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KRISLAI
Kolūkio pirmininkė 
Žvejyba praeityje 
Doleriais perka vietas 
Vagišiavimai didėja 
Nixonas už didesni karą

— J. Gasiūnas —
“Tarybinė Moteris“, rašo, 

kad Genovaitė Bundzienė iš
rinkta dvidešimtą kartą kol
ūkio “Kelias i Komunizmą“ 
pirmininke.

Tarp Nemuno ir Dubysos 
kolūkio laukai 'plyti. Kolū- 

’kis tvarkomas pavyzdingai. 
Jis yra vienas geriausiu ir tu r- A
tingiausių kolūkių Lietuvoje.

Per 20 metų kolūkiui pir- 
rrininkaujanti Bundzienė gra
žiai pasižymėjo. Už tai ji bu
vo dukart apdovanota Leni
no ordinu, nešioja socialisti
nio darbo didvyrės vardą.

žurnalas “Tarybinė Mote
ris“ atžymi ir kitą moterį, ku
ri nuo 13 metų pradėjo žve
joti ir pergyveno labai daug 
vargo. Tai Marija Jakaitie
nė, gyvenanti Preiloje prie 
Kuršių marių.

Senutė Jakaitienė pasako
ja apie pergyventus vargus ir 
kančias. Ji prisimena vie
ną 1936 m. kovo dieną, kai 
net 22 kartus įsmuko po le
du, begaudant žuvį. Vyrai ją 
turėjo ištraukti. Tuolaikiniai 
žvejybos įrankiai — valtis, 
irklai, tinklas.

Dabar ir žvejoti kas kita. 
Didieji laivai pavadavo val
tis ir irklus. Marija Jakai- 

^lųmė tik prisimena vargingą 
praeitį.

Dienraštis “Baltimore Sun“ 
prisimena pereituosius rinki
mus, kuriuose dau g i a u s i a 
triukšmo buvo. Reakcionie
riai dažnai sukeldavo triukš
mą ir netvarką jiems nepa
tinkamų kandidatų sueigose.

Laikraštis rašo, kad repub- 
likonai samdydavo triukšma
darius ir mokėdavę jiems po 
$75, kad jie ardytų demo
kratų mitingus. Sfepatirta, ar 
demokratai panašiai atsilygin
davo repubikonams. ?

Galima tik kalbėti apie 
laisvus rinkimus, bet tikre
nybėje tokių visai nėra. Do
leriais perkamos vietos.

Ne tik kriminaliniai apiplė
šimai didėja, bet smarkiai 
plečiasi vagišiavimai krau
tuvėse. 1969 metas iš įvairių 

Ji krautuvių buvo išvogta dau
giau kaip už 3 bilijonus do
lerių prekių.

Per keletą pastarųjų metų 
prekių graibstymai pakilo nuo 
1 iki 5 proc. FBI nurodo, 
kad vagišiavimai patrigubė
jo pereitais metais. Šiemet 
jie dar daugiau padidėjo. 
Sargai ir kalėjimai nesuma
žina grobikų.

Kai kurie narkotikų nau
dotojai prisipažįsta policijai, 
kad ir smulkios vagystės pa
deda įsigyti ‘jiems reikalingų 
pinigų dėl narkotikų gavi
mo.

Prez. Nixonas atvirai pa
reiškė kad jis ir toliau pro
vokuos ikarą šiaurės Vietna
me — siuntinės ten žvalgy
binius lėktuvus. O jeigu jie 
bus apšaudyti, tai jis tuo
met siųs Šimtus ir šimtus lėk
tuvų bombarduoti šiaurės 

4Vietnamo teritoriją.
Tai reiškia, kad mūsų šalis 

įtraukiama į dar didesnį karo 
sūkurį.

Lietuviai jau sudarys daugumą 
Vilniaus gyventojui, rašo 

“Times” korespondentas

Kinijos komunistų vadai kviečia 
visus kiniečius prisidėti prie 
paramos Indonkijos liaudžiai

Vilnius.—Čia lankėsi “N. 
Y. Times” korespondentas 
James F. Clarity ir turėjo 
progos plačiau susipažinti 
su Lietuvos sostine.

