
Vokietijoje agresyviškiau- 
s-ios’ militarinės maši uos, 
Wehrmachto, kuri paskan
dino kraujuose milijonus 
(žmonių, jų tarpe 20 mili
jonų tarybinių piliečių.” 

čiliečiams komunistams 
ir socialistams pavyko ko
aliciją sudaryti. Reakci
jai suduotas skaudus smū- 
igls. Čiliečių laimėjimas yra 
mūsų visų laimėjimas. 
Winstonas užtikrino, k a d 
Amerikos- komunistai, kad 
Amerikos taiką mylintieji 
žmonės, kad viso pasaulio 
darbo liaudis rems visas 
Čilės liaudies pastangas at
mušti reakcijos ir Amerikos 
imperializmo išpuolius.

Jungtinių 
ūkio pa- 

Užimda-

PAŽANGA, AR NE?
Agrikultūros sekretorius 

Earl Liitz ir net trys įta
kingi laikraščiai įsivėlė į 
diskusijas dėl 
Valstijų žemės 
dėties ir likimo.
mas tą aukštą vietą sekr. 
Butz pripažino, kad per at
einančius dešimt me tų d a. r 
milijonas smulkių, m a z ų 
fa r imi savi n i tikti turės pa
likti savo laukus. Jų že
mes supirks arba užgrobs 
didžioisios korporacijos ar
ba bankai. Ir šitą procesą 
ponas sekretorius pavadina 
reikalinga, neišven g i a m a 
pažanga, nes tik didžiuliai, 
milžiniški ūkiai duodasi na
šiam moderniškos technikos 
pa naudo j imu i . Smulkūs 
ūkiai turi pasitraukti iš ke
lio. Tai aišku, kaip die
na...

Moteris mūsŲ prezidentu!

Bet “Washington Post” 
reikalauja šiam procesui 
užkirsti kelią. Reikia neleis
ti industrinėmis korporaci
joms ir bankams sunaikinti 
mūsų taip vadinamas vie
nos šeimos farmas.

Tos pačios nuomonės yra 
ir “The N. Y. Times.” Ko
kia čia, girdi, pažanga, kad 
daugiau kaip milijonas far- I • , , *1 , v < . * *

O kodėl ne? O kodėl nepabandyti? Nejaugi tiktai 
vyrai turi pakankamai sveiko proto ir politinės išmin
ties būti didelės šalies prezidentu ir vadovu? O gal jau 
laikas su tokia kvaila ir klaidinga filosofija atsisvei
kinti ant visados?

Ypač šiandien, jau beveik pabaigoje dvidešimto am-’merių bus sublokšti į mies- 
žiaus, šitaip mūsų moterį žeminti ir niekinti yra baisiai tų lūšnynus ir priversti gy- 
neišmintinga. Juk jau turime ir pusėtinai puikų pa-lventi iš valdiškos pašalpos? 
vyzdį, kad moteris gali dar geriau šalį valdyti ir jai 
vadovauti, negu vyras. Argi to mums neįrodė didžiosios 
Indijos premjerė ir vadovė Mrs. Indira Gandhi?

Štai kodėl norisi tik karščiausiai pasveikinti kon- 
gresmanę Shirley Chisholm, kad ji nori būti Demokratų 
partijos kandidate į prezidentus. Tai pirmas toks ban
dymas Amerikos istorijoje). Gal bus pralaužti ledai. Gal 
bus gera pradžia.

Mrs. Chisholm nėra tiek naivi, jog tikėtųsi būti bu
simajame demokratų suvažiavime nominuota į prezi
dentus. Ji pati sako, kad ji tokių iliuzijų neturi. Bet 
kur nors turi būti pradžia. Kas nors turi pradėti kovą 
už motdns teisę būti mūsų Amerikos prezidente ir va
dove.

Geležinkelininkų organas 
“Labor” pritaria “Times” ir 
“Posto” nusistatymui. Sa
vaitraštis šaukia gelbėti 
smulkias farmas.

Kas ką rašo ir sako
AMERIKIEČIO 
KOVOTOJO ŽODIS 
ČILĖS ŽMONĖMS

Šių metų sausio 5 dieną 
Čilės Komunistų Partija iš
kilmingai minėjo savo gy
vavimo 50-metį. Tarpe ki
tų svečių minėjimo iškilmė
se dalyvavo ir Jungtinių 
Valstijų Komunistų Parti-

šimt tūks t a n č i ų čiliečių, 
Winstonas pasakė įspūdin
gą kalbą.

Amerikos Komunistą 
Partijos pirmininkas karš
tai sveikino Čilės komunis
tų ir socialistų k o a lie i j ą, 
kuri pernai laimėjo rinki
mus ir sudarė liaudies val
džią. Tai buvo istorinis 
laimėjimas, kurį dabar SU-

jos delegacija. Jai vado- vienytomis jėgomis reakci- 
vavo partijos pirmininkas ja, padedama Jungtinių 
Henry Winston. Parengi- Valstijų imperializmo, sie- 
me, kuriame dalyvavo dė- kia iš liaudies išpešti.

ABEJOTINA, KAD TAS 
ALIARMAS DAUG 
PAGELBĖTŲ

Kanadiečių “T. Ž.” miš
riose vedybose mato mirti-, 
ną pavojų lietuvių išeivijai 
ir išeivijoje lietuvybei. Pra
šome:

Per, jas lietuvių išeivija ne
tenka savo ateities. Jau yra 
daugybė atvejų, kur ir lietu
viškiausių šeimų atžalynas 
tuokiasi su svetimtmaučiais 
ir tuo būdu pakerta lie
tuviškumo šaknis. Jie pa
tys nebėra labai stiprūs 
lietuviai, o ką bekalbėti apie 
jų vaikus. Gerai sako indiečių 
išmintis: upė, nutekėjusi jū
ron, netenka savo vardo. Taip, 
netenka savo vardo ir tie lie
tuviai, kurie tuokiasi su kita
taučiais, nes pasirenka, jūrą, 
kurioje netenka lietuviško tu
rinio ir kartu vardo. Jei tai 
būtų vienas kitas atvejis, ne
derėtų’ aliarmuoti, nes kartais 
tokios vedybos būna naudin-

Rašytojas Albinas Žu
kauskas gimė 1912 m. sau
sio 25 d.

Pirmoji sėkmė — tai li
kimo jam skirta malonė 
gimti pačioje piečiausioje 
Dzūkijoje, netoli Seinų, se
noviškame lietuviškame Bu
belių kaime. Čia, jubiliato 
žodžiais tariant, “išmokau 
žemės prokalbę ir visas gam
tos tarmes.” O kitus moks
lus krėtė jam į galvą — 
dar ten būta lietuviškos mo
kyklos — du neprasti pe
dagogai — Antanas Krutu
lys ir Stasys Tijūnaitis. Čia 
Albino senoliai ir jis pats 
ankstyvoje jaunystėje, ap
sijuosę pjūklais, apsišar
vavę kirviais, guldė girią,

čiai, čia krimsdavosi lig ry
to su nevienminčiais, čia 
buvo i
nos veikalams, kurie turė
jo apversti pasaulį ir pada
ryti jį geresnį. Susimetė į 
vienkar t j n i u s literatūri
nius - visuom e n i ni u s leidi
nius kritikas komunistas, 
jau išėjęs kalėjimų akade
mijas Jonas Auksaburnis, 

i kaip mes jį vadi n d a v o m 
kolį (dabar LietuvoiS' TSR Žur

nalistų sąjungos j pirminin
kas, žurnalo “Mokslas ir 
gyvenimas’’ vyriausiasis re
daktorius Jonas Karosas), 
trapi lengvai pažeidžiama! 
juodakė lyrikė Ona Miciū- 
tė, su svajotojo akimis, po
eto siela, ir paslaptingos po-

galandamos . plunks- ju meįu ypač atkuto jubili
ato eilėraščiai — šaipūnai, 
gajūs, priešginos, vis d a r 
iešką teisybės savyje ir ap
link save, vis dar laiko ne
pakąsti — tikrai dzūkiški. 
Kai senelis “Trijų plikių” 
eilėraštyje klausia poetą, 
kokius namus, laukus ar 
mašinas jis begyvendamas 
pelnėsi, Albinas atsako:

— Nebent išskyrus laimę - 
nieko man netrūksta, 

Nebent iskyrus sėkmę —

Nebent

Albinas Žukauskas
plėšė žemę, o dabar, po dau
gelio metų, vėl meiliai šau
kia girią savo eilėmis:

Baltosios, juodosios girios. 
Grįžkit į savo tėvynę.
Alkai, pareikit namo, 
Kur šokta kirvukas!

