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KRISLAI
Kas gyvena iš pašalpos? 
Baisi neteisybė
Anglijos “Vietnamas”
K. P. suvažiavimas 
Entuziastiški įspūdžiai 
Kaip geriau?
Jau pralenkė

— A. Bimba —
Visokių prasimanymų mes 

girdime apie tuos keturiolika 
miliijonų amerikiečių, kurie 
gyvena iš vienokios ar kito
kios valdiškos pašalpos. Sako
ma, kad labai daugelis jų yra 
tinginiai ir nenori dirbti. To
kie “nenaudėliai,” girdi, netu
rėtų gauti pašalpos.

Taip, tokių pašaipgavių yra. 
Bet labai, labai nedaug. Štai 
faktai. Tik 126,000 pajėgių 
dirbti tėvu gyvena iš pašal
pos. Jie nesudaro nė vieno 
pilno visų pašalpgavių pro
cento.

Iš pašalpos gyvena 2,483,- 
000 motinų, 7,421,000 vaikų, 
2,062,000 senelių ir apie 1,- 
254,000 aklų arba šiaip pa
liegėlių.

Anglijos kolonijoje Rodezi- 
joje gyvena daugiau kaip 
penki milijonai juodų žmo
nių. Bet jos visas valžios apa
ratas yra rankose 225,000 bal
tųjų kolonistų. Jie yra anglai. 
Jie kontroliuoja visus didžiuo
sius krašto turtus.

Kaip ilgai tokia neteisybė 
bus pakenčiama ? Kaip dar 
ilgai juodųjų žmonių kantry* 
bė tesės?

Jie dar tik “zurza” prieš tą 
neteisybę. Bet kai zurzėjimas 
pavirs sukilimo audra, paver
gėjams teks skaudžiai nuken
tėti.

žurinalistas Lewis ir sena
torius Kennedy teigia, kad 
Anglija su savo politika šiau
rinėje Airijoje ruošia sau 
“Vietnamą.” Ji vis giliau įsi
traukia į karą prieš tos ša
lies žmones. Jai vis sunkiau 
darosi iš bėdos išbristi. Lygiai 
taip, girdi, kaip mūsų Jung
tinės Valstijos įsivėlė į Viet
namą.

šio mėnesio 19-22 dienomis 
New Yorke įvyks Amerikos 
Komunistų Partijos suvažiavi
mas. Prie jo, matyt, ruošiama
si labai rimtai, šiame suvažia
vime ypatingo dėmesio, aišku, 
bus atkr e i p t a į prezidenti
nius rinkimus. Partijos Centro 
Komitetas kandidatus jau yra 
numatęs.

Visa pažangioji Amerikos 
visuomenė domėsis suvažiavi
mo diskusijomis ir nutarimais. 
Tiesa, kol kas revoliucinė par
tija nariais nėra skaitlinga, 
bet jos įtaka jaučiama pla
čiausiose masėse.

“Daily World” bendradar
bis Victor Perlo šiomis dieno
mis lankėsi išsilaisvinusioje 
Bengalijoje, arba Bangladeše. 
Jis neabejoja, kad nepriklau
somybę laimėjusi bengalų ša
lis nugalės visus sunkumus. 
Jai padės visas socialistinis 
pasaulis. Ją parems kai ku
rios ir kapitalistinės šalys, 
kaip, pavyzdžiui, Indija.

Vienas draugas rašo ir 
klausia, kaip geriau, kaip nau
dingiau rengti mūsų nusipel
niusiems draugams-veikė jams 
gimtadienius: privatiškai ar 
visuomeniškai ?

Nereikėtų nė klausti, žino
ma, naudingiau visuomeniš
ka^

Nixono asistentas Haldeman 
smarkiai puolė Indokinijos 
karo priešus demokratus

Washingtonas. — Prezi
dentinis asistentas H. R. 
H a 1 d e m a n tele viz i j oje 
smarkiai puolė demokratus 
senatorius ir kongr e s m a - 
nūs, kurie pasisakė prieš 
Nixono 8 punktų taikos pla
ną Indokinijai.

Haldeman pareiškė, kad 
prez. Nixono prog r a m o s 
kritikai “sužiniai padeda” 
Jungtinių Valstijų priešui 
ir kursto jį toliau kariaut. 
Todėl Indokinijos patriotai 
užsispyrusiai kariauja prieš 
Jungtines Valstijas.

Toks Haldemano pareiš
kimas tikrai apkaltina Nix
ono kritikus, kaip šalies iš

Puse milijono katalikų nori 
susijungimo su Airija

Belfast. — Daugiau kaip 
pusė milijono katalikų no
ri, kad Šiaurės Airija, būtų 
sujungta su Airijos res
publika, kad visa airių tau
ta būtų galutinai apvieny- 
ta.

Bet daugiau kaip milijo
nas protestantų, gyvenan
čių Šiaurės Airijoje, nenori 
tokios vienybės su katali
kiška Airija. Jiems atrodo 
geriau su protestantiška

Sušaudė 3 už bandymą Dokeriai sulaikė angly 
užmušti ambasadorių prekių iškrovimą
Phnom Penh. — Kambo

džos milicija sušaudė tris, 
apkaltintus bandyme nužu
dyti Jungtinių Valstijų am
basadorių E. C. Swank.

Ambasadorius Swank tei
kia visokią paramą Kam
bodžos militaristų valdžiai 
ir vadovauja kare prieš 
Kambodijos patriotus.

New Delhis, Indija.—Au
tobusui tarpkalnėje nusiri
tus nuo kelio 19 žmonių už
mušta.

Tiesa, ir privatiškai suruoš
tas “pares” galima gražiai pa
naudoti judėjimo reikalams, 
bet dažnai jos prasideda ir 
baigiasi tiktai smarkiu paūži- 
mu.

Jau įvyko tas, kas kai kam 
atrodė neįmanomu. Tarybų 
Sąjunga jau pralenkė Jungti
nes Valstijas vienoje svarbio
je gamybos šakoje. Ji per
nai jau pagamino daugiau, ir 
gerokai daugiau, plieno. Ji 
pagamino 133„000,000 tonų, o 
Jungtinės Valstijos tik 120,- 
200,000 tonų.

Ir vėl užvirė tarp “vaduo
tojų” aštriausia kova dėl va
sario 16 dienos parengimuose 
surinktų aukų pasidalijimo. 
Altą nori jas visas pasiimti. 
Bet “bendruomenininkai” ne
nusileidžia. Ypač menševikai 
galvas guldo, kad pastarieji 
negautų nė prakeikto dolerio.

davikus. Nors prezidenti
nis sekretorius Ziegler pa
sakė, kad tai tik Haldema
no nuomonė, bet ne Nixono 
ad mi n i s t r a c i j os, denio k i ’a tai 
griežtai reik alau j a, kad 
H a 1 de m a n a s f akta is Įrody
tų prasižengimą arba at
šauktų kaltinimą ir atsipra
šytų.

Nuskandino laivą
Seoul. — Šiaurės Korėjos 

vandenų sargybiniai laivai 
nuskandino Pietų Korėjos 
žveju laivą ir suėmė jo įgu
la. Kaltina žvejojimu ir 
šnipinėjimu Šiaurės Korė
jos vandenyse.

Anglija ir turėti pusiau au
tonomines teises.

Kadangi protestantai su
daro daugumą gyventojų, 
tai jie turi savo kontrolėje 
valdiškas ir kitas visuome
nines įstaigas. Katalikai vi
sur diskriminuojami. Eko
nominis jų gyvenimas taip
gi yra gana sunkus. Tarp 
jų daugiausia yra bedarbių, 
daug skurdo-vargo. Todėl 
jie pasiryžę kovoti iki pil
no laimėjimo.

New Yorkas. — Interna
tional Longshoremen’s As
sociation prezidentas Teddy 
Gleason įsakė savo unijos 
nariams sulaikyti Anglijos 
produktų iškrovimą iš lai
vų visuose Atlanto pakraš
čio uostuose.

Gleason sako, kad tokiu 
būdu amerikiečiai dokeriai 
pareiškia “protestą tironi
jai, žvėriškumui ir brutalu
mui, panaudotu! prieš ma
žumą Šiaurės Airijoje.”

Torių valdžia pasielgė 
panašiai kaip Hitleris, todėl 
amerikiečiai turi ją boiko
tuoti, pareiškė unijos advo
katas Paul O‘Dwyer.

Indija mano atiduoti 
karo kriminalistus
New Delhis. — Indijos 

valdžia, gaudama vis dau
giau informacijų apie pa
kistaniečių pravestas bai
sias žudynes, dabar mano 
atiduoti karo kriminalistus 
Bangladešo valdžiai. Lai 
jie atsako už savo krimina
linį darbą.

Indijos kariuomenė suėmė 
nemaža tokių pakistaniečių, 
kurie be pasigailėjimo sker
dė bengaliečius. Dabar jie 
Indijos . teritorijoje ir lau
kia, ką Indijos valdžia su 
jais padarys, atiduos Pakis- 
tanui ar Bangladešui.

Klaipėdos: dešimtosios vidurinės mokyklos istorijos 
mokytoja Nijcilė Puzonienė ne tik puiki savo dalyko ži
novė, bet ir gera šokių mokytoja. Jau šešti metai ji va
dovauja Klaipėdos miesto pionierių ir moksleivių namų 
šokių būreliui “žuvėdra?’ Vaikai šoka lietuviškus šo
kius “Gintarėliai,” “žuvėdra,” “Pajūrio pasaka,” kuriuos 
sukūrė Nijolė Puzonienė, taip pat rusų, ukrainiečių, ru
munų, kubiečių ir kitų tautų liaudies šokių.

Nuotraukoje: mokytoja Nijole Puzonienė su vaikais 
repetuoja šokį “Pajūrio pasaka.”

B. Aleknavičiaus nuotrauka
------ ---------*7-- —--------- r--------------- ---- — ■ '

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Tiesiamas geležinkelis
Nors žiemos šalčiai su

kaustė žemę, Utenos melio
racijos statybos valdybos 
mechanizatoriams nėra ka
da ilsėtis. Jie pradėjo tiest 
naują geležinkelį, kuris su
jungs Uteną su Švenčionė
liais.

Šiais metais reikės pada
ryti pylimą Švenčionėlių- 
Saldutiškio ruože. Teks per
vežti pusę milijono kubinių 
metrų žemės, iškirsti pla
čius kirtimus. Vėliau pra
sidės tiltų, stočių statyba.

Naujasis geležinkelis, ku
rio statyba numatyta TSKP 
XXIV suvažiavimo Direk
tyvose, pradės veikti 1974 
metais.