Clarity rašo, kad dabar 
Vilnius turi 372,000 gyven
tojų ir lietuviai jau sudarys 
visų gyventojų daugumą, 
kai]) jis patyręs iš 1970 me
tų gyventojų surašymo.

Jis sužinojo, kad 1959 me
tais Vilnius turėjo 236,000

JAV nebalsavo už rezoliuciją 
prieš nacizmą ir rasizmą

H--------------------------------------------------Jungtinės Tautos, N. Y 
— Jungtinės Valstijos ir 
vėl susilaikė nuo balsavimo 
labai svarbios rezoliucijos, 
kurią pasiūlė Lenkija, Uk
raina ir Irakas. Rezoliucija 
buvo priimta 76 valstybių 
delegacijų balsais.

Rezoliucija reikalauja vi
sur kovoti prieš nacizmą ir 
rasizmą, kad Jungtinių 
Tautų nariai savo šalyse iš
leistų įstatymus skubiam 
naikinimui nacizmo ir fa
šizmo.
: Anglija, Prancūzija ir ke
letas Lotynų Amerikos ša
lių taipgi susilaikė nuo bal
savimo, kaip, padarė Jung
tinės Valstijos.

Vakarų Vokietijos jaunieji 
socialistai linkę j kairę

Bremenas, Vakarų Vokie
tija. — Metinėje jaunųjų 
socialistų konvencijoje pir
mininku išrinktas kairysis 
socialistas Voigtas. 201 de
legatas išklausė kanclerio 
Brandto kalbą, bet daugu
ma buvo nusiteikusi, kad 
Brandto vadovaujama So
cialdemokratų Partija uži
ma per dešinę liniją. Jau
nieji socialistai linkę dau
giau prie kairumo.

Daugelis delegatų pasisa
kė už kovą prieš karą, už 
bendrą veikimą su kitomis 
kairiosiomis grupėmis, už 
pasitarimus su komunistais.

Republikonams 
Nixonas pakenkė

Washingtonas. — Demok
ratų studijavimo grupė pa
reiškė, kad prez. Nixonas 
tikrai pakenkė republikonų 
kandidatams ten, kur jis 
prieš rinkimus su agitacija 
lankėsi.

Tose valstijose, kuriose 
Nixonas lankėsi, 75 proc. 
republikonų kandidatų gavo 
mažiau balsų, negu 1968 
metų rinkimuose. Karinė 
Nixono politika pakenkė re
publikonų kandidatams.

Londonas.— Anglijos val
džia praneša, kad ji parduo
da Kubai mašinerijos už 
pustrečio milijonų svarų. 

gyventojų. Tuomet lietuviai 
sudarė tik 40 proc. visų gy
ventojų. Reporteris nepažy
mi,, kad prieš karą, kai Vil
nių valdė lenkai, visai ma- 
žas nuošimtis lietuvių tebu
vo.

Clarity sako, kad vienas 
jaunas vilnietis ji supažin
dinęs su sostine. Jis aprodė 
daugelį senų bažnyčių, 12 jų 
pamaldos laikomos, keletą 
pravoslavų bažnyčių ir si
nagogų.

Londonas. — Anglijos ka
ralienė Elizabeta paskelbė 
šalyje nepaprastą padėtį dėl 
streikų siautėjimo.

Teršimas-kriminalystė
Tokijas. — Japonijos par

lamentas priėmė bilių, kuris 
.skelbia oro, vandens ir že
mės teršimą kriminalizmu 
ir todėl teršėjai bus bau
džiami, .

Kairieji parlamento atsto
vai norėjo griežtesnio įsta
tymo, bet dauguma atstovų 
pasisakė už sušvelnintą bi- 
liu.v

a-----------------------------------
Praga, Čekoslovakija. — 

Keleiviniam traukiniui susi
dūrus su prekiniu traukiniu 
užmušta 32 keleiviai, nema
žai sužeistu, v

Pagerbti Lietuvos 
duonkepiai

Vilnius. (Elta). — Gera 
žinia pasiekė Lietuvos var
totojų kooperatyvų sąjun
gos valdybą. Visasąjungi
niame socialistiniame lenk
tyniavime už geriausiai or
ganizuotą duonos kepimą 
pagal šių metų trečiojo ket
virčio rezultatus Lietuvos 
kooperatininkams paskirta 
Centro Sąjungos ir Valsty
binės prekybos ir vartotojų 
koope racijos darbuotojų 
profsąjungos Centro Komi
teto pereinamoji Raudonoji 
vėliava.