(eil. “Kirvio šokis’’)

Antroji jubiliato sėkmė— 
tai nerami jaunystė Vilniu
je. Čia is atkako 1930 m. į 
Vytauto Didžiojo gimnazi
ją, čia įšoko į aukštuosius 
teisų mokslus Stepono Ba
toro universitete. Tai buvo 
blizgančios kariniu k i j o s , 
nušiurusių išpūstagurklių 
dvarininkėlių, pilnas varpų 
gaudesio, kodylų kvapo, ve
žikų varpelių tilindžiavimo, 
margų Kaziuko mugių vi
duramžiškų procesijų mies
tas. Bedarbiai šildėsi su
grubusias rankas1 prie lau
žų gatvių kertėse. Tai mūsų 
prisiminimų, meilės, išdaigų 
ir sapnų miestas. Čia pasi
šiaušė neramaus dzūko šir
dis prieš poną, kapelioną ir 
valdžią, prieš visokią netei
sybę. Čia brendo pasaulė
žiūra, čia būrėsi vienmin-

gos, bent kurį laiką, ir lietu
vybei, bet kai tokių atvejų 
skaičiai išauga iki pavojingos 
,ribos, reikia - aliarminio var
po. Tiesa, nėra statistinių duo
menų, bet ir be jų matyti po
sūkį tautos nykimo linkme. 
Pv. didžiausioje Toronto lie
tuvių parapijoje 1970 ir 1971 

san- 
pen- 
miš- 
ma- 
pen-

rn. buvo 58.5% mišrių 
tuokų (per pastaruosius 
kerius metus — 51.3%), 
rių santuokų kitoj, kiek 
žesnėj, per pastaruosius 
kerius metus — 32.6%.
pagrindo manyti, kad kitose 
parapijose yra geriau. Tai gy
vybinis pavojus, kuris tykoja 
trečdalį tautos išeivijoj. Ne
kreipimas dėmesio' į šį pavojų 
reiškia duobės kasimą sava
jai tautai dargi aplaistant 
šampanu.

Tai procesais, kurį vargiai 
besulaikys net ir pats ga
lingiausias ' “aliarmo var
pas.”

Nebent

Šiaip 
Turiu 
Turiu

nieko man netrūksta 
išskyrus apsukrumą — 

nieko man 
išskyrus jauną 

nieko man

ko turiu:
kpilną krepšį,
planų dar šimtui metų,

Šviesių projektų, perspektyvų, 
Turiu aš visko dar daugiau,

nei reikia.

netrūksta, 
jėgą — | 
netrūksta,

ri savo jaunystės miestą, tu
ri Žvėryno parapiją, jaukų 
mūsų miškų prieglobstį, ty
rų mūsų vandenų ramybę, 
kurion pasineria iki užsi
miršimo. Ir turi... širdies 
nepakankamumą, kaip sako 
daktarai. Na, tai palinkė- 
kim širdies pakankamumo 
visoms gyvenimo smagy
bėms: ir lašinio bryzui, ir 
gėralo kaušui, ir ne tik 
sniego boboms. (Prašom 
nieko p i k t o nepamanyti, 
yra toks puikus eilėraštis 
“Sniego bobos.”) Tegu pa
kanka tos širdies ir geram 
žmogui, ir geram eilėraš
čiui, tegu jos pakanka kla
jonėms į Bubelių kaimą, 
Molėtų ežeryną ar net iki 
Naručio, tegu jos pakanka 
alkanai zylei Liubarto gat
vėje.

Aldona Liobytč

IŠ LAIŠKŲ
Laiškas draugei Mizarienci

Tik ką gavau jubiliejinį 
“Laisvės” albumą ir aty- 
džiai susipažinau su juo. 
Jis daro labai gerą įspūdį, 
sukelia daug minčių, žino
ma, gerų. Rodos, jau daug 
buvau skaitęs apie Ameri
kos pažangiųjų lietuvių ju
dėjimą, apie “Laisvę”, o 
čia, žiūriu, kad dar daug 
naujo ir naudingo galima 
sužinoti, pasisemti, atsive
ria platus veikimo vaizdas, 
darbo sąlygos ir tas begali
nis entuziazmas, kuriuo gy
vena pažangieji lietuviai 
Amerikoje.

Visiškai ne perdedant ga
lima sakyti, kad šis “Lais
vės” albumas yra tikras ži
nių šaltinis, savotiška enci
klopedija apie lietuvių išei
viją. Labai jaudina ilius-

Aš dabar daugiausia dar
buojuosi Taikos gynimo ko
mitete. Tik ką buvau nuva
žiavęs į Rygą pasižiūrėti, 
kaip vyksta Latvijoj taikos 
judėjimas. Daug ko pasimo
kiau, bet kai kurias priemo
nes mes Lietuvoj praveda
me geriau už juos, taigi ir 
latviams buvo ko pasimo
kyti. Judėjimas už taiką 
Lietuvoj e vystosi smarkiau 
ir smarkiau. Įsitraukia nau
ji tūkstančiai žmonių, ypač 
jaunimo, aktyvėja ir patys 
jauniausi Lietuvos piliečiai 
—- moksleiviai. Mane asme
niškai džiugina dar tas fak
tas, kad judėjime už taiką 
dalyvauja pačių įvairiausių 
profesijų ir visuomeninės 
padėties žmonės, pradedant 
įžymiais mokslininkais, ra
šytojais, menininkais, vi
suomenininkais ir baigiant 
kunigais. Taika brangi vi
siems be luomų ir profesi
jų, amžiaus bei padėties 
skirtumo. Mūsų šalies žmo
nės žino, kas yra karas, ką 
jis neša ir kuo gresia atei
tyje, jeigu nebūtų užkirstas 
kelias sukelti naujo pasauli
nio karo gaisrą. Užtat nuo 
mažo ligi seno mūsų žmo
nės visi už taiką.

O mano žmonelė Monika 
Mironaitė repetuoja teatre 
naują spektaklį: Akademi
nis dramos teatras stato Ši
lerio “Klastą ir meilę”. Įdo
mu čia tas, kad šį spektak
lį stato svečias iš Vokieti
jos Demokratinės Respubli
kos, teatrinio meno profe
sorius Otto Langas. O iš

litinės veiklos aureole, ne 
kartą kultas ir velėtais Juo
zas Kėkštas, švelni baikšti 
literatė Vlada Rusokaitė, 
griežtas sau ir kitiems gra
fikas Vladas Drėma, gra
žuolis muzikas Antanas 
Karužas, na, ir visuomet 
retapėdiis Bubelių kaimo 
vaikas Albinas Žukauskas, j traci jos. kur parodyta tiek 

■šviesių žmonių, daugelis la
bai man artimų ir brangių. 
Stipriai susidomėjęs skai
čiau sveikinimus, pateiktas 
prie šitų sveikinimų trum
pas žinias apie tų žmonių 
gyvenimą, darbą, jų amžių, 
padėtį visuomenėje. Tai la
bai gerai sugalvotas būdas 
dar labiau suartinti pažan- 
giuosius lietuvius, akty
viausius pažangiojo judėji- 
' , ZJXXXWAXXtA,, UI*'
r o stiprų įspūdį ir mums, 
Lietuvoje gyvenantiems. Ši
tą albumą pasidėsiu labai 
garbingoj vietoj savo asme
niškoj bibliotekoj, kad vi
suomet būtų šalia manęs.
Jis man labai brangus vi- Lietuvos nuvyks į Vokietiją

Čia virte virė diskusijos, 
čia mezgėsi internacionali
nė draugystė su pažangių 
baltarusių, lenkų, žydų jau
nimu, čia gimė pirmosios 
knygos, tarp jų ir mūsų ju
biliato pirmosios eilėraščių 
ir apsakymų šūsnys “Lai
kai ir žmonės,” “Žemė plau
kia į pietus.”