Nau ji aerouosto rūmai
Kaune, Aleksote, atiduoti 

naudoti nauji aerouosto rū
mai. Trijų aukštų stiklo ir 
betono pastate, kurį supro
jektavo Politechnikos insti

Ragangaudžiai darbuojasi
Washingtonas. — Subver- 

syvės Veiklos Kontrolės ta
ryba nusitarė pradėti jau
nųjų militantų veiklos tyri
nėjimą.

Pirmiausia šaukia tyrin- 
nejimui Jaunųjų Darbinin
kų Išsilaisvinimo Sąjungą 
ir Marksistinio švi e t i m o 
centrą New Yorke, kaip 
“komunistinio fronto” orga
nizacijas.

Tos organizacijos prasi
kalto ragangaudžiams to
dėl, kad aktyviai dalyvauja 
abelnose kovose už taiką, 
prieš karą, prieš rasizmą, 

tuto dėstytojai ir studen
tai, — erdvi laukiamoji sa
lė, motinos ir vaiko kam
bariai, medicinos punktas, 
viešbutis lakūnams, resto
ranas, tarnybinės patalpos.

Aerouosto rūmų apdailai 
statybininkai p a n a u d o j o 
dolomitą ir Lietuvos laukų 
granitą. Pastatą puošia 
kauniečių s k u 1 p t o r i ų K. 
Švažo barelefas “Darius ir 
Girėnas” ir B. Klovos mo
zaika “Skrydis.”

V. P.
•

Hidrogeologų gręžiniai
Sėkmingai pirm u o s i u s 

nau j o j o penkmečio metus 
užbaigė Vakarų Lietuvos 
hidrogeolog i n ė s ekspedici
jos kolektyvas. Devynioli
koje respublikos rajonų at
likta darbų beveik už du 
milijonus rublių. Naudoji
mui atiduota 225 gręžiniai, 
207 jų — kolūkiuose ir ta
rybiniuose ūkiuose.

V. Sausis

skurdą, už liaudies reika
lus.

Sudegė 6 namai
Wakefield, Mass. Vė

juotą dieną kilęs gaisras 
sunaikino 6 fabriko namus, 
padarė nuostolių už 15 mi- 
lionų dolerių. 2,000 žmonių 
prarado darbą.

Užmušė 5 arabus
Cologne, Vak. Vokietija.— 

Žudeikos įsiveržę į namus 
mirtinai sušaudė ten gyve
nusius penkis jordaniečius 
arabus.

75 šalių delegatai atvyko į 
pasaulinę asamblėją kovai 

prieš karą, imperializmą
amerikinį imperializmą ir 
kaip ten karą baigti, taiką 
atsteigti.

Nutukėliams patarimas

Berkeley, Calif. — Dr. 
Pearson, psichologas speci
alistas nutukimo klausimu, 
pataria nutukėliams laisvai 
surasti, kuris jiems mais
tas geriausia patinka ir 
neprisideda prie nutukimo. 
Taip galima maistu pasiten
kinti ir svori numažinti, .t"’' .

Paryžius. — Pasaulinėje 
asamblėjoje už Indokinijos 
taiką ir nepriklausomybę 
dalyvaus iš 75 valstybių at
stovai. Asamblėja įvyki? 
vasario 11-13 dienomis Pa
ryžiaus priemiestyje Ver
sailles Dalyvaus nemažiau 
kaip 500 delegatų. Iš Jung
tinių Valstijų išvyko taipgi 

'nemažas atstovų skaičius.

Skaitlinga keturių Indoki
nijos valstybių delegacija 
visų dėmesį kreipia, kadan
gi tos delegacijos pasiūly
mai bus vyriausi, kaip sėk
mingiau padėti Indokinijos 
liaudžiai kariauti prieš

Kaip galima baigti karą, 
aiškina delegacijos vadas

Paryžius. — Šiaurės Viet
namo delegacijos vadas 
Thuy, televizijoje kalbėda
mas, nurodė būdus, kaip 
geriausia baigti karą Indo
kinijoje. A

Thuy pasakė, kad mili- 
tariniai ir politiniai klau
simai turi eiti kartu. Nix
ono administ r a-c i j a tu
ri ištraukti visus ame

Pavojingų chemikalu 
mėsoje surado

Washingtonas. — Agri
kultūros depart a m e n t a s, 
taipgi Maisto ir Vaistų de
partamentas, atskirai tyri
nėję gyvulių mėsą surado 
joje sveikatai pavojingų 
chemikalų, nitrosamine ’ va
dinamų, kurie gali sukelti 
vėžį.

Tuos chemikalus mėsos 
pakuoto jai naudoj a nuo 
bakterijų apsaugai per dau
gelį metų. Tik dabar iš
tirta, kad jie gali žmones 
apkrėsti vėžio ligomis.

Protesto demonstracija 
prieš premjerą Heath
Londonas. — Prie Angli

jos premjero Heath rezi
dencijos Downing St. susi
rinkę demonstrantai pro
testavo prieš valdžios nau
dojamą brutalumą Šiaurės 
Airijoje.

Policija bandė demon
strantus išskirstyti. G im
tynėse apie 100 žmonių su
žeista. 20 policistų gavo 
apmušti. Daugiau kaip 100 
uždaryta kalėjiman .

Didžiuliai pelnai
New Yorkas. — 932 di

džiosios kompanijos 1971 
metų ketvirtame bertainy- 
je padarė pelno apie 6 bi
lijonus dolerių., Gen erai 
Motors korporacijos pelnas 
pakilo 24 procentais.

Seville, Ispanja. — Au
tobusui nuo tilto nukritus 
žuvo 6 žmonės, 43 sužeisti.

rikiečius iš Indok i n i jos, 
taipgi pilnai nutraukti Pie
tų Vietnamo prezi d e n t o 
Thieu administracijos rėmi
mą. Thieu turi pasitraukti 
iš valdžios.

Tada susidarys sąlygos 
karūi baigti. Tada ir ameri
kiečiai belaisviai galės lais
vai namo vykti. Kitokio ke
lio karui baigti nėra ii’ ne
bus.

Kinija bando ardyti 
taiką Europoje

Maskva. — Tąr. Sąjunga 
kaltina Kinijos vadą M a o 
politinių intrigų varinė
jimu Europoje ir tokiu bū
du bandymu ardyti taiką 
Europoje.

Tarybinis politikas Pav
lovas rašo žurnale “Tarp
tautinis gyvenimas,” kad 
šiuo metu Europoje nema
žai Kinijos agentų varinė
ja subversyvią politiką.

Katalikų demonstra
cija ramiai praėjo

Newry, Šiaurės Airija — 
Šį sekmadienį katalikų de
monstracija ramiai praėjo. 
Policija ir kariuomenė bu
vo demonst ra n t u s apsu
pus iš abiejų pusi ų , bet 
nedrįso skirstyti, nors de
monstrantai neturėjo leidi
mo.

Tai buvo protesto pareiš
kimas prieš Angliją, kurios 
kariai prieš savaitę užmušė 
13 katalikų demonstrantų. 
Kartu demonstrantai paro
dė savo ryžtą toliau tęsti 
kovą už civilines teises.

Tokijas. — Japonijos val
džia nusitarė užmegsti di
plomatinius ryšius su Ban
gladešu ir sostinėje Dacca 
įsteigti ambasadą.

Newark, N. J. — Policis* 
tas W. Powell pašautas 2-jų 
užpuolikų, šovėjai automo- 

; biliu pabėgo.
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Jau pasiekti laimėjimai 
ir nauji uždaviniai

SAUSIO pabaigoje Vilniuje buvo atlaikytas Tarybų 
Lietuvos profesinių sąjungų (darbo unijų) 11-asis su
važiavimas. Jame, be kitų, kalbėjo Komunistų Partijos 
pirmasis sekretorius A. Sniečkus. Savo labai turiningo
je kalboje jis pirmiausia su pasididžiavimu pabrėžė:

“Pirmųjų penkmečio metų pasiekimuose ženklus ir 
mūsų respublikos (Lietuvos) darbo žmonių įnašas. Pra
monės darbuotojai visumoje viršijo gamybos planus ir 
pagamino daug viršplaninės produkcijos. Neblogai pa
sidarbavo ir žemdirbiai. Nors vasara buvo sausringa, 
išaugintas geras derlius, sėkmingai įvykdyti svarbiausių 
žemės ūkio produktų valstybinių paruošų planai’’

Bet, žinoma, sako Komunistų vadas:
“Teigiamai vertinant pasiektus rezultatus, mums 

visada rūpi vienas svarbiausias klausimas: o kokie už
daviniai toliau, ką ir kaip turime daryti, kur kreipti di
džiausią dėmesį, kad tie uždaviniai būtų sėkmingai 
įvykdyti, kokius sunkumus patyrėme, ką reikia daryti, 
kad juos įveiktume?”

Ir jis atsako:
“Pirmiausia susirūpinimą kelia tai, kad mūsų pra

monė neįvykdė darbo našumo kėlimo įsipareigojimo. 
Privalome žymiai drausmingiau žiūrėti į valstybinių už
duočių įvykdymą ir pasiekti, kad ne tik respublika ar 
šaka apskritai, bet ir kiekviena įmonė, cechas, darbo ba
ras sistemingai įvykdytų visus pagrindinius valstybinio 
plano rodiklius.”

Svarbiausia problema — darbo našumo pakėlimas. 
Sniečkus sako: “Kaipgi kitaip mes pakelsime šalies ge
rovę, jeigu nedidinsime techninės pažangos ir darbo na
šumo. Tik šiuo pagrindu galime išspręsti didelius eko
nominio augimo uždavinius.”

Bet kaip darbo našumą pakelti? Senais keliais? Ne. 
Sniečkus sako: “Jau praėjo ir nebesugrįš laikai, kai pra
monės produkcijos apimtį įmonėse didinome, priimdami 
į darbą vis daugiau žmonių. Dabar su tomis pačiomis 
darbo rankomis mums toks gaminti vis daugiau ir dau
giau ir vis geresnės ir geresnės produkcijos, techniškai 
nuolat perginkluojant ir tobuliau organizuojant visą ga
mybos procesą.”

Čia į “talką” reikia pasikviesti mokslą ir techniką. 
Elektra ir mašina — štai mūsų priemonės. Tai liečia 
ne tik pramonę, bet ir žemės ūkį, sako partijos sekreto
rius-

Tarybų Lietuva yra pasiryžusi per šį penkmetį, ku
rie prasidėjo su 1971 m. pradžia, pasiekti liaudies gero
vės pakėlimo pastangose didelius laimėjimus- Partijos 
vadas sako:

“Visos pramonės, esančios respublikos teritorijoje, 
produkcijos gamybą reikia padidinti 49 procentais. Dar
bo našumas pramonėje turi padidėti 34 procentais, sta
tyboje — 37 procentais. Jau šiais metais turime padi
dinti pramonės produkcijos gamybą 7 procentais, ir 
80-85 procentais šio padidėjimo turi būti gauta, keliant 
darbo našumą.