Už afrikiečių vienybę
Conakry. — Gvinėjos res

publikos prezidentas Toure 
ragina Afrikos valstybes 
vieningai veikti prieš impe
rialistų pastangas išlaikyti 
kontrolę Afrikoje.

Toure pažymėjo, kad Por
tugalijos invazija į Gvinėją 
buvo vienas imperialistų žy
gių. Invazija buvo atmušta, 
bet ji gali pasikartoti ir ki
tur.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir tęsis iki 31 d. Gruodžio.

Vyriausia dovana bus pusė kelionės į Lietuvą lėšų. 
Taipgi įdomių gerų knygų biblioteka iš Lietuvos ir du 
laikrodėliai. Tai geras paakstinimas darbuotis vajuje.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

Brooklyno vajininkai ...........    4532
Philadelphia, Pa..............................  4484
Connecticut valstijos vajininkai .........   2646
New Jersey valstija .......................................... I860
Paul Alekna, St. Petersburg, Fla.................. 1820
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. . .................. 1545
V. Sutkus ir V. Trask,
San Francisco ir Leandro, Calif....................... 1512
J. Jaskevičius, Worcester, Mass...................... 1492
So. Boston, Mass. .............................................. 1400
Lawrence-Haverhill, Mass. ............................. 1068
M. Uždavinis, Norwood, Mass............................. 932
M. Sametis, A. Račkauskas,

Haverhill, Mass........................................... 912
Miami, Fla.............................................................. 888
E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass....................... 600

Pittsburgh, Pa.................... 596
Great Neck, N. Y................ 564
A. Barnet, Los Angeles, Calif. 468
J. Staniene, Baltimore, Md. ... 396
T.š Kanados .................................  300

(Tąsa 4-tam pusi.)

KABLEGRAMOS IS LIETVVOS
Išvyką gastroliuoti 

Latvijon
Vilnius. ~ Į Latviją išvy

ko Lietuvos TSR filharmo
nijos simfoninis orkestras, 
vadovaujamas respubl i k o s 
artisto Domarko.

Rygoje ir Daugpilyje or
kestras supažindins Latvijos 
muzikinę visuomenę su Bi- 
ze-Scedrino siuita “Kar
men” ir Bartoko siuita iš ba
leto “Nuostabusis mandari
nas.” Toje pačioje progra
moje skambės Vainiūno ir 
Hindemito muzika. Antro
je programoje—Strauso kū
riniai.

Saigono kariai degina 
Kambodijos kaimus
Phnom Penh. — Kambo

dijos valdžia pirmu kartu 
pareiškė aštrų protestą 
prieš Saigono klikos karių 
žiau r u m u s Kambodijoje. 
Proteste nurodo, kad kariai 
sudegino daugiau kaip 100 
namų ir gyventojus perse
kiojo.

Laikraščiai rašė, kad Sai
gono klikos kariai Kambo
džoje elgiasi taip, kaip 
Jungtinių Valstijų kariai 
Pietų Vietname. “Mes nelei
sime Kambodijos paversti 
Pietų Vietnamo provincija,” 
rašo vienas laikraštis.

M*askva. — Tarybų Sąjun
ga nutarė sulaikyti Bolšoi 
baleto kelionę į Jungtines 
Valstijas ir apie tai infor
mavo Amerikos ambasado
rių Beam. Tai padaryta to
dėl, kad žydų nacionalis
tams leidžiama puldinėti ta
rybines’ įstaigas ir artistų 
grupes.