O trečioji sėkmė — tai
Mioiiė į Varšuvą žurnalis- mo^^'U'žtaoniakda- 
tikos studijuoti. Ne koz- 
nam pabažnam vargo vai
kui anuomet buvo lengva 
Varšuvon įkopti. Literatū
riniai ryšiai ir asmeniški 
kontaktai su lenkų poetais 
Tuvimu, Bronievskiu, Pien- 
taku, Pšybosium — ta meto 
pėdsakas ir derlius.

Ateina didžiųjų sukrėti
mų laikas — vokiečių oku
pacijos metais. Galvos rie
da kaip kopūstai — kas ta
da suvaikys, kas razrinks, 
kaip sako dzūkai, kur ga
li savo galvą prikišti? Lai
mė lėmė mūsų Albinui su
sirasti prieglobstį Panevė
žio teatre ir išnešti svei
ką kailį iŠ tos sumaišties, 
kurios kruviną žymę veik 
kiekvienais mūsų bendra
amžis .iki šiol nešiojas — 
kas širdyje, kas smėlio kan

O paskui — žurnalistikos 
era. Išbandęs savo jėgas

sokia prasme.
Vėl išėjo daug gerų kny

gų, jų tarpe — senosios lie
tuvių literatūros veikalų, 
kaip aušrininko Juozo An
dziulaičio - Kalnėno Raštai, 
o taipogi “Lietuvos Metraš
tis”, sukurtas Lietuvos val
stybėje dar iki XVI-jo am
žiaus vidurio, ryškiai at
spindintis ano meto Lietu
vą, jos valdančiuosius sluok
snius, santykius su kaimy
nais ir t. t. Metraštis išleis
tas 15,000 egz. tiražu. J. 
Andziulaičio - Kalnėno Raš
tų tomas — 10,000 egz. ti
ražu.

Jums gal bus įdomu su
žinoti, kad jau išėjo iš

vienas režisierių, statys lie
tuvių dramaturgų veikalų. 
Taip vyksta kultūrinis ben
dradarbiavimas.

Priimkite dar sykį pa
čius geriausius mūsų palin
kėjimus su Naujais metais. 
Būkime visi sveiki, drūti, 
darbingi ir pasekmingi.

Jūsų —
Juozas Baltušis

Vilniaus balse” pirmaisiais spaudos amerikiečio lietu- 
tarybiniais metais, Albinas vį0 poeto Kleopo Jurgelio-

Žinomo prancūzų enciklo
pedijų ir žodynų kūrėjo 
Tjero Leruso manymu, tė
ra viena vieta, kur galima 
rasti tikrąją meilę, laimę, 
ištikimybę, turtą ir sveika
tą. Ta vieta — žodynais.

tada iškopia į viršininkus: 
leidyklos vyriausiasis re

nio kūrybos tomas, pava
dintas “Glūdi liūdi”. Jo ti-

daktorius, kino studijos ragas jrgi 10,000 egz. Įdėta. 
m o ui ii i o Iri mi n i -i r* TTiiinTnivi l i . • i i •scenarijų skyriaus viršinin
kas, litfondo- direktorius.

Kaip giriomis užėjo gim
tasis . Bubelių kaimas, taip 
rimų ir prozos, ir apsaky
mų vaikams, ir verstinių

autoriaus portretas, jo ar
timųjų nuotraukos, o taipo
gi žodis apie poetą, kurį pa
rašė žinoma mūsų literatū
ros mokslininkė A. kabu
čiai įskaitė.

Milano vyskupas Džiova- 
nis Kolombas spaudoje pa
reiškė, kad tikintieji turi ne 
tik laikytis dešimties dievo 
įsakymų, bet ir nenusidė
ti. .. eismo tais y k 1 ė m s. 
Nuodėmklausius jis paragi
no susipažinti su kelių ko
dekso1 reikalavimais.
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PATARIA GYDYTOJAS

I SAUGOKITĖS GRIPO
Gripas yra ūmus, labai 

užkreč i a m a s susirgimas, 
kurį sukelia įvairių tipų vi
rusai.

Gripu užsikrečiama nuo 
sergančio asmens, įkvepiant 
seilių lašelius, kuriuos kal
bėdamas, čiaudėdamas ar 
kosėdamas jis išmeta į orą. 
Gripu sergantis žmogus ki
tus gali užkrėsti 5 dienas. 
Tačiau pavojingiausios yra 
pirmosios ligos dienos, 
kai ligonis dar nepasi- 
duoda ligai ir dirba. 
Jeigu kas nors suserga 
šeimoje ar darbovietėje, 
tai tuojau pat atsiranda ir 
daugiau ligonių. Greičiau
siai užsikrečiama žmonių 
susibūrimo vietose — kino 
teatruose, autobusuose, par
duotuvėse, įstaigų laukia
muosiuose.

Po užsikrėtimo suserga
ma po kelių valandų arba 
net po dviejų parų. Ligonį 
pradeda krėsti šaltis. Skau
da galvą, visų' pirma kak
tos, smilkinių ir akiduobių 
srityse. Laužo kaulus, są
narius ir strėnas. Ligonis 
jaučia kutenimą gerklėje, 
sausai kosti, kartais už
kimšta, dažnai jam užgula 
nosį. Antrą, trečią ligos 
dieną gali prasidėti sloga, 
tačiau ji ne visada būna. 
Prapuola apetitas, kartais 
pykina. Aukšta temperatū
ra paprastai laikosi 3-4 die
nas, rečiau ilgiau.

Tokia yra tipinė gripo ei
ga. Tačiau gali būti ir la
bai sunkių, žaibinių gripo 
formų, vedančių prie mir
ties.

Gripas yra sunkus susir
gimas mažiems vaikams, 
vyresnio amžiaus asmenims 
ir sergantiems bronchitais, 

sąnarių bei nervų ligomis.
Nenorint susirgti gripu, 

reikia juo neapsiKrėsti. Dėl 
to kiekvienas, sergantis net 
ir lengva gripo forma, tū
li būti izoliuotas penkias 
dienas namuose, atskirame 
kambaryje. Ligonį slau
gantis asmuo turi nešioti 
marlės kaukę. Japonijoje 
gripo epidemijos metu visi 
gyventojai gatvėse nešioja 
marlės kaukes. Ligonio 
kambario grindys, durys ir 
baldai turi būti šluostoma 
specialiu skiediniu, indai 
turi būti virinami.

Pastebėta, kad gripu pa
lyginti retai serga užsigrū
dinę žmonės, tie, kurie pri
pratę prie vėsaus oro. Dėl 
to, nenorint susirgti, reikia 
ilgiau būti tyrame ore, ge
riau vėdinti patalpas, spor
tuoti.

Sergantiems gripu pata
riama gerti liepžiedžių ar
ba aviečių arbatą, karštą 
pieną, pašildytas vaisių sul
tis. Galvos skausmus ma
žina Šalti kompresai arba 
pūslė su šaltu vandeniu. 
Nuo kosulio i r . k rūtines 
skausmų gerai pastatyti 
taures. Sergantiems sunkes- 

Inėmis ligos formomis sulei
džiamas naujas vaistas — 
priešgripinis gama-globuli- 
nas. Vaistus gali paskirti 
tik gydytojas. J

Kartu su gripu padaugė
ja ūminių viršutinių kvėpa
vimo takų katarų. Tai su
sirgimai, pasitaiką po per
šalimo. Tokios ligos atve
ju ryškus kosulys, sloga.; 
temperatūra ir galvos 
skausmai mažesni, negu 
sergant gripu. Vaikams šis 
susirgimas taip pat užkre
čiamas.

St. Petersburg, Fla.
šeštadienį, sausio 15-tą,

įvyko LLD 45 kp. pasek
mingas koncertas.

Dėl susiklosčiusių aplin
kybių nebuvo progos kon
certą plačiau pagarsinti. 
Tačiau pasekmės buvo ge
ros. Erdvi salė prisipildė 
pilnutėlė publikos.