Dideli uždaviniai iškelti ir žemės ūkio darbuoto
jams. Bendrąją produkciją visame žemės ūkyje per 
penkmetį turime padidinti 16 procentų, o visuomeninia
me sektoriuje—33 procentais.

Kas ką rašo ir sako
IŠVADA KAIP TIK 
PRIEŠINGA

Dar kartą plačiausiai sa
vo burnas atidarė Chicagos 
menševikų “N.” (sausio 26 
d.) redaktoriai prieš Lietu
vos kolūkinę sistemą. Ji 
esanti baisi. Kodėl? Ogi 
todėl, kad buvo surasta, jog 
Prienų rajono Nemaniūnų 
kolūkio vadovybė buvo ne
teisinga. Girdi, taip bloga 
ten buvo, kad į Nemainiū- 
nų kolūkį padėtį ištirti bu
vo pasiųsti Prienų rajono 
komunistų partijos vadai. 
Be to, dienraštis “Tiesa” 
ten buvo pasiuntus specia
lų korespondentą J. Meš
kauską susipažinti su padė
timi.

Vadinasi, kolūkio padėti
mi susirūpino ir valdžios 
organai, ir spauda. Aišku, 
kad jie, viską ištyrę, daly
kus kolūkyje pakeitė, patai

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

sė, neteisybes ir suktybes 
pašalino.

Tai puiku! Tai gerai! 
Tai gera santvarka, kad ne
leidžia savanau d ž i a m s ir 
sukčiams viešpatauti ir 
žmones skriausti.

Su savo piktais išvedžio
jimais “N.” įrodė kolūkinės 
sistemos pranašumą.

Kas taip Lietuvos vals
tiečiais rūpindavosi ir juos 
užtardavo buržuazijai val
dant mūsų gimtąjį kraštą? 
Ogi niekas, absoliutiškai 
niekas.

Žinoma, bloga, negerai, 
kad kolūkyje ar pramonės 
įmonėje, ar įstaigoje pasi
taiko sunkumų, suktybių, 
neteisingumų. Prieš tai Lie
tuvoje yra smarkiausiai ko
vojama.

Ar yra pasaulyje santvar
ka, kurios įstaigose nepa
sitaikytų suktybių ir netei
sybės? Nėra. Kaip su mū- 

siu santvarka Amerikoje? 
Antai, iškilo aikštėn, kad 
per daugelį metų beveik vi
sas New Jersey valstijos 
valdžios aparatas, ypač kai 
kuriuose miestuose, buvo 
didžiausių sukčių ir vagių 
rankose. Tik keli jų išmes
ti ir nubausi, o dauguma te
besėdi savo šiltose vietose.

JOKIŲ KOMENTARŲ 
NEREIKIA .

Kanadiečių ‘‘vaduotojų’’ 
laikraštyje “N. L.” (sausio 
15 d.) savo kolumnoje Al. 
Gimantas rašė:

- ' ■ ’

: “Jei nori supykinti tarpu
savy geriausius bičiulius, 
jei nori suardyti kurį nors 
posėdį ar susirinkimą, iš
kelk kultūrinių ryšių su 
Lietuva problemą. Beveik 
garantuota, kad būsi liu
dininku ar ir aktyviu daly
viu aistringų ir karštų de
batų, išgirsi palyginimų ir 
epitetų, nešvarių, žodžių ir 
kaltinimų, kiti gal bus pa
vadinti tėvynės ir tautos 
išdavikais. Dar gerai,. jei 

i nebus s u s i 1 a u k t a fizinio 
smurto, bet ir čia netolima 
praeitis rodo, kad geriau 
pasaugoti savo akinius ar. 
ir pačias akis. Rasi, atsi-1 
ras norinčių numesti. aki
nius ar akysna įšvirkšti 
ašarojančių dujų.”

SENIEJI SENSTA, O 
NAUJŲ NESIRANDA...

Kunigų “Draugas” sausio 
28 d.) skundžiasi, kad grei
tai mes Amerikoje nebetek
sime lietuviškų kunigų ir 
lietuviškos p a r a p i j o s su 
bažnyčiomis ir visais turt- 
tais atiteks kitataučiams.
Pasirodo, kad lietuviškas 
jaunimas nebesiveržia į ku
nigavimą. Mūsų jaunimas 
kunigavimą skaito labai ne
garbingu užsiėmimu. Jis 
paremtas žmonių tamsini- 
mu prietarais ir burtais.

Nurodęs, kaip greitai da
bartinių lietuvių kunigų 
“gyvenimas eina vakarop,” 
“D.” redaktorius traukia:

“Anksčiau ar vėliau jie 
pasitrauks, o pakait al as , 
prieauglis, neproporcingai 
mažas. Tokioj didžiojoj 
Mundelein seminarijoj, kuri 
yra kaimynystėje didžiau
sios lietuvių kolonijos—Chi
cagos, šiuo metu nėra nė 
vieno auklėtinio iš pilnai 
lietuviškos šeimos. Panašiai 
ir kitur.

Iš dalies mūsų viltis — 
Šv. Kazimiero kolegija Ro
moje, tačiau ir ten lietuviai 
klierikai labai negausūs, jau 
ima atsirasti daugiau nelie
tuvių, negu lietuvių. Jeigu 
tokia padėtis tęsis toliau, 
palaipsniui imsime stigti 
lietuvių kuni gų lietuviš
koms parapijoms ir jos na
tūraliai ims pereiti kita
taučiams dvasios vadams.”

UŽGINČIJA
IR PASMERKIA

Neseniai New Yorke bu- 
v o brutališkai nužudyti-nu- 
šauti du jauni policininkai 
— vienas juodas, kitas bal
tas. Policijos departamen
to propagandistai tuoj suri
ko, jog tai esąs d a r b as 
“Black Liberation Army” 
(Juodoji Išsilaisvinimo Ar
mija). “Daily World” (vas. 
5 d.) tai vadina provokacija 
prieš juoduosius žmones. 
Laikraštis nurodo, kad po
licija nepaduoda jokių įro
dymų, jog iš viso kur nors 
tokia “armija” yra. Niekas 
iki šiol nėra girdėjęs apie 
tokios armijos kur nors bu
vimą.

“Daily World” reikalauja, 
kad Policijos departamento

Iš MŪSŲ VEIKLOS PRAEITIES

“Laisvės” skiltis bevartant
rengtoji Brooklyne lietuviš
kų knygų ir spaudos paro

11-tas Siuntinys
1946 m. vasario 26 d. iš

siųstas Lietuvon 11-tas 
siuntinys, daugumoje suda
rytas iš moterų ir vaikui 
naujų batelių, virš trijų 
tūkstančių dolerių vertės. 
Ir .tuoj po to pradedamas 
ruošti 12-tas siuntinys.

Kovo 25 d. sugrįžta A. 
Bimba iš kelionės Lietuvo
je. Plačiai maršr u t u o j a 
dėstydamas esamą ten pa
dėtį . ir ragindamas remti 
baisiai karo sužalotą šalį.

Balandžio 13 d. išeina 
specialus “Laisvės” nume
ris atžymėjimui jos 35 metų 
jubiliejaus.

Anglų kalboje skyriai .
Matt Sholomskas veda 

anglišką kolumną “Laisvė
je,” ir su spalių 10 d. įve
damas nuolatinis savaitinis 
skyrius anglų kalboje. At
gimsta veikla LDS kuopose 
ir smarkiai, šiuo tarpu, vei
kia “bowling” sportas viso
je eilėje kolonijų.

Mildred Štensler veda 
įdomią k o 1 u n m n ą Meno 
Skyriuje, anglų kalboje. Ji 
aprašų menininkų veiklą ir 
atskirų menininkų pasižy- 
mėtinus atsiekimus meno 
srityje.

Puikiai pavykęs 
suvažiavimas

Balandžio 1 d. “Laisvė” 
rašo: “Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimas puikiai 
pavykęs. Dalyvauja 322 de
legatai nuo 162 organizaci
jų-”

Editoriale rašoma: “Su 
nepaprastai pakelt u ūpu 
praėjo Amerikos Demokra
tinių Lietuvių 3-sis suva
žiavimas. Patys šaukėjai 
stebėjosi tokiuo pasiseki
mu.. . Visoš suvažiavimo 
diskusijos sukosi aplinkui 
du klausimus: kaip atmuš
ti reakciją ir išlaikyti pa
saulinę taiką. Suvažiavi
mas ragina kolonijas visur, 
kur tiktai sąlygos leidžia, 
organizuoti bendrus lietu
vių veikimo komitetus, su
sisiekti su vietinėmis ame
rikinėmis pažangiomis gru
pėmis, smarkiai ruoštis prie 
1948 prezidentinių rinkimų.

Turėta daug gražių šil
tų sveikinimų ne tik iš vi
sų šalies kampų, bet taipgi 
iš Tarybų Lietuvos ir Pie
tų Amerikos.” v

Knygų Paroda
“Suvažiavimo metu su-

viršininkai, kurie šią provo
kaciją sugalvojo, būtų pa
traukti atsakomybėn, ir 
kad tokiai prop a g a n d a i 
prieš juoduosius žmones bū
tų padarytas galas.

Tegu policija suranda ir 
suima žmogžudžius. Tada 
paaiškės, kas jie per vie
ni, kam jie priklauso ir t. t. 
Gal žmogžudžiai yra baltie
ji. Tai kam tuoj dėmę mes
ti ant juodųjų žmonių? 
Tai rasizmas. Tai kiršini- 
mas baltųjų prieš juoduo
sius. ?

PAVIRTO
SAVAITRAŠČIU

Iki šiol ėjęs du kartu į 
savaitę, New Yorko kleri
kalų “Darbininkas” jau pa
verstas savaitraščiu. Bet 
išeina padidintas visu treč
daliu, tai yra, vietoje 8 pus- 
lalpių, dabar eina 12 pusla
pių.

Leidėjai sako, kad sure
tinti laikraštį privertė tech
ninės jėgos ir išleidimo kai
nų pųkilinias,

da buvo gražiausias, ilgai 
atmintinas kultūrinis įvy
kis... Šimtai lietuvių iš 
arti ir toli parodą aplankė 
ir savo akimis pamatė ke
turių šimtų metų lietuviš
kos knygos kelią. Žiūro
vai stebėjosi dideliu knygų 
gausumu ir įvairumu.”