Binghamton, N. Y...................... 266
Rochester, N. Y........................... 264
P. Cesnikienė, New Kensington, 

Pa.............................. 144
L. Tilwick. Easton, Pa..... .......... 72
K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 32

Tarptautinis lėlininkų 
susitikimas

Vilnius. — Maskvoje pra
sidėjo tarptautinės lėlių te
atrų organizacijos pasaulio 
Biurch posėdis, kuriame bus 
atsiskaitoma už 1970 metus 
ir numatytas ateinančių me
tų darbo planas.

Posėdyje dalyvauja lėli
ninkų atstovai iš socialisti
nių šalių, Anglijos, Japoni
jos, Jungtinių Valstijų. Lie
tuvai posėdyje atstovauja 
Kauno lėlių teatro direkto
rius, nusipelnęs meno veikė
jas Stasys Ratkevičius.

A. Vaivutskas

Amerika bandžiusi 
išgelbėti carą

Londonas. —Anglijos val
džia paskelbė tam tikrus 
dokumentus, kurie rodo, 
kad Jungtinių Valstijų pre
zidentas Wilsonas 1917 me
tais rėmė slaptą misiją vyk
ti į Rusiją tikslu išgelbėti 
nuverstą nuo sosto carą ir 
jo šeimą.

Misijai buvo paskirtas va
dovauti Sir William Wise
man, New Yorko bankinin
kų trusto atstovas. Pradžiai 
buvo paskirta $75,000. Misi
ja norėjo, kad Anglijos val
džia padidintų fondą savo 
stambia auka.

Pasirodo, kad misijai ne
pavyko išgelbėti caro šeimą.

Trenton, N.J. — Mrs. Glo
ria Scharer surišo tris savo 
mažus vaikus, subadė juos 
ir dar skaurada apdaužė jų 
galvas. Po to bandė ji nu
sižudyti. Visi dabar ligoni
nėje kritiškoje padėtyje.

Pekinas. — Kinijos Ko
munistų Partijos vadovybė 
išleido pareiškįmą, kuriame 
kviečia visus Kirlijos žmo
nes prisidėti su parama ko
vojantiems Indokinijos žmo
nėms pHeš Amerikos agre
siją.

Pareiškimas išleistas Ko
munistų Partijos centro ko
miteto ir valdžios vardu. 
Jame pastebima, kad Ame
rika gali apsirikti, manyda
ma nugalėsianti Indokinijos 
kovojančią liaudį. Vietnamo 

Sutiktų apsikeisti belaisviais, 
jei JV pastrauktų iki birž. 30

Viet-0Paryžius. — Pietų
namo revoliucines valdžios 
užsienio reikalu ministrė 
Binh davė atsakymą Ame
rikos delegacijos vadui 
Bruce, kuris siūlo dabar ap
sikeisti karo belaisviais.

Ministrė Binh pasakė, kad 
Vietnamo patriotinės jėgos 
pilnai gali sutikti karo be
laisviais pasikeisti, j e i g u 
Jungtinės Valstijos padary
tų tvirtą prižadą ištraukti 
visas savo militarines jėgas 
iš Pietų -Vietnamo iki 1971 
m. birželio 30 d.

Bruce pasakė, kad jis ne
sutinka s'u tokiu Binh pa
siūlymu.

Pasaulio komunistų jėgos 
gąsdina JV reakcionierius

Washingtonas. — Senato
rius Eastlandas iš rasisti
nės Mississippi valstijos pa
skelbė 319 puslapių raportą 
apie pasaulio komunistų jė
gos augimą.

Rasistas Eastlandas nu
rodo, kad Tarybų Sąjungai 
vadovaujant visame pasau
lyje komunistų jėgos suda
ro jo ginamai kapitalistinei 
santvarkai pavojų. Jis nuro
do, kad platusis judėjimas 
prieš Amerikos agresiją In
dokinijoje esąs Tarybų Są
jungos vadovaujamas ir to
dėl jis esąs subversyvis.

Antikomunistinis rap o r-

Lunohodas vėl veikia
Maskva. — Tarybinis ro

botas Lunohodas 1 po dvie
jų savaičių “miego” vėl pra
dėjo važinėti po Mėnulio 
paviršių, skelbia tarybinės 
spaudos agentūra Tass.