į Buvo daug svečių iš šiau
rį rėš kraštų ir vietinių.
I j Pirmiausia mūsų rūpes- 

• V tingos šeimininkės pateikė 
svečiams pietus. Baigiant 
pietauti, kuopos vicepirmi- 

( >. ninkas J. Bakšys sveikino 
• svečius, dėkojo už atsilan- 

.■ kymą. Sakė: Mes visuomet 
mielai jūsų laukiame. Kuo- 

( pos valdybos narė A. Alek-
Į nienė iškvietė svečius pa-

. V] si rodyti.
* Toliau pramogos progra

mą vedė kuopos pirminin- 
? kas Jonas Mileris. Jis pir- 
/ I mausia iškvietė Dainos my- 
j Į lėtojų chorą.
’ J Vadovaujant Adelei Pa
ir kalniškienei, choras sudai- 
1 | navo keletą dainų.

I Pristatyta viešnia iš New 
A ■! Yorko, visuomenninė veikė- 
Įt ja, LDS centro valdybos 

narė H e lemi Jeskevičiūtė. 
j Y Helena sveikino pokylio da- 
( 1 y v i u s. Sakė: Aš labai
A -J džiaugiuosi, galėdama čia 
t C su jumis susipažinti ir kar-
I jį tu praleisti draugiškai po- 
if jį pietę. Aš manau, kad di
li džiuma iš jūsų esate pensi-
II ninkai. Sveikinu jus už jū-

■ \ sų energingą veiklą. Orga-
■ f nizuotas žmogus, kad ir

senesnio amžiaus, privalo 
' veikti, mankštytis ne tik 

i fiziniai, bet ir protiniai, ir 
A tuomet gyvenimas pasirodo 
f ji įdomesnis.

čiūtei už turiningą kalbą, 
vyrų trio už gražias dai
nas, Walteriui Žukui už
akompanavimą pianu ir 
laikr a š č i u i “Laisvei” už 
koncerto pagarsinimą.

Koncertui pasibaigus, po
pietė prabėgo prie muzikos 
šokių ir kitokių pamargini- 
mu.

Mirė
Sausio 11-tą d. mirė LLD 

45 kuopos narys Pranas 
Lideikis, gimęs Lietuvoje, 
Joniškio apylinkėje. Buvo 
82 metų amžiaus. Anksčiau 
gyveno Great Neck, N. Y. 
Prieš 13 metų persikėlė gy
venti į Largo, Fla. Buvo 
pašarvotas Arlington Oak
hurst koplyčioje, palaidotas 
sausio 14 Brandenton, Fla., 
kapinėse.

Jonas Mileris šermeninė
je pasakė atsisevikinimo 
kalbą, plačiai apibūdino ve
lionio nueitą gyvenimo ke
lią.

Velionis Pranas Lideikis 
buvo pirmojo pasaulinio ka
ro veteranas ir jam teko 
pergyventi daug nuoskau
dų. Tačiau buvo ramaus bū
do ir mokėjo su visais gra
žiai sugyventi. Buvo pa
žangus ir narys pažangių 
organizacijų. Kol sveikata 
leido, veikė visose organi
zacijose.

Velionis paliko liūdinčius 
žmoną Marianną, dukrą 
Alice Murphy (New Mil
ford, Conn.), 4 anūkus ir 5 
proanūkius.

J. Mileris, baigdamas sa
vo kalbą, paprašė laidotu
vių dalyvius praeiti pro ve
lionio karstą, paskutinį kar
tą atsisveikinti. Dainos my
lėtojų choras, vadovaujant 
Adelei Pakalniškienei, su
dainavo momentui pritaiky
tą dainą.

Amžina ramybė miru
siam.

Helena pakalbėjo ir šių

V. B.

Norwood, Mass.
dienų klausimais. Be kita 
ko, sakė, kad mūsų visų 
prievolė, kur tik mes ei
name, kovoti prieš Vietna
mo karą ir prieš skurdą. 
Šiais metais rinksime mūsų 
šalies prezidentą. Mes tu
rime pasiųsti į Washingto- 
ną pažangios minties žmo
gų, kuris pažintų šalies 
liaudį ir panaikintų karus 
ir skurdą.

Baigdama kalbėti Helena 
palinkėjo visiems geros 
sveikatos ir sėkmės pažan
gioje veikloje. Be to, ji, kai 
LDS centro valdybos narė, 
priminė, kad pas mus ran
dasi nemažas skaičius LDS 
narių ir būtų gerai, kad su
tvertų kuopą, būtų naudin
ga nariams ir Centrui.

Iškviesta solistė Amelia 
Young. Amelia savo gražiu 
lyros sopranu žavėjo pub
liką. Sudainavo šias dai
nas: “Kam vėjas pūtė,” 
“Auga ramunėlė,” “Švento 
Jono v a k a r ė 1 į ’ ’ “Senta 
Waltz,” “Blowing in the 
Wind.” Dainininkei pianu 
akompanavo Walteris Žu
kas.

Po to sekė vėl Dainos my
lėtojų choras, kartu su so
liste ir publika. Koncerto 
užbaigtuvėm vyrų trio — J. 
Bakšys, S. Milavičius ir M. 
Stanys — sudainavo tris 
liaudies dainas.

Programos vedėjas Mile
ris kuopos vardu dėkojo 
Dainos mylėtojų chorui ir 
jū vadovei Adelei Pakalniš
kienei už dainų progra
mą, mielai solistei Amebai 
Young už skambias dainas,, 
jos sesutei Helenai Jeskevi-

Jau buvo anksčiau pra
nešta per “Laisvę,” kad nuo 
sausio 3 dienos sunkiai ser
ga skaitytoja Nellie Grybie
nė, gyvenanti 44 Chapel Ct., 
Norwoode.

Dabar tenka pranešti, kad 
sausio 24 d. ji tapo išvežta 
į Norwoodo ligoninę.

Linkiu jai sėkmingai ligą 
nugalėti.

Sausio 18 dieną, 11 vai. 
vakare, staiga mirė Agnės 
Jakštienė. Mirė sulaukusi 
81 metų amž. Buvo pašar
vota Paul H. Kraw koply
čioje ir palidota sausio 21 d. 
Norwoodo Highland Ceme
tery.

Paliko liūdesyje dvi du
kreles-— G m’t rude Sapar- 
nis, D e d h am, Mass., ir 
Helen Pužas, Norwood, du 
žentus ir 6 anūkus, taipgi 
ir daugiau artimų giminių.

Velionė buvo gero būdo 
moteris. Ji visada ateida
vo į mūsų parengimus, ko
kius tik mes kada nors tu
rėjome mano įstaigoje.

Velionei amžinos ramy
bės, šeimai užuojauta liū
desio valandoje.

M. Uždavinis

Buffalo, N. Y. -General 
Electric kompanija nutarė 
•čia uždaryti firmą ir pa
leisti iš darbo 550 darbinin
kų. Nedarbas čia siekia 9 
proc., o negrų rajone 45%.

QuitOi — Ekvadorio van- 
idens sargyba suėmė 6-ą j į 
Amerikos žvejų laivą. Pir
miau šiais metais suėmė 5 
ž v e j ų laivus Ekvadorio 

’vandenyse. .♦

MIAMI
L. Socialio Klubo Pastogėje

Sausio mėnesiyje šalia ei
linės veiklos įvyko dar 
priedų. Buvo Aido choro 
rėmėjų pagerbimo pietūs 
su koncertine programa. 
Parengimas praėjo, labai 
jaukiai ir harmon ingai. 
Prie naujos choro vadovy
bės visi nesutikimai prany
ko.

Sausio 19 d. LLD 75 kp. 
turėjo pasekmingą metinį 
bazarą. Padarė spaudos rei
kalams kuklaus pelno. Die
na prieš tai mūsų ukrainie
čiai draugai turėjo pikniką 
po stogu, su labai geromis 
pasekmėmis.

Vasario 16 d. Aido choras 
ir vėl turės pietus ir kon
certą. Tuomet koncerte yra 
pasižadėjusi dainuoti Onutė 
Stelmokaitė - Eicke, o kas 
daugiau bus, tai patys cho
ristai turės pranešti.