Lapkričio mėn. įvyksta 
Liet. Meno Sąjungos ry
tų festivalis Brooklyne.

Eina vajus už sukėlimą 
pinigų įsigijimui gražaus 
kultūrinio centro, Liberty 
salės. Su gruodžio mėn. jau 
turima tam tikslui 114,000 
dolerių.

Pradedamos disk u s i j o s 
apie įkūrimą trečios parti
jos J. V. Henry A. Wallace, 
buvęs šalies vice-preziden- 
tas pasisako už tokią par
tiją.

E. N. Jeskevičiūtė 
Jub. Kom. Narė

Mokytojų Liaudies 
teatras

Kauno mokytojų namų 
liaudies teatras šais metais 
atšventė savo veiklos de
šimtmetį. Beveik kiekvie
ną šeštadienį išvyksta su 
gastrolėmis į Tarybų Lietu
vos rajonus, vidurines mo
kyklas, kultūros rūmus. Ne
seniai teatras svečiavosi 
Vilniuje, Statybininkų rū
muose pastatęs . prancūzų 
dramaturgo Mišelio Fermo 
įdomią komediją “Netran-
kykite durų,” vaizduojančią 
buržuazinės šeimos lauki- 
nišką išsigimimą. Pagrin
dinį vaidmenį vaidino senas 
scenos entuziastas Kauno 
tryliktosios vidurinės mo
kyklos lietuvių kalbos mo
kytojas V. Aleksynas. Šiais 
metais šis aktorius atšven
tė sceninio darbo penkioli
kos metų jubiliejų. Ir šia
me spektaklyje V. Aleksy
nas išraiškingai, su giliu 
psichologiniu pergyvenimu 
suvaidino irstančios šeimos 
tėvą. Be ja, V. Aleksynas 
yra ir dramaturgas, para
šęs scenai ne vieną veikalą.

Iš sudėtingiausių vaidme
nų atliko A. Lipskienė, T. 
Glodas, N. Balčiūnaite ir 
kiti. Spektaklį režisavo 
LTSR nusipelnę artistai 
G. Tolkutė ir A. Gabrė
nais, dailininkas, V. My
kolaitytė. Po spektaklio 
nuoširdžiai mokytojus ar
tistus pasveikino Vilniaus 
statybininkų rūmų liaudies 
teatro ir Vilniaus mokyto
jų namų atstovai.

Br. Jauniškis

Š i o amžiaus pradžioje 
A n g i i j o s i>o 1 i c i n inkai 
kreiva akimi žiūrė
jo į automobilių savininkus. 
Visuose keliuose stovėjo 
specialūs kontrolės postai. 
Todėl nuo 1905 metų vai
ruotojai ėmė samdyti dvi
ratininkus žvalgus, kad šie 
įspėtų apie policininkų pin
kles. Taip Anglijoje gimė 
automobilin inkų asociaci
ja.

Nustatyti, kaip orai kai
taliojasi per ilgesnį laiką, 
meteorologams padeda Pie
tų Grenlandijos ledai. Jų 
luitai rodo, jog šilti ir šal
ti laikotarpiai kartojasi kas 
180 ir 78 metai. Artimiau
siais dešimtmečiais klima
tas turėtų atvėsti ne tik 
Grenlandijoje, bet ir visoje 
Europoje.

Taip pat...
Jei be dyglių skausmingų būtų gražios rožės, 
Taip pat nustotų truputį vertės jų grožis.

Ožys, žolėj stovėdamas, taip pat mekena, 
Kad jam labai sunku surasti pilvui peną.

Ir karklavijas krūmams taip pat skelbia karą, 
Kad nevadina jo Solanum dulcamara.

Versti vilkti taip pat švelniai ėriukais bliauna, 
Kai nori atviliot į mišką avį jauną.

Nuodingoji durnaropė taip pat naudinga, 
Nes vaistų pramonei jų biaurūis lapai tinka.

Išvydus katę, pelę taip pat ima siutas,
Kad ji negali laikinai pavirst į liūtą.

•

Auksine skumbre tai]) pat puola kašalotą, 
Kai randa jį stiprių delfinų užkamuotą.

Puiki lakštingala taip pat “pagauna gaidį” 
Jei nemylėdama ji apie meilę aidi.

Dygioji šunobelė taip pat džiaugiasi baisiai, 
Kai saulėj paruduoja žirnio dydžio vaisiai.

Vėžlys taip pat su jaučiu gali lenktyniauti, 
Bet kur, sakykite, jam rast negyvą jautį?

Aug. Tamaliūnas

Daina žmogui
Lietuvos poetai iš savo 

minčių deimantų, žemčiūgų, 
perlų jau pastatė aukštų ly
rikos bokštą. Jo viršūnė 
matosi ir už tūkstančių ki
lometrų. Neseniai E. Mieže
laitis ant to bokšto uždėjo 
naują vainiką — rinkinį 
“Antakalnio baroką1’. Auto
rius tiek susižavėjo praei
ties kultūros paminklais — 
barokine skulptūra, kad jis 
savo poetinį pokalbį ir pra
deda nuo to. Bet jam me
nas, atskleistas molyje, 
marmure, — tai didžioji, 
pažangioji mintis. Ja gi 
dega, ją įžiebia dar į dides
nę liepsną nūdienos Žmo
gus. Jis yra “Antakalnio 
baroko” pagrindinis hero
jus.

Kuo jis būdingas? Na 
jis jau tapo savo laiko, savo 
epochos filosofas, šeiminin
kas. Kaip? Ir pasimokyda
mas iš to, kas pažangaus, 
kas šviesaus padaryta jo 
ainių. Tačiau jis tuo nepa
sitenkina. Jis veržiasi į pla
tesnes erdves. Veržiasi sė
damas gėles. Tegu jomis 
pasidžiaugia liaudis. Jis sa
vo pareigas vykdo kilniai, 
tauriai. Ir jis laimingas, 
kad jau gyvena tame laike, 
kai iš istorijos arenos iš
rautos piktžolės ir laisvai, 
didingai gali sau ir visai 
tarybinei visuomenei sėti ir 
sėti rožes. Tai padaryti ne
lengva. Bet Žmogus sugeba 
savo užmojus įkūnyti tikro
vėje. Jį Mieželaitis laiko sa
vo kūrybos saule. Jis eina 
aukštai pakėlęs galvą iš vie
nos jo lyrikos knygos į kitą. 
Šis Žmogus žvelgia į gyve
nimą, į istoriją vis iš aukš
tesnės pakopos. Bet kaip jis 
gyvena, kuria? Keisdamas 
istoriją, keisdamas tikrovę 
revoliuciniu būdu, imdamas 
saulę į rankas. Bet jis ją 
tartum duonos kepalą, piau- 
na, dalina visiems naujo, 
socialistinio pasaulio kūrė
jams. .y

Taigi E. Mieželaičio žmo
gus — darbo masių, skal
dančių istorijos uolas, pu
renančių diirvą gyvybės me
džiui, ■— atstovas. Jis jau 
smarkiai išaugo poetine bei 
filosofine mintimi. Dainiui 
nelengva įžiebti giesmę — 
saulę:

Todėl ir rašyti be galo 
sunku —

žodžius tarsi obuolius 
svečiui renku.

Autorius apie poeto atsa
komybę lai k u i, Žmogui 
“Antakalnio baroke” pabrė
žia daug kartų. Jis eilė
raštyje “Tranfuzijoje” ir 
tekalba apie rašytojo parei
gą dainuoti apie tiesą, ginti 
tiesą, auginti iš tiesos dai
gelio labai šakotą,jokių au
drų neišraunamą ąžuolą. 
Štai kaip humaniškai Mie
želaitis atskleidžia dainiaus 
vaidmenį, dainiaus pareigą 
liaudžiai, epochai, darbo 
žmonijai: “Poetas riteris — 
donoras”... Taip kraują— 
rožę Mieželaitis atiduoda 
liaudžiai su kiekvienu lyri
kos veikalu. Jame autorius 
švysteli vis ryškesne saule.

Lietuvoje žmonės naudo
jasi visomis praeities kultū
ros gėrybėmis ir išugdė, iš
puoselėjo naujas kultūros 
gėles. Mieželaitis, apdainuo
damas Vilniaus skulptūrų 
meną, sintezuodamas Čiur
lionio kūrybą, — atskleidžia 
to kultūrinio palikimo gro
žinę ir filosofinę vertę. Bet 
jis apibendrina: žmogus, vi
sa tai perimdamas,—toliau 
pina kultūros vainiką ir pi
na iš vešliausių rožių.* Juk 
gyvenimas — tai kova, tai 
nuolatinė kūryba.

Kaip džiugu! Nūnai net 
lyrikoje didingai įvertintas 
kultūrinis palikimas! Jo 
versme naudojasi visa liau
dis. Tą

Toks viename veikale po
ezijos bei prozos švystelėji
mas įvairiaspalve vaivoryk
šte — tai autoriaus koky
biškai naujas žingsnis lietu
vių raštijoje. Kokiomis Mie
želaitis' ^eilutėmis beprabil- 
tų, jis prašneka į žmogų. 
O šis žmogus labai subti
lus, humaniškas, labai nar
sus teisybės gynėjas.

Šis jo veikalas kupinas 
patosiško stiliaus, patetiš
kų minčių, pakilaus tono. 
Juo labiau malonu, kad 
toks įžymus poetas, kaip 
Mieželaitis, kiekvieną savo 
knygą lyg žvaigždėmis nu
šviečia patoso švy tunais. 
“Antakalnio barokas” — 
tai saulė. Jos spinduliai 
skrieja toli toli ir už Lietu
vos ribų, v

A. Liepsnoms 
Kaunas, 1972. I. 14
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LAISVE 3-ias puslapis

MIAMI, FLA
Metiniame kuopos 

susirinkime
Sausio 26 d. įvyko LLD 

75 kuopos pirmas šiais me
tais susirinkimas, kurį 
įprasta vadinti “metiniu.” 
Šiame susirinkime kuopos 
valdyba ir komisijos rapor
tavo, kas buvo nuveikta 
pereitais metais.

Bazaro komisija pranešė, 
kad ir šių metų pirmas pa
rengimas (bazaras) pavyko 
pasekmingai -— padaryta 
virš $300 pelno. Kuopos fi
nansų raštininkas J. Paukš
tasis raportavo, kad kuopos 
nariai laiku moka duokles. 
Narių šių metų pradžioje 
kuopa turi virš 70. Knyga 
už pereitus metus jau dali
nama nariams. Kuopos iž
dininkė M. Kancerienė ra
portavo, kiek ir kokiems 
tikslams LLD 75 kuopa au
kojo pereitais metais. O 
tai aukota gana gausiai.