Lunohoclas gauna energi
jos iš Saulės spindulių. O 
kai toji Mėnulio pusė, ku
rioje yra Lunohodas, nu
krypsta nuo Saulės ir ten 
esti naktis, tai Lunohodas 
negali veikti — jis tuomet 
“miega”.

Newark, N. J. — Dėl sto
kos fondų daugelis ligoni
nių mažina tarnautojų skai
čių ir tokiu būdu blogina 
ligoninėse padėtį.

žmonės jau įrodė, kad jie 
yra pasiryžę kovoti prieš 
agresiją iki pat galo ir kad 
Kinijos žmonės visais gali
mais būdais jiems padės.

Birmingham, Ala. — Fe
deralinis teismas pripažino, 
kad Alabamos rasistinis įs
tatymas, draudžiąs baltie
siems susituokti su kitos ra

ises žmonėmis, yra JAV 
konstitucijai priešingas ir 
turi būt panaikintas.

Fašistai did'na veiklą
Washingtonas. — Fašisti

nė grupe Liberty Lobby 
smarkiai padidino savo 
veikla. Ji turi 30 kambariu 
pastatą, kuriame dirba. 42 
žmonės. Jų politinė mašina 
turi apie $800,000 pajamų.

Vyriausias fašistų darbas 
pasiekti su savo propagąn- 
eja kongresmenus, senato
rius, aukštus valdininkus, 
spauda. Toji grupė išstoja 
prieš kiekvieną naudinges
nį bilių Kongrese. Jie gina 
visur rasinę diskriminaciją, 
remia kara.

t a s pateiktas senatiniam 
saugumo subkomitetui su 
rekomendacija išvystyti 
platų ragangaudišką tyri- 
nėiimą ir padidinti kovą 
prieš opoziciją Nixono ad
ministracijai, kurią remia 
ir reakciniai demokratai.

Madridas.— Ispanijos dik
tatorius Franko paskelbė 
nepaprastą padėtį, kurioje 
areštuoti bus galima laiky
ti kalėjimuose be teismo net 
iki 6 mėnesių. Šimtai jau 
areštuota, kurie protestuoja 
prieš 16 Baskų nacionalistų 
teisimą.

Daug streikų Japonijoj
Tokijas. —' Sustreikavo 

223,000 Japonijos pašto 
darbininkų. Prie jų prisidė
jo transporto darbininkai, 
taipgi kai kurių kitų pra
monių darbininkai.

Nauja streikų banga pra
sidėjo gruodžio 14 d. 8 mili
jonų Tokijo miestas strei
ko suparalyžiuotas, trans
portas sulaikytas.

Osaka ir Kobe miestų 
transporto darbininkai taip
gi išėjo streikam

Maskva. — Tarybų Sąjun
ga nusitarė pagaminti 1971 
metais daugiau kaip milijo
ną sunkvežimių ir automo
bilių.
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Trumpai ir drūtai
GRUODŽIO 10 dieną “The N. Y. Times” pasirodė 

žinia: “Japonija palengva atgaivina ginklų gamybą”. 
Žinia tiesiai iš Japonijos sostinės Tokio. Rašo to dien
raščio militarinių reikalų specialistas Hanson W. Bald
win. Jis nurodo, kaip “Japonija, pasaulio trečioji di
džiausia industrinė jėga, palengva deda pamatus mo
derniško ginklavimosi industrijai”. -;

Ir, žinoma, japonai tai daro su žinia ir palaimini
mu mūsų Amerikos valdžios, nors taikos sutartyje su 
Japonija yra pasakyta, kad jai niekados nebebus lei
džiama apsiginkluoti.

PAKVAIŠĖLIŲ 
SEILĖJIMAS

So. Bostono “Keleivyje” 
(gr. 7 d.) skaitome:

“Sovietai išugdė Vokieti
jos militarizmą ir savo są
mokslais iššaukė antrąjį 
pasaulinį karą. Dabar vėl 
nauja sutarčių infliacija jie 
nori siekti to paties tikslo: 
sujungti abi Vokietijas ir 
jas užsiundyti prieš JAV, 
gal net su Prancūzijos 
galba.”