Įpusėjus sausio mėnesiui, 
šiaurinę dalį šalies pradėjo 
spausti žiemos šalčiai ir 
sniegas, tai visi, kas tik ga
li, skrenda į mūsų saulėtą 
Floridą. Vieni atvažiuoja 
savaitei ar dviem, o dau
gelis išbūna iki pavasario. 
Šį sezoną mes turime ga
na skaitlingą delegaciją iš 
Kanados. Montrealietis P. 
Šuplevičius pirmutinis at- 
atvažiavo,. Toron t i e č i a i 
draugai C. Pempės ne tik 
svečiuojasi, bet ir visoje 
klubo veikloje dalyvauja. 
Taipgi torontiečiai Jasiū- 
nai pastoviai kas žiemą at
važiuoja sezoną praleisti. Iš 
Windsoro, Ontario, šį :sėzo- 
ną atvyko pas mus visa ei
lė dar gana pajėgių lietu
vių, galima sakyti, tikrų 
lietuviškų ąžuolų, kaip tai: 
S. Paberalis, W. Savickas, 
draugas ir draugė Durbe- 
kai, ir dar kas ten daugiau. 
Iš Ontario, provincijos drau
gas Simutis ir draugai 
šiukšteriai. Tikimės, kad 
kanadiečių atvažiuos dar 
daugiau. (

Iš garbingos Kalifornijos 
svečiavosi pas mus Califor- 
nijos Universiteto dėstyto
jas C. H. Freiberg, A. La
pinskas ir draugės Johns 
sesutė C. Cowal. Pirmosios 
kregždutės jau atskrido iš 
Bostono, tai mūsų visų pa
žįstama ir mylima Helen 
Žekonis, M. Pernickienė, H. 
Yurkevičienė ir Wallace. Iš 
Worcester — P. Nalivaika 
ir buvusi worcesterietė A. 
Valatkienė. Iš Rhode Island
— drauge Jenkin. Iš Conn. 
—draugė Dalyonas ir pasto
viai apsigyveno Miamyje 
advokatas f ederalės valdžios 
pareigūnas, jau atsistatydi
nęs Paul E. Savonis su sa
vo labai simpatinga žmone
le. Laimingos jiems kloties 
čionai.

Iš N. J. valstijos atvyko 
J. Augutienė, iš Baltimorės
— draugė Wilson svečiuoja
si pas sesutę Balčiūnienę ir
M. Navickienę, taipgi pa
stovūs pas mus žiemavoto- 
jai Shmidtai.

Iš didžiosios Chicagos, 
kol kas, dar visai mažai: 
tik gerb. Grincevičienė ir A. 
Belašius (ar gal Belai- 
šis), iš Rochester, N. Y., 
Palskis, iš Clevelando Shu- 
kis. Iš Hot Springs, Ark., 
svečiuojasi pas Paulina Ur
ban draugė K. Zemis.

Oras pietinėje Floridoje 
per pastaruosius tris mėne
sius buvo pastoviai šiltas su 
visai mažai lietaus ir be šal
tesnių dienelių, bet žiema 
tik įpusėjus, gali būti dar 
visko. Kiekvieną sezoną vis 
įsiterpia keletas ir šaltokų

FLA.
dienelių. Šiaurinėje Flori
doje būna gerokai šalčiau.

Kada žmonės linksminasi 
ir pramogauja, nesmagu 
minėti ligas ir nelaimes, bet 
kadangi ir mes čionai nesa
me liuosi nuo to, tai ir pri
sieina drumsti laimingųjų 
nuotaikas. Mūsų labai žy
mūs klubečiai Walter LacK 
ir Emilija Miller gana sun
kiai serga. Abu randasi li
goninėje. Ignas Urbonas 
buvo, patekęs į ligoninę, 
bet jį paleido į namus ir 
palengvėle eina geryn. Visi 
trys uolūs, ilgamečiai klubo 
darbuotojai ir rėmėjai.

Mažiau nesveikuojančių 
yra daugiau, bet kolei žmo
gus kojas dar pavelka, tai 
mes sakom, kad jis sveikas, 
drūtas kaip ridikas. Visų 
klubiečių širdingas pagei
davimas, kad ligoniai lai
mingai pasveiktų.

S. Zavis

Haverhill, Mass.
Labai gerai, kad “Lais

vės” vajus gerai pasibaigė. 
Mūsų vajininkės Račkaus
kienė ir Sametis gerai dir
bo. Garbė visiems, kas bent 
kuo prie taip garbingo dar
bo prisidėjo. Jeigu ne dar
bininkiški laikraščiai, tai 
mes nežinotume, kas darosi 
mūsų mylimoje gimtinėje 
Tarybų Lietuvoje. Skaitant 
ponų spaudą, kaip “Kele- 
vis,” “Darbininkas’ ’ir jiems 
panašūs, nežinotume to, kad 
Lietuvoje lietuviai gyvena. 
O “Laisvo” paduoda apie 
Lietuvą teisingas žinias.

Williamas ir Mary Same
tis sausio 17 d. susėdo ma
šinon, u ž t r i u b ino i r nu v a- 
žiavo Floridon. Atrodo, kad 
atsisveikino su mūsų gra
žiuoju miestu ir nesakė, kad 
už poros mėnesių sugrįš. 
Lauksime. <

Mirimai
Gruodžio 27 d. mirė John 

Ą. Bingel, 68 metų, gyvenęs 
245 River St. Paliko sūnų 
John A. Bingel, dukterį 
Mrs, Anna Manicuoci, du 
brolius —Peter ir Anthony. 
Prigulėjo prie L.P.Gedimino 
klubo. Pąlaidotas gruodžio 
31 d. St. Patrick’s cemete
ry.

Sausio 13 d. mirė Mrs. 
Marga r. Ziminski, 75 me
tų, iš 30 Legland Ave. Pa
liko dukterį Mrs. Alice Ho- 
walepski. Palaidota 15 d 
St. Patrick’s cemetery.

Sausio 16 d. mirė Mrs. 
Antanina Lenkus, 75 mėtų, 
iš 3 Elmwood Ave., Brad
ford. Paliko savo vyrą Do
miniką, vyro brolio dukte
rį Mrs. Vi c to r (Ruth) Mu- 
zinski, Springfield, Mass. 
Palai do ta. sausio 18 d. Lie
tuvių kapinėse Bradforde.

Sausio 17 d. mirė Adolph 
C. Kazlauskas, 77 metų, iš 
43 Wilson St. Paliko sūnų 
John. Palaidotas sausio 21 
d. St. Patrick’s cemetery,

Mirusiems ramybė, o li
kusiems užuojauta.

Darbininkė

Minėjo Kompartijos sukaktį
Buenos Aires. — Laikraš

tis “Nuestra Palabra” rašo, 
kad Argentinos Komparti
ja minėjo 54-ąją metinę su
kaktį nuo susikūrimo ir įsi
jungimo į bendras kovas.

Berkeley, Calif. — Pauk
ščių biznio ekspertai laips
niškai naikina ilgakojus 
vištas, kurios dedamos kiau
linius daugelį jų sudaužo 
!fr sumažina pelną.

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

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

MACHINISTS, 2nd Class
Must be experienced 

Steady Work 
TAP-RITE PRODUCTS DIVISION

204 Railroad Avenue 
Hackensack, N. J. 

Please mention this ad.
(7-13)

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
ment.

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

943-0650 ( 7-9)1

TOOL & DIE MAKERS 
1st class oi* working foreman 

considered.
Progressive Dies, Jigs & Fixtures. 

Steady work.
Excellent opportunity. Midtown. 

212-675-0755
(915)

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

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

Edison, N. J.
201-225-3131

(9-14)

PRANEŠIMAI
Lawrence, Mass.

LDS 125 kuopos ir LLD 37 
kuopos susirinkimas įvyks 
vasario 12 dieną, 2 vai. po 
pietų, Polish Am e r i c a n 
Veterans’ Julian Stopyra 
Post, Ine., 23 Monmouth St.