Spaudos vajininkai—“Lais
vės” M. Valilionienė, “Vil
nies” J. Kanceris, “Liaudies 
Balso” J. Daugirdas — žy
mėjo, kad finansiniai vajai 
pilnutinai ir laiku baigti. 
Miamiečiai ir fortlaudarda- 
1 iečiai gerai pasižymėjo au
komis ir prenumeratų at
naujinimu. Gauta ir naujų 
skaitytojų. Į Lietuvą jie 
užrašė 36 “Laisvės” prenu
meratas. Mūsų kuopos va- 
jininkė M. Valilionienė iš
kovojo 4-tą “Laisvės” va
jaus dovaną. Jonas Dau
girdas “Liaudies balsui” Mi
amyje aukų surinko virš 
150 dolerių ir darbavosi 
prenumeratų atnaujinimu.
Kultūros veiklos komisijos 

pranešimas
Per praėjusius 1971 me

tus LLD 75 kuopa nepralei
do nė vieno mėnesinio •susi
rinkimo. O prie 12-kos su
sirinkimų dar pridėjus kul- 
tyrinės veiklos ir valdybos 
posėdžius, tai tų susirinki
mų ir pasitarimų būna ga
na daug. Kiekvienam kuo
pos susirinkimui buvo pa
ruošti pietūs ir pravestos 
vienokios ar kitokios meni
nės ir politinės programos. 
Pietūs, kuriuos kuopos 
draugės taip ekonomiškai 
paruošia — yra mūsų kuo
pos įplaukų šaltinis.

Žinoma, gerai buvo pra
vestos ir kitos pelningos su
eigos pereitais metais—ba
zaras, moterų pagerbimui 
banketas, koncertas ir ge
rai vykęs spaudos paramai 
pietūs ir koncertas, prie 
kurio prisidėjo LSK ir Ai
do choras. Šio renginio pel
nas buvo skirtas “Laisvei,” 
“Vilniai” ir “Liaudies bal- pereitais metais dalyvavo:

u

sui.” Kuopa taip pat ma
terialiai parėmė kovą už 
taiką, baigimą karo Indo
kinijoj.

Kultūrinė LLD kuopos 
veikla

Pereitais metais mūsų 
kuopa su dainom i s ir 
kalbomis minėjo tarptauti
nes darbo žmonių kovos 
dienas, kaip Kovo 8-ta, Ge
gužės Pirmoji ir kitas. O 
muzikos srityje buvo su
ruoštas įspūdingas paminė
jimas pasaulinio garso kom
pozitoriaus Bethoveno 2 00 
metų sukakties gimtadienis. 
Mūsų programoje buvo at
žymėti Vašingtono ir Lin- 
colno gimtadieniai. žino
ma, mums rūpėjo ne tik tos 
istorinės asmenybės, bet ir 
dabartinė šalies ekonominė 
ir politinė raida. Buvo pa
reikštas protestas prieš 
žmogžudišką karą, kurį ir 
šiandien mūsų šalis vykdo 
Vietname.

Mūsų kuopos kultūrinė 
veikla artimai susijus su 
Tarybų Lietuvos kultūriniu 
suklestėjimu. Su tinkama 
menine programa ir kalba 
buvo atžymėtas lietuvių 
tautos revoliucinio poeto 
Juliaus Janonio gimtadie
nis. Taip pat pereitais me
tais lietuvių tauta neteko 
vieno iš žymiausių poetų — 
rašytojo, visuomeninio vei
kėjo Antano Venclovos. Šio 
poeto mirtį minėjome kaip 
didelį nuostolį ir mums iš
eivijoje. Šioje sueigoje bu
vo skaitomi poeto reikšmin
gi eilėraščiai ir sakomos 
kalbos.

Mūsų programų atlikėjai
žinoma, didelio garso me

nininkų ir prelegentų mes 
Miamyje neturime. Mūsų 
meninė - kultūrine veikla 
yra savanoriška — ją atlie
ka mėgėjai. Programas 
planuoja ir organizuoja 
LLD 75 kuopos Kultūrinės 
veiklos komisija ir valdyba. 
Tik retenybė, kai mus ap
lanko svečiai menininkai iš 
“nortų.” Tačiau pereitais 
metais mūsų salėje turėjo
me progą girdėti solistus 
Iešmantą ir N. Ventienę.

Taigi, kuopos renginių 
visokeriopas programas 
atlieka vietiniai nariai. Ži
noma, svarbioji kuopos 
programų ruošos dalis yra 
pietūs, kuriuos planuoja ir 
atlieka veik išimtinai drau
gė M. Kancerienė, J. Kan- 
ceris ir visos jų talkinin
kės, kurių vardus neturiu 
galimybės suminėti. Su dai
nomis, kalbomis, deklamaci
jomis kuopos programose

s. m.

BINGHAMTON, N. Y.

Ignas Lužinas
Mirė Sausio 22 d

Reiškiame gilią užuojautą jo mylimai žmo
nai Marytei, jo sesutei Žukienei Helenai, sūnė
nui Žukui, draugams ir giminėms Amerikoje ir 
Lietuvoje.

L. Mainionienė
P. Juozapaitis
I. Veži s
H. Vežienė
J. N. Stroliai
B. Kumpan
A. Kumpan
V. Kazėnas
P. Mikolajunas
N. Judikaitienė
A. Burt
M. Burtienė
J. Slesoraitis
E. Slesoraitienė
M. Rassans

M. Stelms
J. Vaicekauskas
K. Vaicekauskienė
J. Žemaitis
A. Žemaitienė
M. Sadauskienė
U. Šimoliūnienė
E. čekanauskienė
A. Maldaikienė
J. Kireilis
O. Kireilienė
P. Mačiukas
N. Mačiukienė
A. Augustina

Aido choras, B. Ramoškai
tė, O. Stelmokaitė, Mae 
Gabrėnienė, F, ir H. Man- 
kauskai, H. Hinman, S. Za- 
vis, M. Fribergienė, E. Slie- 
kienė, J. Šarkiūnas, V. Bo
vinas, P. G u delis, J. S ma
le ns kas, I g. II r b o na s, J. 
Daugirdas ir kai kurie sve
čiai.

LLD 75 kuopos valdyba
Gruodžio susirinkime kuo

pa išrinko valdybą 1972 
metams. Po trumpų disku
sijų — vienbalsiai išrinkta 
ta pati LLD 75 kuopos val
dyba, kuri veikė pereitais 
metais. Jos sąstatas yra: 
Pirmininkas — V. Bovinas, 
vicepirmininkas - - -• Al. Va
li lion is, raštininkas — J. 
Daugirdas, finansų rašti
ninkas — J. Paukštaitis, iž
dininkas -—M; Kancerienė. 
O Kultūrinės veiklos komi
siją sudaro J. Smalenskas, 
M. Valilionienė, J. Kance
ris, J. W. Thomsonas ir V. 
Bovinas.

LLD kuopos nariai ir vi
si kiti lietuviai galime nau
dotis dideliu gausumu lie
tuviškos literatūros. Čia 
ant stalų išdėstyta Lietuvos 
laikraščiai, mokslo, litera
tūros, meno žurnalai ir įvai
rios knygos. Už tai didele 
dėka Jonui Smalenskui, ku
rio rūpesčiu literatūra atei
na ir tvarkoma. Žinoma, li
teratūros pristato ir kiti 
draugai. Tai irgi faktai 
kad dabartinė Lietuva ne 
nutautėja, bet lietuvina ir 
mus Amerikoje.

Taip pat priklauso garbė 
draugams ir draugėms, ku
rie dirba LSK ir šios salės 
išlaikymui. Jeigu nebūtų 
šio namo, neturėtume tiek 
sueigų, nebūtų čia tos gau
sios literatūros, tai ir LLD 
75 kuopos veikla nebūtų to
kia, kokia ji yra šiandien. 
Tad tikėkime, kad šiais me
tais būsime visi sveiki, kad 
šie metai bus geresni ir ka
ras bus baigtas. Tegul lai
mi gyvenimas, o ne mirtis!

s

LLD 75 kuopa savo su
sirinkime nutarė pasveikin
ti M. Kavaliauskaitę jos 75- 
to gimtadienio proga. Mar- 
gareta Kavaliauskaitė yra 
graži pažiba Amerikos dar
bininkų pažangiame judėji
me. Nuo pat jaunatvės ji 
įsijungė į kovą už taiką pa
saulyje, už darbo žmonių 
klasės reikalus. Linkime 
Kavaliau skaitei ilgiausių 
metų ir tokios pat energi
jos tęsti pažangų visuome
nės darbą. Jubiliatės svei
kinimui kuopa aukoja $25.

V, Bovinas

Lyon, Prane. — Antikari
nių kovotojų būrys įsiver
žė į atominę įstaigą, ir pa
reiškė, kad atominiai gin
klai neturi būti niekur nau
dojami, jie turi būti sunai
kinti. Policija įsiveržėlius 
areštavo.

BINGHAMTON, N. Y.
Mirus

Ignui Liužinui
Reiškiame širdingą užuojautą jo žmonai 

Liužinienei, jo sesutei Josephine Žukas, ir jos 
sūnui Frank ir Helen Žukams, taipgi velionio 
broliui ir kitiems giminėms Lietuvoje.

St. Vaineikis
Mary Lynn
J. Lyųn
O. Wellus
M. Prunskūnas
B. W. Keršuliai

P. Yasilonis
A. Pagiegala
H. Pagiegala
A. Žolynas
H. Žukas
O. Schultz

Detroitiečio negro puikus 
pasirodymas Tarybą Sąjungoje

Visiems žinoma, jog Le
ningradas yra Tarybų Sa
jų n g o s kultūros sostinė. 
Ten veikia Leningrado Fil
harmonijos Orkestras, ku
rio namuose ant sienų ka
ba paveikslai pasaulio ge
riausių muzikantų - direkto
rių, kaip tai, Rachmaninoff, 
Debussy, Wagner, Orman
dy, Klemperer ir kitų.