Ir dar priduriama, 
“komunistai nesivaržys 
naudoti kai kuriuos gink
lus Vakarams užkariauti įr 
gali pareikalauti pasiduoti 
be kovos” ir kad “tokio ko
munistų ultimatumo gali
ma laukti ne vėliau kaip li
gi 1975 metų.”

Argi pilno proto žmonės 
gali tokias nesąmones laik
raštyje skelbti?

pa-

kad 
pa-

Afrikos žmonių balsas
PORTUGALIJOS ginkluotas užpuolimas ant Gvi

nėjos gil ai sujaudino Afrikos žmones. Afrikos Vieny
bės Organizacijos Ministrų Taryba atlaikė specialų su
sirinkimą tam reikalui aptarti. Susirinkimas ne tik pa
žadėjo Gvinėjai visokią paramą ir griežčiausiai pasmer
kė Portugaliją, bet nepamiršo ir NATO. Reikia žinoti, 
kad Portugalija priklauso prie NATO, kuriam vadovau
ja Jungtinės Valstijos. NATO dar nepasmerkė Portu
galijos. Dar daugiau; kai Jungtinėse Tautose buvo pri
imama rezoliucija prieš Portugaliją, Jungtinės Valsti
jos, Anglija, Prancūzija ir Ispanija susilaikė nuo bal
savimo. Tai buvo įžeidimas Afrikos tautoms ir mora
linė parama Portugalijai.

Afrikos Vienybės Organizacijos Taryba teisingai 
pabrėžia, kad Portugalija gali išlaikyti savo kolonijas 
Afrikoje tiktai dėka NATO valstybių militarinės ir 
ekonominės paramos.

MATOTE, KĄ ŠELPIA 
SLA VADAI

SLA sekretorius Budrec- 
kis pripažįsta:

“Vien iš tau tiškų cen
tų fondo SLA seimas tarp 
1944 ir 1969 m. paskyrė lie-

gyvuoti. Šis pasidalijimas 
girdi, ypač paaštrėjo po 
Nasserio mirties. Bet, iš 
kitos pusės, pareiškimas sa
ko, gilėja pasidalijimas ir 
tarp Izraelio žydų. Vieno
je pusėje turime tuos, ku
rie norėtų politinio susitai
kymo su arabais, kitoje pu
sėje tuos, kurie norėtų prie 
Izraelio prijungti arabų že
mes. Pažangūs žydai smer
kia tiek vienus, tiek kitus 
ekstremistus.

Amerikos pažangūs žy
dai, sakoma pareis k i m e, 
būtinai reikalau j a, kad 
Izraeliui k a i p o valstybei 
gyvuoti teise būtų :ga- 
rantuota. --Jie sako, kad'jie 
remia Jungtinių Tautų Sau
gumo Tarybos 1967 m. lap
kričio 22 d. priimtą rėzoliu- 
ciją Vidurio Rytų klausi
mu, kurioje-- .reikalaujama, 
kad arabai pripažintų Iz
raelį, o Izraelis savo jėgas 
ištrauktų iš arabų žemių j 
“saugias ir pripažintas sie
nas.”

Pareiškime primenama, 
kad 1947' metais Jungtinės 
Tautos nutarė Palestinoje 
sukurti dvi • valstybes—vie
ną žydų, o kitą arabų. Bet, 
girdi, arabai su tuo nesuti
ko, ir todėl nebuvo sukur-

tuviškiems patriotiniams ir įa palestiniečių arabų vals-

Reakcininkai laimėjo
NĖRA jokia paslaptis, kad Amerikos reakcininkai 

yra griežčiausiai priešingi bet kokiam susitarimui ar 
bendradarbiavimui su Tarybų Sąjunga. Jie ryžtingiausiai 
smerkia ir kovoja kiekvieną žygį, siekiantį sušvelninti 
ir pagerinti santykius tarp Amerikos ir Tarybų Sąjun
gos. :

Šiomis dienomis jie gali pasidžiaugti laimėję pusė
tinai didelę pergalę. Jiems ją davė žydai fašistai, susi
būrę į taip vadinamą Žydų apsigynimo lygą.