Nariai dalyvaukite.
Valdyba

Philadelphia, Pa.
LLD 10 kuopos susirinki

mas įvyks vasario 6 dieną, 
2 vai., toje pačioje salėje.

Brangūs draugai ir drau
gės, atvykite visi į šį susi
rinkimą, nes būtinai reikia 
pasimokėti Draugijai meti
nes duokles, ir pasitarsime 
apie veiklą, Praėjusiame 
susirinkime narių atsilankė 
nedaug bet rimtai svarstė 
apie kokį nors parengimą 
artinantis pavasariui.

Po ilgoko poilsio susikau
pė nemažai energijos, todėl 
ir kibsime prie kultūrinio 
darbo.

Susirinkimui užsibaigus 
gausime karštos kavos.

Valdyba (8-9)

Cleveland, Ohio 
LDS 55 kp. narių dėmesiui
Kuopos susirinkimas įvyks 

vasario 3 d., 4 vai. popiet, 
ICA svetainėje, 15901 St. 
Clair Ave. Įvyks nomina
cijos į naują Centro Valdy
bą. Prašome visus narius 
dalyvauti ir nominuoti na
rius į Centro Valdybą.

LDS 55 kp. Valdyba

HELP WANTED-MALE-FEMALB
NOTICE 

TO READERS
AND ADVERTISERS

The Equal Employment Opportu
nity Commission has issued a guide
line that the placement of help 
wanted advertisements under “Male” 
or “Female” classified headings in
dicates preference or discrimination 
on sex and violates the Civil Act of 
1964, unless sex is a bona fide oc
cupation qualification for the job. 
The effective date of this guideline 
is uncertain because of a pending 
court case.

The New York City Commission 
on Human Rights has adopted the 
same policy in interpreting the hu
man rights provisions of the City 
Administrative Code. The City in
terpretation is now in effect

So that employers and employ
ment agencies may comply with this 
policy, The “Laisve” will continue to 
make available its “Help Wanted— 
Male-Female” classification. The 
“Laisve” will also continue its “Help 
Wanted—Male”’ and “Help Wanted 
— Female” classifications for ad
vertsemen ts excepted from the Ci
vil Rights Act of 1964 and from 
the comparable laws of New York 
State and New York City.

For information about this policy, 
call or write the City Commission 
on Human Rights, at 80 Lafayette 
Street, New York, N.Y. 10013. Tel. 
(212) 566-5050.

Kitchen Cabinet Maker
Experienced only 

Salary Based on Experience 
201-469-1324

(5-9)

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)

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

1 Mattimore St.
Passaic, N. J.

/ (8-14)

DRILL PRESS OPERATORS ' ■» 5 f tfi • .

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

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

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

Plainfield, N. J. 
201-755-4455

• (8-14)

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

(7-14)

VOCATIONS

DOMINICAN
SISTERS 

of the 
PERPETUAL

ROSARY 
CLOISTERED 

CONTEMPLATIVES
SERVING JESUS į

WITH 
JOY 

PRAYER 
SACRIFICE

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

of the
PERPETUAL ROSARY 

14th & West Streets 
I'n io n City, N. J. 07087

(910)

r
f
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“LAISVĖS” REIKALAIS
Mūsų gerieji draugai atsinaujindami prenumeratas 

nepamiršta pridėti ir dovanų laikraščiui. Prašome pa
siskaityti :

Gerb. “L”, darbininkai—Sveikinu ir linkiu visiems 
geros sveikatos ir visokių sėkmių 1972 metuose.

Su šiuo laišku siunčiu čekį sumoje $100. Atnaujinu 
dvi prenumeratas JAV ir vieną Lietuvoje, tai bus $30, 
o $70 laikraščiui. Esu skaitytojas nuo pradžios “L”, 
įsteigimo (su trumpom pertraukom). Draugiškai, L. 
Bagdonas, Pittsfield, Mass.

KELIONE APIE LIETUVA

Gerbiamieji: Čia rasite čekį sumoje $10. Tai bus 
auka nuo LDS 6-os kuopos. Draugiškai, Mary Lynn, 
Binghamton, N. Y.

Didžiai gerbiami visi laisviečiai! Čia rasite čekį 
sumoje $50. Mano gyvenimo draugas Aleksandras Be- 
kešius prieš mirtį prašė įteikti “Laisvei”, “Vilniai” ir 
“Liaudies Balsui” po $50. Malonėkite priimti šią mažą 
auką. Draugiškai, L. Bekešienė, Rochester, N. Y.

Nuo kitų gauta sekamai: 
Paulina Sinkevičienė, Brockton, Mass. 
Joe ir Mary Nevins, Forest Hills, N. Y. 
Joseph Norkus, Salem, Ohio ........... .  . .
John Papartis, Belleville, N. J. ........ 
J. Deltuva, Baltimore, Md. .. . . . ...........
J. K. Karpavičiai, Brooklyn, N. Y. . .... 
J. Kaspar, Baltimore, Md................... .
Petras Bieliauskas, Richmond Hill, N. A 
M. Gudas, Verdun, Canada. ...........
U. Paich, Bridgeville, Pa. .. ....................
Wm. Degutis, Albany, N. Y............ .
Mary Imbras, Longview, Wash........ .
M. Niauriene, Verdun, Canada. ....... 
Pauline Mataitis, Hellertown, Pa..........
P. J.. Anderson, Webster, N. Y. ....... 
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y. 
A. Dočkienė, Cicero, III. .............. 
J. O. Babarskai, Richmond Hill, N. Y. . 
E. Katinienė, Easton, Pa................ .  . .
Mary Lynn, Binghamton, N. Y. ....... 
P. Smalstis, Ludington, Mich. .........
Po $1: Mrs. J. Young, Cleveland, Ohio; A.žilinskie- * ‘ ' 

nė, Plymouth, Pa.; V. M. Plečkaičiai, Chicago, Ill.; J.| 
Aleksa, New Haven, Conn.; P. Satkus, B’klyn, N. Y.; Varniai 
Adam Karpan, A. Žalis, Lake Worth, Fla.- A Lrj.i:
Endicott, N. Y.; A. Valantukevičia, Brockton, Mass.; 
F. Kazeliūnas, Worcester, Mass.; M. Thomson, Bridge
port, Conn.; J. K. Pens, Pittsburgh, Pa.; J. Shukaitis, 
V. Bovinas, Miami, Fla.; Mrs. Chas. Mickewicz, Tren
ton, N. J.; P. Wasiliauskas, Blackwood, N. J.

Graži tu, mano brangi tėvyne, 
Šalis, kur miega kapuos didvyriai.’'

Maironis

Jei kas pasakytų, kad 
mūsų mažoje tėviškėlėje nė
ra nieko įdomaus ir gra
žaus, tokiam nereikalinga 
tikėti. Yra daug gražių, 
nuostabių kampelių, tik rei
kia mokėti žiūrėti, surasti.

Su tokiom ir panašiom 
mintim 20 dėstytojų keliau
ninkų entuziastų būrelis su 
mokyklos autobusu pasilei
dom į žygi po Žemaitiją ir 
Aukštaitiją. Dzūkiją ir Sū
duvą palikom rudeniui.

Greitai atsiliko nuo mū
sų Vilkaviškis, K. Naumies
tis, Šakiai. Stebint pro 
langą visur matai statybi
nius kranus, traktorius ir 
kitokią laukų techniką. Gy
venimas nešto vi vietoje, 
verda, kunkuliuoja. Prasi
deda žemaičių aukštumos.

Pirmas mūsų ilgesnis su
stojimas buvo Bi jotuose 
prie garsiųjų D. Poškos 
baublių, kurie dabar nau
jai pertvarkyti; jiems pa
ruoštos gražios stiklinės

tik būtų patenkintos ponų 
užgaidos.

Telšiai auga, kasdien da
rosi vis gražesni. Čia ap
silankiau ir pas seną Sū
duvos kultūrinio darbo ve
teraną LTSR nusipelniusį 
m e n o veikėją muziką 
A. J a s e n a u s k ą. Visą 
vakarą labai maloniai 
praleidau šio nusipel
niusio žmogaus šeimos ra
telyje, kalbėdami apie mu
ziką. O senasis maestro tu
ri ką papasakoti.