Detroitietis James Fra
zier Jr., 31 metų amžiaus, 
negras, gimęs Detroite ir 
sūnus detroitiečio išmatų 
rinkėjo, turėjo progą ir 
garbę diriguoti tą Lenin
grado Filharmonijos Orkes
trą Leningrade. Penkiolika 
šimtų sėdynių buvo užpil
dytos ir apie du šimtus 
žmonių stovėjo per visą 
koncertą. Šis jaunas detro
itietis žinojo, jog šie žmo
nės myli ir supranta klasi
kinę muziką, ir jis jautėsi, 
kad- jis pasirodys prieš 
15 šimtų gerų kritikų, o 
ne tik šiaip paprastų žmo
nių, kurie, neturėdami ką 
veikti, eina į parengimą. 
Prie to, jis buvo paprašy
tas prieš pat koncertą, kad 
jis leistų nutraukti jo foto, 
kuris kabės ant salės sienų 
su visais buvusiais garbin
gais orkestro dirigentais.

Frazier, sugrįžęs namo į 
Detroitą, pasakojo, kad jį 
prakaitas išmušė vien tik 
iš tos garbės, kad jo atvaiz-

Waterbury, Conn.
LLD 28 kuopos nariai nu

sitarė surengti moterų die
nos paminėjimą. Įvyks ko
vo 12 dieną Klubo svetai
nėje, 103 Green St.

1 Prašome kitas draugijas 
das kabės su tais muzikos niek0 tą dieną nerengti, o 
didvyriais. O kuomet išėjo dalyvauti pas mus. Vėliau 
į estradą, tai _ dąr labiau|prane§įme daugiau apie tą 
prakaitas išpylė, neš jis ži- parengimą. C 
no jo, kad salėje yra 15 
šimtų kritikų. Jis sakė, kad ry Uloziene (Vaitonaite).
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kad jei kas būtų numetęs 
cigaretės pelenus ant grin
dų, būtų buvę galima gir
dėt.

James Frazier pasakojo, 
jog jo sesutė buvo gera mu
zikantė, bet mirė, kuomet 
jis buvo dar labai jaunas. 
Būnant jam penkerių me
tų, jo abu tėvai, kurie dir
bo ir skurdžiai gyveno, pri
rašė jį prie muzikos moky
klos, ir jis pradėjo moky
tis pianinu skambinti. Daž
nai jis apsiverkdavęs, kuo
met norėdavęs eit bovytis 
su kitais vaikais ant gatvės, 
bet turėdavo mokytis mu
zikos. Už 6 metų jis ta
po vargonininku bažnyčio
je, ir gaudamas mažą atly
ginimą, pagelbėjo savo tė
veliams.

Pabaigęs Chadsey High 
School Detroite, Frazier 
pradėjo mokytis Mid įgano 
universiteto muzikos mo
kykloje. Bet laikui bėgant 
pasirodė, kad jis nebus kon
certo pianistas, nes jam ne
sisekė, ir todėl jis pradėjo 
diriguoti. Jis nenoromis ap
lankė Interlochen seminarą 
Michigane ir ten dirigavo 
simfonijos orkestrą. Publi
koje sėdėjo muzikas Eugene 

Ormandy, ir po to jis pasi
liko to muziko globoje. Su 
jo pagalba Frazier mokėsi 
toliau.

Bet Amerikos publika jo 
neįvertino; jis daug progų 
pasirodymui neturėjo; jo 
tėveliai numirė, ir jo ūpas 
visai prapuolė. Bet jis vis 
atsimindavo savo tėvų žo
džius: “Dirbk, dirbk,dirbk, 
niekas tau nieko neduos 
dykai.” Jis tai ir darė ir 
susipažino su gerais profe
soriais ir pagaliau pakliuvo, 
kaip sakyta, diriguoti Le
ningrado Simfonijos Orkes
trą. O kuomet tą pasieki, 
tai jau esi pasaulio muzi
kas, ir visi tave garbina! 
Dabar jis turi didelę ateiti, 
nes visi jo reikalauja.

Jis taip gerai pasirodė 
Leningrade, kad žmonės, 
aukštai įvertindami jo dar
bą, jį ant rankų nešiojo. 
Jam tik buvo labai skaudu, 
kad jo tėveliai nebeturėjo 
progos dalyvauti Lenin
grade ir matyti, kaip jis bu
vo didžiai pagerbtas.

Stefanija

Man teko kalbėtis su Mr-

Ji man sakė, kad neseniai 
sugrįžo iš šermenų. Sau
sio 25 dieną mirė jos bro
lio Adolfo Vaitonio žmona 
Sofie Vaitonienė (Marcin- 
kiūtė), gyvenusi St. James, 
Long Island, N. Y.

Liūdesyje liko vyras Adol
fas Vaitonis ir dvi dukte
rys —• Rūta ir Lillian. Ji 
buvo “Laisvės” skaitytoja 
per daugelį metų.

Gili užuojauta jos vyrui 
Adolfui ir dukterims Rūtai 
ir Lilijanai ir kitiems arti
miems giminėms jų liūdno
je valandoje.

Drg. Juozas Vaitonis vol 
susirgo. Buvo pagerėjęs, 
bet dabar vėl gavo antrą 
širdies smūgį. Yra po dak
taro priežiūra namie.

Klelmentina Yenkeliūnie- 
nė tebeserga ir vėl buvo nu
vežta į Waterburio ligoni
nę. Bet sako, kad neužil
go grįš į savo namus.

Lietuvos žemės ūkio ekonomikos institute žemės ūkio skaičiavimo cen
tro viršininko pavaduotojas Antanas Grakulskis su skyriaus vyr. inžinie
re Salomėja Pociūte ir inžiniere matematike-programuotoja Rima Petruly
te peržiūri elektronine skaičiavimo mašina atlikto Biržų rajono ūkių vei
klos vertinimo rezultatus, A Brazaičio nuotrauka

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

(7-14)

MACHINISTS, 2nd Class
Must be experienced

Steady Work
TAP-RITE PRODUCTS DIVISION 

204 Railroad Avenue 
Hackensack, N. J.

Please mention this ad.
(7-13)

TOOL & DIE MAKERS
1st class or working foreman 

considered.
Progressive Dies, Jigs & Fixtures. 

Steady work.
Excellent opportunity. Midtown. 

212-675-0755
(915)

HOUSEKEEPER-COOK
11:30 A. M. ~ 6:30 P. M.
Tuesdays & Sundays Off.

Own transportation.
Good pay, 5 days.

Edison, N. J.
201-225-3131

(9-14)

MECHANIC
Truck Mechanic; knowledge of 

diesel. Must be experienced.
Salary according to experience.

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

(10-16)

SETUP MAN for power shears. 
Experience required. 

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

for appointment. 
241-8400

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

new WOODWORKING
plant needs skilled and unskilled 
help in the manufacture of kitchen 
and bathroom, cabinets and formi
ca tops. Pleasant working condi
tions and benefits. Apply between 

9 an 12.
NORWOOD PRODUCTS CORP.

241 North 10th St., Prospect Park, 
New Jersey (11-16)

MATRONS — 5 day week.
Light housekeeping. Pleasant work
ing conditions, excellent company, 
benefits. Uniforms 
furnished,

and meals 
Apply in person or call 
201-721-3340 

HOWARD JOHNSON 
Garden State Pkwy.
Service entrance, 

Bordentown Ave., South Amboy 
N. J. (11-17)

Yenkeliūnienės sesuo Ida 
jAblažienė puolė savo na
muose ir susižeidė petį ir 
ranką. Buvo nuvežta į li
goninę ir ten išbuvo 6 die
nas. Dabar randasi namie 
pas dukterį Waterburyje, 
bet sako, kad petys ir ran
ka tebeskauda ir ims laiko 
iki sugys.

Linkiu visiems ligoniams, 
kad jie pasveiktų i r vėl ga
lėtų gėrėtis gyveniniu.

1 M. Svinkūnienc

HELP WANTED-MALE-FEMALB

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

1 Mattimore St.
Passaic, N. J.

(8-14)

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

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

Plainfield, N. J.
201-755-4455

(10-16)

PLATER
Must be able to handle a small 

plating department. Experienced 
in many types of electroplating.

Call Mr. O’Brien 
201-469-4212 

(10-14)

MACHINE SHOP
Jig Mill & Jig Bore Machinists 

2nd shift only
Able to set up work froi, ’due prints.
Work to very close tolerances & 

required finishes.
Job shop, tool room exp. desirable. 

Good pay. All benefits.
D-M-E CORP.

1217 Central Ave., Hillside, N. J.
(12-18)

KNITTER—MECHANIC— 
ASSISTANT 

to work on Double Knit Machines. 
Must be exp. Position is open. 

Night shift. Union Shop.
CARNABY MILLS 

25 East Union Ave. 
E. Rutherford, N. J. 

201-935-0020
(12-21)

DRILL PRESS OPERATORS

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

KNITTER MECHANIC 
or ASSISTANT

Experienced on Dubied flat machine. 
Steady, day time work 

Peter Freund Knitting Mills 
5625 Kennedy Blvd.

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

MECHANIC 
TEXACO INC.

Experience on gas & diesel truck. 
Supply own tools. 

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

(10-14)

NURSING INSTRUCTORS

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

(7-14)
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Vienišas kapas giraitėje
Nusimetęs švarką, išsitie- neigimas yra pažangos stab

dau po ilgo ėjimo vešlioje 
laukymės žolėje. Vėjas ma
loniai vėsino prakaituotą 
kaktą. Ošiąs didžiulis ąžuo
las teikė mielą paunksnę.

Čia pat ir kitas ąžuolas. 
Jie beveik nepasikeitė nuo 
to laiko, kai šičia buvau už
klydęs daugiau kaip prieš 
dvidešimt metų, štai čia bū
ta pirkios, ten stovėjo klė
tis, palei upelį — kluonas 
su tvartu. Dabar pirkios 
vietoj auga aukštos ramu
nės. Pamatii nė žymės ne
belikę. Jei ne šakoti ąžuo
lai, gal net suabejočiau, kad 
čia būta sodybos.

Kaip gyvas atmintyje iš
kilo tos sodybos šeimininkas 
Volungis. Apsišvietęs žmo
gus buvo. Apie keturiasde
šimt metų eiguliavo. Galė
jo sėdėti kur ministerijoje, 
bet eigulystė kažkuo jį vi
liojo.

Tada aš užklydau čia, 
rinkdamas tautosaką, liau
dies meistrų drožinius, raš
tuotus namų darbo audi
nius, fotografavau, apraši- 
nėjau.

Dabar man išryškėjo vie
nas pokalbis su Volungių, 
atgijo atmintyje jo tariami 
žodžiai, į kuriuos tada ne
kreipiau dėmesio, nes tai 
man tuokart beveik nerūpė
jo. Tas pokalbis buvo apie 
tai, kas yra teisė. Volungis 
piktinosi, aistringai smer
kė masines žudynes.