Iš Maskvos pranešta, kad Maskvos Bolšoi Teatro 
Opera ir Baletas nebeatvyks gastroliuoti Jungtinėse 
Valstijose. Priežastis: žydų fašistų siautėjimas. Kur 
tik tarybiniai menininkai pasirodo, žydai chuliganai 
puola ir terorizuoja. Jokia save gerbianti meninė orga
nizacija, arba save gerbiąs menininkas nesutiks tokiose 
sąlygose pasirodyti scenoje. Na, o mūsų vyriausybė, 
kuri iškilmingai pasirašė kultūrinių mainų sutartį, ne
pasistengia tą chuliganizmą prieš tarybinius menininkus 
sulaikyti. Tuo tarpu amerikiečiai menininkai, nuvykę į 
Tarybų Sąjungą gastroliuoti, šiltai, gražiai, kultūriškai 
sutinkami ir priimami. Tą paliudys kiekvienas Ameri
kos dainininkas arba muzikas, kuris turėjo progą, pa
gal mainų programą, gastroliuoti Tarybų Sąjungoje.

Iš tikrų jų, atrodo, kad visa kultūrinių mainų progra
ma tarp Jungt. Valstijų ir Tarybų Sąjungos eis velniop, 
jeigu iš čia nebus dedamos rimtos pastangos chuliga
nizmui užstoti kelią.

To, žinoma, nenori Amerikos plačioji visuomenė, 
kuri sveikina kiekvieną tarp šios šalies ir Tarybų Są
jungos santykių pagerėjimą. To, aišku, nenori ir milži
niška Amerikos žydų dauguma. Kultūrinis bendradar
biavimas neturėtų sustoti. Bet priklauso Amerikai...

kultūriniams darbams $39,- 
000. Amerikos Lietuvių Ta
ryba per tą laikotarpį su
silaukė $10,000 paramos iš 
Susivienijimo? O kur kuo
pų įnašai?? Juk.per minimą 
laikotarpį , per 250 SLA 
kuopų rinko ,iy siuntė au
kas įAltui, .Balfuį,: LB, įvai
riems .fondams in žygiams. 
Kuopų , aukąs -viršiją cent
ro aukas bent cįešįmt kar
tų.”

: Tai mAtbteykiek,;SLA do
lerių kašmėt stiValgo “veiks
niai”’ ir “Vaduotojai.” 
’; ’’ 1 > i' /: . ■

MENŠEVIKAI
NUSIVYLĘ VLIKU

Gruodžio 5 ir 6 dienomis 
Chicago je įvykę 
“seimas.”
Chicagos menševikai tuo 
seimu ir visu Vliku jau yra 
baisiai nusivylę. Antai, 
“N.” (gr. 8 d.) savo veda
majame seimą sarkastiškai 
pajuokia, girdi, “Be jau mi
nėtų pranešėjų, Vliko Sei
man buvo atvežti dar du 
programos pildytojai: vie
nas kerėtojas ir vienas fo
kusininkas.” Kerėtojas sei
me mulkinęs net visą pus
valandį, o fokusininkas įžū
liai piršęs “steigti LB ži
nioje veikiančius politinius 
vienetus.”

Kas tuos “kerėtoją” ir “fo
kusininką” atvežė Seiman, 
nepasakoma. Aišku, kad 
jie negalėjo ten patekti be 
žinios VLIKo pirmininko 
Dr. Valiūno ir kitų vadų. 
Kaip jie drįso galvočių iš 
“N.” neatsiklausti?!

s; Vliko 
Kaip atrodo, tai

tybė. Minėtas žydų susirin
kimas nutarė raginti, kad 
dabar tokia palestiniečių 
arabų valstybė, šalia Izra
elio, būtų sukurta.