Pernakvoję Telšiuose, pa
silsėję po kelionės vėl pasi
leidom tolyn. Štai — Šatei
kiai su labai įdomiu ir senu 
grafų Pliaterių parku, Že-

Naujos knygos, 
išleistos Lietuvoje

V. Kapsukas. Raštai, X t. 
Šiame tome spausdinami 
autoriaus darbai, parašyti 
nuo 19 2 4 m. vasaros iki 
1926 m. fašistinio pervers^- 
m o Lietuvoje.

E. Mieželaitis. “Antakal
nio barokas.” Naujas po
ezijos ir poetinės prozos 
rinkinys tęsia 
ciklo mintis.

M. K. Čiurlionis. “Pa
saulio sutvėrimas.” Repro
dukcijų aplankas iš jo pa
veikslų ciklo “Pasaulio su
tvėrimas” (13 darbų).

J. Andziulaitis-Kalnenas. 
“Raštai”. Surinktas visas 
literatūrinis palikimas: ei-

Mieste pasidairius
1971 metais New Yorke 

mirė nuo narkotikų 1,259 
žmonės, tarp kurių buvo 
624 žemiau 25 metu am
žiaus. 1970 metais mirė nuo 
narkotikų 1,205 žmonės.

Queens viename apart
ment© besivaišindami vyrai 
su merginomis susipyko ir 
apsimušė. Viena merginai 

ten buvusi 
policistą Daniel Hixona.

“Žmogaus’’ peiliu nudūrė

Areštuotas banko plėši
kas S. Willis, vežamas į 
Brooklyn© kalėjimą, bandė 
pabėgti. Policisto kulka jį 
pasivijo ir užmušė. Kitas 
areštuotas buvo sužeistas.

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

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

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

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

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

o--------------- g --------------- .------------------- . v - UVUJUVUIIIXM pcunwinuio.

maitės tėviškė Bukautiškė, beraščiai, public i s t i n i a i 
neužilgo pasirodo ir J. Tu- įr literatūriniai straipsniai 
mo-Vaižganto tėviškė Ma- istorinės apybraižos.
laičįų kaime. Tėvų sodybos 
vietoje stovi paminklinis liūdi, 
akmuo su rašytojo biustu, (gyvenusio 1886-1963 
Daug rašytojo personažų poezijos rinkinys, 
atgija atmintyje, ypač My
koliukas ir Severiūtėv

Tačiau laikas nestoja, rei
kalinga pasiekti Biržus. 
Mūsų šof e r i u k a Si gerai 
spustelėjo savo “žirgelį” ir 
vakare buvome jau didikų 
Radvilų rezidencijoje.

i Didingai atrodo Biržų pi
lies griuvėsiai. Tai olandiš

ko tipo statinys, apsuptas ...........
galingais pylimais. Tebesto- tapytojo darbų.’

Areštuotas Donald A. Pot
ter ir padėtas po $250,000 
kaucija. Jis kaltinamas 
kidnapinimu ir išprievarta
vimu 14 metų mergaitės.

Balandžio 16 d.
Lie t u v i ų Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

.. 15.00 
.. 12.00 
.. 11.00 
. 10.00 
... 7.00 
... 6.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 pastogės su variu dengtais 

stogais. Todėl nebaisios nei 
liūtys nei audros. Jie dar 
antrą tiek atstovės. Aplin
ka nuostabiai graži, oras— 
kaip užsakytas. Iš čia nė
rėm į Kaltinėnus, kur pa
laidotas D. Poška. Kapinės 
puikioje vietoje, ant kalne
lio,' nuo kurio atsiveria 

. . . 1.70 puikus vaizdas į miestelį ir 
■įjo bažnyčią.

i Nuo Kaltinėnų n ('tol i ii' 
i, anksčiau vaidinę 

; A. Žolynas, j didelį vaidmenį Lietuvos 
gyvenime. Tebestovi senoji 
bažnyčia, kur kunigų se
minarija nūnai. Bažnyčia 
veikia, žmonės, daugumoje 
senesnės kartos žemaičiai, 
lanko ir niekas dėl to ne
šiką b i n a . Nusileidžiam į 
požemius, kur guli žemai
čių vyskupų Alsėdžių ku
nigaikščių Giedraičių pa
laikai. Bažnyčioje tebesto
vi vyskupo Valančiaus ga
nytojiškas sostas. Nusilen- 
kiam šiems didiesiems že
maičių švietėjams ir sku
bam toliau, kad kuo dau
giau pamatvtumėm.

Labai įdomus gydytojo 
Into akmenų muziejus Mo
sėdyje. Tai bene vienintelis 
tokios rūšies įrenginys vi
soje Tarybų Sąjungoje.

Akmenų visokio kalibro, 
pradedant mažiukais ir bai
giant didžiuliais. Atrodo, 
pats liucipieris juos bus čia 
suvilkęs. Nepagalv o t u m, 
kad tai nenuilstančio gyd. 
Into darbas. Tarp akmenų 
įvairiausios gėlės, rožės. 
Neapsakomas grožis. Foto 
kadrai patys lenda į apa- 
rata, nereikia nė ieškoti.

Neužilgo išnvra senoji 
žemaičių sostinė Telšiai, 
kaip ir senoji Roma, išsi
dėstė ant 7 kalvų.

Būti Telšiuose ir neapsi
lankyti Kraštotyros muzie
juje, tai tas pats, kaip būti 
Romoje ir nematyti popie
žiaus. Muziejaus pasidi
džiavimas — paveikslų ga
lerija. Yra daug vertingų 
eksponatų, ypač Niderlan- 
dų mokyklos. Tai arba 
puikios kopijos arba origi
nalai. Kitame muziejaus 
skyriuje — žemaičio bau
džiauninko trobos maketas 
su žmonių figūromis, daik
tais. Kai pagalvoji, koks 
sunkus buvo baudžiauninko 
gyvenimas, siaubas paima. 
O juk visos pilys, dvarai 
buvo ‘ pastatyti tik bau
džiauninkų rankomis. Kiek 
talentingų liaudies meni
ninkų žuvo be reikalo, kad

K. Jurgeli o n i s . “Gludi
Amerikos lietuvio

5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
3.00 
2.00 
2.00

“Lietuvos m e t r a š t is.” 
(Bychovco kronika). Vie
nas įdomiausių pasaulieti
nės istorinės raštijos pa
minklų, sukurtų slavų kal
ba Lietuvos valstybėje iki 
XVI a. vidurio.

P. Gudynas. “Vytautas 
Mackevičius.” Monografinė 
knyga. Čia taip pat repro
dukuojama apie 80 šio vy
resniosios kartos lietuvių

Dienraštis “New York 
Post” rašo, kad oro teršimo 
prižiūrėtojai daro nuolai
dų didžiosioms kompani
joms, duoda joms dar pen
ketą metų poliucijai sulai- 
kyti.

Širdingai ačiū viršminėtiems už jų dovanas laik
raščiui. Prašome ir kitus sekti jų pavyzdį Turėkime 
mintyje, kad dabar išlaikyti laikraštį yra baisiai bran
gu. Tiesa, vajų baigėme garbingai, bet pavasarį ir va
sarą sumažės įeigos. Iki kito pranešimo.

—Administracij a

ŽENGIANT Į NAUJUOSIUS 
ė 1972-UOSIUS METUS j W

Štai atėjo nauji metai
Ir jau rieda lyg kad ratai.
Bet keliai jiems negeri, 
žodžiu sakant, kruvini.

Nes, mat, pereitaisiais metais 
Kraujas taškėsi verpetais, 
Nuolat žuvo daug žmonių 
Mūšių frontuose ant laukų.

Tad jau Šiemet reik budėti
Ir labai kietai galvoti,
Nes jau mūšius reik stabdyt
Ir kranklius jų laukan vyt.

Bet džiugu, kad liaudis juda, 
Prieš karus sukilti žada;
Ir labai gerai būtų, 
Kad jau šiemet sukiltų.

Juk, kitap, tai karininkai
, Ir jų žiaurūs šalininkai

Vis kariaus, žmones žudys
Ir negyvėlius skaitys.