— Kokia teise jie tai da- 
atšimenu, retoriškairo?

paklausiau eigulį.
— Šautuvo teise! Stipres

niojo teise! — atsakė jis. — 
Apie kokią kitą teisę dabar 
mažai kas ką žino, žmonės 
mato, kad vilkas paplauna 
avį, vanagas nuneša vištą, 
katė suėda pelę — žodžiu, 
vienas gyvis žudo kitą^ gy
vį, ir nusprendė, kad žmo
gui taip pat natūralu žu-

I

I

1

— Bet juk gyvuliai nežu
do savo rūšies individų: ka
tė neėda katės, vanagas ne- 
kapoja kito vanago, — at
kirtau jam.

— O žmogus kadaise tam 
tikrais atvejais valgė žmo
gieną, — sarkastiškai kal
bėjo eigulys. — Bet, matyt, 
jam pasidarė koktu. Viršų, 
tur būt, paėmė tauresnis, 

* gyvuliškas instinktas—bjau
rėtis savo giminės mėsa. 
Tačiau, nužudžius kitą žmo
gų, čia pat, prie jo lavono, 
valgyti iš jo atimtą grobį 
buvo jau nebe koktu.

Mudu sėdėjome prieklėty
je, žvelgdami į jurginais 
marguojantį darželį. Vo
lungis kalbėjo:

— Žmogui yra įgimtas 
biaurė j imąsis pralietu krau
ju. Bet kodėl negalima žu
dyti, jeigu tai naudinga, pa
togu, niekuo negresia? Ko
dėl mes smerkiame stipres
niojo teisę. Gamtoje juk 
vyksta amžina kova už bū
vį! Tik stipresnysis išlie
ka! Tad kokia kalba gali 
būti apie teises? Kas yra 
teisė?

, — Prisipažinsiu, negalė
čiau atsakyti,—tariau jam, 
kiek susigėdęs.

—- Į tai atsakyti labai pa
prasta, — r 
sis eigulys.
žangą stumia į priekį tam 
tikri žmogaus instinktai. 
Pagrindinis iš jų —• noras 
geriau gyventi. Troškimas 
egzistuoti yra stipriausia 
spyruoklė civilizacijai judė
ti į priekį. Todėl teisė gy
venti yra pagrindinė žmo
gaus teisė, šios teisės pa- 

ėmė dėstyti oru-
— Pasaulio pa-

dymas, yra stojimas piestu 
prieš visą pasaulinį evoliu
cijos procesą.

Aš stengiausi vaidinti su
prantantį pašnekovą, o jis

— Bet žmogus trokšta 
ne tik egzistuoti, ne tik vos 
atsiginti nuo bado. Jis 
trokšta visomis savo galio
misdalyvauti istorijos vys
tymosi procese, žmonijos 
gyvenimo sąlygų tobulini
me. Tai daryti jį verčia jo 
prigimtyje stipriai besireiš- 
kią visuomeniniai jo in
stinktai arba potroškiai. 
Teisė dirbti! Teisė kurti! 
Bet pirmiausia, teisė švies
tis, suprasti istorijos kryp
ties neišvengiamybę, įpras
minti savo egzistenciją di
dingoje pasaulio pažangos 
panoramoje!

Atsimenu, aš pasijutau 
sudomintas jo filosofavimų.

— O kiek žmonės kanki
nasi, ieškodami gyvenimo 
prasmės! Koks s^avo veiks
mų įprasminimo nerimas 
persekioja žmogų, pakol jis
atsako į pagrindinius pa-|^_
saulėžiūrinius klaus i m u s ! i gyvenime. Vyriausiais kal

bėtojais buvo Komunistų 
Partijos pirmininkas Hen
ry Winston ir New Yorko 
distrikto sekre torius Gil 
Green. Jiedu savo kalbose 
plačiai nušvietė velionio 1 
Krumbeino didelį įnašą į 
Amerikos revoliucinį judė
jimą, į Komunistų Partijos 
išvystymą į darbininkų kla
sės avangardą. Jie išsamiai 
apibūdino mūsų Margare
tos gražų atsižymėjimą il
gametėse Amerikos darbo 
žmonių kovose už šviesesnį 
rytojų. Ji yra nusipelniusi 
mūsų visu aukščiausios pa
garbos. Džiugu, kad dar ir 
šiandien, jau sulaukus to 
gražaus amžiaus, ji tebėra 
viena iš pačių aktyviausių, 
nacių energingiausių Ame
rikos moterų kovotojų už 
socializmą, už naują gyve
nimą.

Džiugu buvo klausytis, 
kai buvo suminėti prisiųsti 
mūsų miela i ai jubiliatei 
svei k i n i m a i. Ypač gilų 
įspūdį visuose padarė jos 
gauti sveikinimai iš Tary
bų Lietuvos. Visi jie bu
vo sutikti gausiais dalyvių 
aplodismentais. Taipgi bu
vo pakviesti kai kurie vei- 

| kėįai iš parengime dalyvau
jančių pasveikinti jubiliatę. 
“Laisvės” ir visų pažangių
jų lietuviu vardu ją pasvei
kino A. Bimba. O “Vilnies” 
vardu sveikinimą prisiuntė 
jos redaktorius Vincas An
drulis.

Savo šiltame žodyje Mar
gareta nuoširdžiai padėko
jo visiems dalyviams, suei
gos ruošėjams ir sveikinto
jams.

Įėjimas buvo nemokamas, 
bet buvo renkamos aukos 
labai prakilniam tikslui — 
gynimui prof. Angela Davis, 
kurios teismas šiomis die
nomis turės prasidėti 
Kalifornijoje. Jeigu teisin
gai nugirdau, tai buvo su
dėta daugiau kaip šešioli
ka šimtų dolerių.

Labai labai džiugu, kad 
parengime tiek atsilanky
mu, tiek aukomis puikiai 
atsižymėjo lietuviai. Ma
čiau dalyvaujant gražiai 
grupei net iš New 
valstijos.

Parengimui labai 
pirmininkavo senas 
jas, “Daily World”

Teisė įprasminti savo egzis
tencijos veiklą yra antroji 
pagrindinė žmogaus teisė. 
Gyventi be savo veiklos 
įprasminimo yra nebūti pil
nu žmogumi, vilkti savo bū
ties naštą kaip sąmonės ne
turinčiam darbiniam gyvu
liui. Žmogus turi teisę ne
būti darbiniu gyvuliu, jis 
turi teisę tapti savo būties 
orasmę suvokiančiu žmogu
mi! Todėl visi, kas trukdo 
žmonėms sąmonėti, kas no
ri juos laikyti tik darbi
niais gyvuliais, yra tie at
žagareiviai, kurie veltui mė
gina stabdyti žmonijos są
monėjimo srautą.

Čia aš nebeiškenčiau:
— Bot kodėl tokių pa

prastų, pasak jūsų, tokių 
elementarių dalykų žmonės 
lig šiol nesupranta? Kodėl 
daug kur jiems šios teisės 
tebėra nepažįstamos?

Volungis pažvelgė i ma
ne kaip į mokinį ir vėl aiš
kino:

— Pagrindinė priežastis— 
religijos. Krikščionvbė lig 
šiol dar vis nesiryžta pri
pažinti žmonijos progreso 
idėjos ir tebeskelbia apoka
lipsėje aprašytą pasaulio; 
pabaiga. Jokios pažangos! 
nėra! Tariamoji pažanga— 
tik tuštybių tuštybe! Vis
kas turi būti nukreipta į 
pomirtini gyvenimą! Tačiau 
tuo šiandien mažai kas be
tiki. “Dievas mirė!”—šau
kia net kai kurie teologai, 
kartodami Ničės žodžius. 
Vadinas, pasaulyje chaosas! 
Jeigu tu esi žvirblis ir ta
ve pagavo katinas, vienin
telis tavo išsigelbėjimas — 
gudrus protas. Jei pavyks 
įtikinti katiną, kad jam, 
kaip bajorui, dera nusi
prausti, prieš valgant, tavo 
laimė! Sekanti kartą įkliu
vęs. bandyk katiną įtikinti, 
kad jam sveikiau būti ve
getaru ir maitintis pienu. 
Taip visi ir daro. Gudruo
liai klesti, tyčiodamiesi iš 
kvailių. Nors, tiesą pasa
kius, kai kada ir žvirblių 
plunksnos gausiai pasipila.

(Pabaiga sekamam num.)

Dacca. — Bangladešo ar
mija numalšino biharus, ko
vojančius prieš bengąlie- 
čius. Palaidojo 45 užmuš
tus biharus.

Šaunus gimtadienio paminėjimas 
ir gražus a įminimo pagerbimas
Kaip žinia, praėjusį sek- torius Sy Gerson.

madienį New Yorke Hotel Išsiskirstėme labai paki- 
Diplomat salėje įvyko pa- lusioje nuotaikoje.
minėjimas mūsų žymio
sios veikėjos Margaretos 
Kavaliausk a i t ė s (Cowl) 
75-ojo gimtadienio ir pa
gerbimas atmi n i m o jos 
buvusio gyvenimo draugo 
ir Amerikos darbininkų va
do Charles Krumbein, ku
ris mirė prieš 25 metus. 
Parengimas buvo ruošiamas 
labai gražiam ir svarbiam 
tikslui, būtent, įsteigimui 
Scholarship Fund for Marx
ist Studies. Iš šio fondo 
stipendijos bus duodamos 
tiems jauniems darbininkų 
judėjimo veikėjams, kurie 
siekia plačiau susipažinti 
su marksizmo- leninizmo 
mokslu. Tokio fondo stei
gimą remia visa pažangioji 
visuomenė.

Parengimą reikia laikyti 
labai gerai pavykusiu. Tie
sa, gal galėjo būti daugiau 
dalyvių, bet susirinko dau
giau kaip du šimtai gražios, 
pažangios publikos aktyviš- 
kai prisidėti prie to garbin
go sumanymo įvykdymo

Jersey

gabiai 
veikė- 
redak-

Išsiskirstėme labai paki-

Beje, būčiau ir pamiršęs 
paminėti, kad publika bu
vome pavaišinta kava ir 
skaniais pyragaičiais.

Manau, jog ir mūsų jubi
liatė Margareta yra pilnai 
patenkinta šiuo jai pagerb
ti parengimu.

Rep.

sa-

Mirė vienas “Laisvės” 
steigėjų

Kapsuke, Lietuvoje, 
vo namuose, sausio 
baigoje mirė P. Naudžius, 
senas “Laisvės” technikas. 
P. Naudžius buvo vienas 
“Laisvės” steigėjų. Jis su 
kitais technikais įsteigė 
“Laisvės” spaustuvę, kuri 
iš pat pradžios jau leido 
laikraštį. Nors pradžioje 
laikraštis ėjo tik kartą per 
savaitę, bet jis padažnėjo 

darė tam proga.
Iš pat pradžios laikraš

tis ėjo tik kartą per savai
tę. Iš pradžios turėjo tik 
vieną redaktorių velionį A. 
Antonovą-Montvidą, bet 
paskiau, pradėjus eiti daž
niau, prie jo dirbo velionis 
Leonas Prūseika, kone iki 
mirties.

Įsteigdami “Laisvę,” pir
mieji to laikraščio leidėjai 
atliko labai svarbų darbą, 
nes per tiek metų laikraš
tis ėjo vis pirmyn nesuklup
damas.

Prisimindama savo steigė
jų gražų darbą, “Laisvė” 
eina vis pirmyn.

Dr. Antanas Petriką

Reikalauja baigti 
karo stovį

Ravalpindis, Pakistanas.— 
Politinė opozicija iš deši
nės ir kairės spaudžia pre
zidento Bhutto valdžią, kad 
ji tuojau panaikintų karo 
stovio įstatymą, kuris bu
vo paskelbtas ir palaiko
mas prezidento-diktatoriaus 
Khano. ;

Opozicija nurodo, kad ka
ras jau baigtas ir todėl ka-j 
ro stovis visai nereikalin
gas Pakistane. Jis tik su
daro kliūtį demokratiniai 
tvarkyti šalį.

Kovotojai paskelbė 
bado streiką

Salisbury, Rodezija.—Ko
votoja prieš rasistų valdžią 
Judith Todd kalėjime pa
skelbė bado streiką, Prie 
jos prisidėjo ir daugiau po
litinių kalinių.

Todd pareiškė, kad ji ba
daus, iki bus iš kalėjimo 
paleista. Sausio 18 d. ji bu
vo areštuota kartu su tė
vu. Jie vadovavo protesto 
demonstracijai prieš Angli
jos valdžios sutartį su Ro- 
dezijos valdžia. Sutartis 
sutvirtina Rodezijos bal
tuosius rasistus, palaikan
čius brutalų režimą prieš 
afrikiečius.

Washingtonas. — Nixono 
administracija susitarė su 
Graikijos fašistų militarine 
valdžia, kuri sutiko Atėnų 
uostą užleisti Amerikos 6- 
ajam karo laivynui. Ten 
apsistos apie 3,500 ameri-I 
kiečių. ’

Mieste pasidairius
Su vasario mėnesio pra

džia susilaukėme šaltos žie
mos. Iš sekmadienio į pir
madienį prisnigo apie pus
trečio colio sniego ir oras 
žymiai atšalo.

Kennedy International ae
rodrome keleiviai pereina 
inspekciją, kad ginklų neįsi
neštų. Tam tikras apara
tas duoda signalą, jei ke
leivis nešasi kokį nors me
talą. Tai esanti apsauga 
nuo lėktuvų grobikų.

St. Patriko katedros sa
kykloje kunigas Gannon pa
smerkė Anglijos smurtą 
prieš Šiaurės Airijos katali
kus. Jis kalbėjo už taiką 
ir teisingumą Ulsteryje.

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius Waldheimas 
grįžo į New Yorką. Jis 
aplankė astuonias Europos 
ir Azijos šalis.

Moteris apipylė du poli- 
cistus šarmu, apdegino vei
dus, kai 
tiku jos 
nėję jie 
galbą.

jie ieškojo narko- 
namuose. Ligoni- 

gavo pirmąją pa-

Union Tours praneša, kad 
šiais metais organizuoja ke
turias ekskursijas į Lietu
vą — birželio 16, liepos 14 
ir 28 ir rugpjūčio 11 die
nomis išvykti. Lietuvoje 
galės pabūti 16 dienų. Ad
resas: Union Tours, 1 E. 
36 St., New York, N. Y. 
10016.

Keletas miesto tarybos 
narių ir nemažai unijų pa
su s a k ė prieš bilių, kuris 
draudžia 300,000 miesto 
tarnautojų kur nors pašali
niuose darbuose dirbti.

Majoras Lindsay sudarė 
planą Times Square apvaly
ti nuo prostitučių, narko- 
tistų, gemblerių, raketierių. 
Daugiau policijos prižiūrės 
tą rajoną.

Rep.

Solidarumo Diena
šeštadienį, vasario 19 d., 

ryšium su Komunistų Par
tijos šaukiama konvencija, 
įvyks SOLIDARUMO DIE
NOS (Solidarity Day) ma
sinis mitingas Town Hall, 
43 gatvė taip 6-os ir 7-os 
Avenue, 1 vai. po pietų.

Kalbės Gus Hali, Komu
nistų Partijos kandidatas į 
šalies prezidentus, ir Jar
vis Tyner, kandidatas į vi- 
ce-prezidentus. Taipgi bus 
kitų pamarginimų. Įėjimas 
$2.00.

“LAISVES” 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

Penktadienis, Vasario (February) 11, 1972

TARP LIETUVIŲ
šeštadienio vakare išskri

do į St. Petersburg, Fla., 
Walter Misiūnas, gyve
nantis Richmond Hill, N. 
Y. Jis ten apsistos pas se
sutę ir švogerį Verą ir Va
lį Bankus (jie anksčiau gy
veno Jamaica, N. Y.)

Walteris telefonu prane
šė keliems savo draugams, 
kad išskrenda į Floridą. ;

Linkime jam linksmai 
praleisti laiką pas gimi
nes, pasimatyti su daugeliu 
draugų, ir laimingai grįžti 
į namus pas žmoną Kastulę.

Motery Klubo Narėms
Trečiadienį, vasario 16 d., 

2 v, po pietų įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Park. Atsilankyki
me visos.

Tai bus paskutinis susirin
kimas prieš mūsų Kovo Aš
tuntosios minėjimo paren
gimą, kuris įvyks kovo 5 d.. 
Laisvės salėje. Turėsime 
galutinai išspręsti visus rei
kalus šiam pobūviui.

Po susirinkimo, kaip ir 
kiekvieną sykį, bus kavu
tės ir dar kai ko. Šį sykį 
mums tai paruoš E. Kas- 
močienė ir G. Danilevičie
nė.

Pirmininkė (12-13)

Washington's
nėse Valstijose šiuo metu 
yra 1,860 juodųjų (negrų) 
išrinktų į įvairias valdiškas 
vietas.u ■

J migti-

PAKETALDOVANOS8
Į TARYBŲ SĄJUNGĄ SENA PASITIKIMA FIRMA 
Tarnauja ir toliau savo nuolat augančiai klijentūrai

■ 40 metų egzistencijos tradicijose
Jei Jūs esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų 

klijentų mes dėkojame Jums už palaikymą.
Jei nesate mes kviečiame išbandyti mūsų patarnavimą 

ir Jūs būsite mums dėkingi.
Tos pačios dienos eiga Paštu gautiems paketams

Dėl naujausių katalogų ir paskutinių nuostatų 
kreipkitės i:

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 WALNUT STREET PHILADELPHIA, PA. 19106 

Phone (215) 935-3455
Atydos! Naujas adresas—New York Central Office: 

210 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10001 
tarp 27 ir 28 gatvių. Subway iki 28th Street BMT, EE ir RR 

Basais Num. 1, 2, 5 ir 15

Telephone (212) 725-2449
arba j liet kurią m tisu atstovybę bei skyrių:

BALTIMORE, MD. 21224 
3206 Eastern Avenue 

DI 2-2374
CHICAGO, ILL. 60632 
4102 Archer Ave.

254-4144
BRANCH:
CHICAGO ILL. 60622
2242 W. Chicago Ave.

BE 5—7788
CLEVELAND. OHIO 44119 
787 East 185th Street 

486-1886
DETROIT MICH. 48210 
6460 Michigan Avenue 

TA 5-7560
ELIZABETH, N. J. 07201 
956A Elizabeth Avenue 

354-7608
HAMTRAMCK, MICH. 48212 
11415 Jos Campau Avetiue 

365-6350
HARTFORD. CONN. 06103 
11 Charter Oak Ave. 

249-6255
KANSAS CITY, KANSAS 66102 
18 So. Bethany 

AT 1-1757
LOS ANGELES, CALIF.
2841 Sunset Blvd. 

882-1568
MIAMI, FLA. 33188
6405 Biscayne Blvd.

FR 9-8712
MINNEAPOLIS, MINN. 55418
2422 Central Ave., N. E.

Telephones (612) 788-2545
NEW BRITAIN, CONN. 06052 
97 Shuttle Meadow Ave. 

224-9829

90026

Pramogą Kalendorius
Kovo 5 d.

Niu jorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

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

Kovo 19 d.
Aido Choras ruošia ban

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

4

Balandžio 16 d.
Lie tuvių Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
ku suvažiavimas ir banke
tas.

Balandžio 23 d.
Hartfordo Laisvės Cho

ras rengia pavasarinį kon
certą su pietumis.

Pradžia 1 vai. Vieta: 157 
Hungerford Street, Hart
ford, Conn. Kviečiame vie
tinius ir apylinkių lietusius 
ruoštis skaitlingai dalyvau
ti. Rengėjai

Gegužės 7 d.
Aido choro 60 metų Ju

biliejus— koncertas, banke
tas ir šokiai. Lietuvių Pi
liečių klube, 6961 G r and 
Avė., Maspeth, N. Y. Pra
džia 1 vai.

a
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NEW YORK, N. Y. 10003 
101 First Avenue 

OR 4-8980 '
OMAHA, NEB R. 68107 
5524 S. 32nd SL 

731-8577
PARMA, OHIO 44134 
5432 State Road 

749-3038
PHILADELPHIA, PA. 19128 
1013 N. Marshall Street

WA 5-8878
PITTSBURGH, PA. 15222 
846 Third Ave. 

GR 1-8712
ROCHESTER, N. Y. 14621 
683 Hudson Ave. 

BA 5-5928
SAN FRANCISCO, CALIF. 94122 
1236 — 9th Avenue

LO 4-7981
SEATTLE WASH. 98108 
1512 N. 89th St. 

ME 3-1853
SOUTH BOSTON, MASS. 02127 
890 West Broadway 

AN 8-8764
SOUTH RIVER N. J. 08882 
168 Whitehead Ave.

257-2118
TRENTON, N. J. 08611
730 Liberty Street

LY 9-9163
VINELAND, N. J. 08860
Parish Hall
West Landis Ave.

(609)691-8423
WORCESTER, MASS. 01604 
82 Harrison Street 

798-8847
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