Jonas Juška

f - - L

vi senos mortyros, tų at
kaklių kovų su švedais liu
dininkės. Patys griuvėsiai 
yra užkonservuoti, apsau
goti nuo tolimesnio griuvi
mo.

Sekančią dieną pasiekėm 
mūsų didvyrėfS M. Melnikai- 
tės tėviškę Zarasus, ežerų 
kraštą. Čia mūsų laukė la
bai malonus siurprizas — 
iškūrenta kąimiška pirtis. 
Tai jau mūsų dėstytojos J. 
Marcinkevičiūtės ir jos tė
velių nuopelnas. Kaip sma
gu buvo gerai išsimaudyti,! 
vantomis pasiplakti. Lygiai, 
kaip P. Cvirkos “Devinta
me prakaite.” žinoma, apie 
puikų vaišių stalą, nepa
prastą miegą ant šieno jau 
nerašysiu. Tą malonumą 
reikia pačiam pajusti.

Kaip gaila, kad tokia pui
ki kelionė taip greit pra
lėkė. Per Dūkštą, Ignaliną, 
Molėtus, Ukmergę ir Kau
ną vėl pasiekėm Kapsuką.

Įspūdžių tikrai gražių ir 
malonių begalės. Visa Lietu
va dirba sutartinai, mies
teliai auga, gražėja, šva
rūs. Aišku, trūkumų, mūsų 
akimis žiūrint, yra, bet mū
sų tikslas buvo ne trū
kumų ieškoti, o nuodug
niai susipažinti su Žemai
tija ir Aukštaitija, pasi
kalbėti su įvairiausiais 
žmonėmis. Ir prieini išva
dos, kad niekas nenori jo
kio “išvadavimo.” Juk vi
sa tai, ką matėm, kas nau- j 
j ai pastatyta, yra padary- i | 
ta mūsų rankomis. Žinoma,' 
neneigiu, kad yra nesąmo
ningų žmonių, kurie, gerai 
gyvendami, dar maldauja 
pagalbos iš užjūrio. Tačiau 
tai — atskyri vienetai, ku
rie su laiku praregės.

V. Gulmanas

A. Valiuškevičiūtė. “Kau
no meno mokykla.’’ 
kojama, kaip steigėsi ir au
go šis dailės židinys, kokia 
jo kryptis, struktūra, darbo 
metodai.

O. Narbutienė. “Eduar
das Balsys.” Monografinė 
apybraiža apie įžymų lie
tuvių tarybinį kompozito
rių, Lietuvos liaudies ar
tistą profesorių E. Balsį.

“Čir vir vir pavasaris”. 
Smulkiosios tau t o s a ko s 
rinkinėlis vidutinio mokyk
linio amžiaus vaikams.

V. Nedzinskas. “Paukš
čių ežeras.” Gausiai nuo
traukomis iliustruota kny
ga apie Žuvintą.

Mokslinis žurnalas “Bal- 
tistica”. Jame skelbiami 
baltų kalbų leksikos, mor
fologinės struktūros tyrinė
jimai.

A. Bertašius, V. Kazake
vičius, S. Stonkus, V. Ze- 
liukas. “Lietuvos krepši
nis.” Aprašoma penkiasde
šimties metų krepšinio rai
da Lietuvoje. Daug statis
tinių duomenų, nuotraukų.

Pasa-

Philadelpnia, Pa. — Se
natorius Humprey pasiskel 
be esąs demokratų 
dentinis kandidatas, 
demokratai turi net 
kių kandidatų.

prezi- 
Dabar 
12 to-

A u k š-Washingtonas. - 
čiausiasis teismas pripažino 
nekonstituciniais New Yor- 
ko ir Connecticuto valstijų 
įstatym u s, draudžiančius 
skurdžiams gauti pašalpą 
neišbuvus vienų metų vals
tijoje. Dabar tie įstatymai 
panaikinti.

Cincinnati, Ohio. — Užsi
degus senelių namui gaisre 
žuvo 9 senyvos moterys.

Dešiniamajame Nemuno krante matome Jurbarko nau
jąsias statybas—gyvenamuosius namus,.

B. Aleknavičiaus nuotrauka

MASPETH, N. Y. 
Mirus

Ievai Tamulynienei
Reiškiu gilią užuojautą jos dukrai Ievai
Mizarienei, netekusiai mylimos motinos

Eleanora Sungailienė
Oceanside, N. Y.

Tarybinių artistų kvietė
jo Sol Huroko raštinėje 
sprogusi bomba užmušė 
tarnautoją Iris Kones ir 13 
žmonių sužeidė. Tai'p su
žeistųjų yra ir Sol Buro
kas. Manoma, tai žydų te
roristu darbas.

Miesto centre 2 plėšikai 
bandė kelintu kartu api
plėšti. saldainių krautuvę. 
Pasimaišė policistai ir abu 
plėšikus nušovė. Pas vieną 
rado revolverį.

Rep.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Hanojus. —Daugiau kaip 

16,500 Saigono kareivių pa
bėgo iš karo fronto Centra- 
liniame Nambo rajone 1971 
metais.

Saigonas.—Amerikos ko
manda skelbia, kad šiuo 
metu. šiaurės Vietnamo 
bombardavimas pravedamas 
gerokai padidintu tempu.

Miami, Fla. — Areštavo 
22 žmones. Kaltina juos lai
škais išviliojimu iš paskolų 
kompanijų daugiau kaip 
pusantro milijono dolerių.

Mesa. A)'iz. — Mirė 94 
metų Carl T. Hayden, išbu
vęs 42 metus senatorium ir 
14 metų kongresmanu.

Washingtonas. — 1,500 
Jungtinės Automobilių Dar
bininkų unijos narių vien
balsiai pasisakė už Nixono 
sulaikymą prezidentiniuose 
rinkimuose.

Maskva. — Brežnevas ir 
Kosyginas išvyko į Čekoslo
vakijos sostinę Pragą pasi
tarti su Europos komunistų 
vadais Europos saugumo 
konferencijos šaukimo klau
simu;;

Manila. — Filipinų prezi
dentas Marcos žadėjo Kon
gresui užmegzti diplomati
nius ir prekybinius ryšius 

įSU Tarybų Sąjunga, Kinija 
ir kitomis socialistinėmis 
šalimis. j

Washingtonas. — Jungti
nių Tautų generalinis sek
retorius Waldheimas tarėsi 
su prez. Nixonu, kaip nu
galėti Jungtinių Tautų fi
nansinius sunkumus.

Pranešimas
OZONE PARK, N. Y.
LDS 13 kuopos susirinki

mas įvyks trečiadienį, vasa
rio 2, Laisvės salėje. Pra
džia 6:30 vai. vakare. Bus 
LDS Centro valdybos nomi
nacijos. Svarbu visiems kp. 
nariams dalyvauti.

Valdyba

S E R G A
Teko sužinoti, kad Niujor

ko Lietuvių Moterų Klubo 
narė K. Karpavičienė sau
sio 26 d. pasidavė į ligoninę.

Gaila, kad neturime dau
giau žinių apie draugės pa
dėtį.

M-nė

Brockton, Mass.
G/-; M I R
Šių metų sausio 29 d. 

staiga mirė Antanas Raila, 
sulaukęs 82 m. amžiaus. 
Buvo ilgametis Brocktono 
gyventojas ir nuo pat “Lai
svės” įsikūrimo jos skaity
tojas. Velionis paliko liūde
syje dukrą Eleanora žentą 
Ray Barce ir du anūkus, 
Linda ir Ray, Ji’. Šią liūd 
ną. žinią telefonu pranešė 
velionio dukra Mrs. Barce 
brooklyniečiams Bukniams.

Washingtonas. — Gyny
bos sekretorius Laird pa
reiškė, kad per du mėnesius 
iki balandžio nebus jaunų 
vyrų šaukimo (drafto) į 
militarinę tarnybą. <

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažįstamus užsirašyti “Lais< 
vf.” Jie jums bus dėkingi
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“LAISVĖS” 60-MEčIO

Jubiliejinis 
Albunias

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