Įžeidimas
ŽIAURUS, skaudus juodiesiems žmonėms įžeidimas pa

pildytas Mississippi valstijoje. Federalinė džiurė, su- 
’sidedanti iš 28 žmonių, neišnešė apkaltinimo nė prieš 
vieną policininką bei milicihinką, kurie šiemet gegužės 
14 dieną užpuolė Jackson State kolegiją, du studentus 
negrus nušovė, o 12 sužeidė. Nė vienas policininkas 
nebuvo pašautas, ar kaip nors sužeistas. Tas parodo, 
kad studentai nebuvo ginkluoti. Tai reiškia, kad be
ginkliai studentai buvo žvėriškai užpulti ir žudomi.

Toks džiurės pasielgimas gero neduos. Juodieji eks
tremistai, kurie propaguoja ginkluoto gynimosi politi
ką, turės gerą, nesumušamą argumentą, kad baltųjų 
teismuose veltui juodas žmogus ieškotų teisybės.

Du jaunuoliai nušauti, o dvylika pašautų, bet nėra 
kaltininko!

PAŽANGIEJI ŽYDAI 
PASISAKO

Žydų dienraštis “Morning 
Freiheit” (gr. 13 d .) paskel
bė pareiškimą, kuris buvęs 
priimtas gruodžio 1 d. įvai
rių žydų pažangių organi
zacijų ir “Freiheit” redak
torių susirinkime. Jame 
kalbama apie padėtį Vidu
rio Rytuose, apie konfliktą 
tarp Izraelio ir arabų.

Pareiškime nur o d o m a, 
kad arabų pasaulyje eina 
gilus pasidalijimas tarp tų, 
kurie norėtų Izraelį nušluo
ti nuo žemės paviršiaus ir 
tų, kurie nori pripažinti Iz- 
daeliui teisę kaip valstybei

KUNIGŲ BALSAS 
Iš Už GROTŲ

Kaip ži-hia, 1968 metais 
c(u katalikų kunigai broliai 
Philip ir Danięl Berrigai 
dalyvavo sunaikinime armi- 
jon jaunų vyhr šaukimo re
kordų. Mat,4 jie’ yra griežti 
Vietnamo ir visų karų prie
šai. Tuo jie, žinoma, nu
sidėjo fedę'Palinei valdžiai 
ir' atsidūi’ę kalėjime. Ir 
šiandien jie tebesėdi už gro
tų federaliniame kalėjime 
Danbury, Conn.
' Federalinis teisėjas :Ros- 
zel C. Thomsen, siųsdamas 
kunigus į kalėjimą, palin
kėjo jiems, kad jie savo ga
bumus ir didžiulį talentą 
panaudotų kalėjime pastan
goms atversti ir pataisyti 
kriminalistus. Na, ir kaip 
atrodo, kunigai Berrigai 
jau kelintas mėnuo kalėji
me ir stengiasi padėti kali
niams sugrįžti į teisingą ir 
švarų gyvenimo kelią.

Kaip jiems sekasi?
Gruodžio 14 dieną “The 

N. Y. Times” atspausdino' 
kunigo Daniel Berrigan 
laišką teisėjui Thomsen, 
kuriame kunigas raportuoja, 
kad jis ir jo brolis nuošir
džiai vykdo teisėjo jiems 
patarimus. Bet jie susidu
ria su dideliais sunkuhiais. 
Kad įstatytį kriminalistą į 
teisingą kelią, tai visų pir
ma reikia tokį kelią jam 
parodyti. O kur toks kelias 
yra? Už kalėjimo sienų? 
Betgi už kalėjimo sienų 
viešpatauja nelygybė, sker
dynės, korupcija, rasizmas* 
baisus skurdas didmiesčiuo
se. Argi kaliniai to nežino? 
Žino.

Štai kas sunkina ir pa
daro beveik negalimu juos 
pataisyti, juos padaryti ge
rais, dorais žmonėmis.

Kunigo Daniel Berrigan 
išvada: reikia kartu taisyti 
mūsų gyvenimą ir už ka
lėjimo sienų.

Mirė įžymi lietuvių 
tautos dukra

Vilniaus “Tiesoje” (gruo
džio 8 d.) skaitome Grupės 
draugų pranešimą apie mir
tį Valerijos Narvydaitės. 
Jame, tarp kitko, sakoma:

Po ilgos ir sunkios ligos 
1970 m. gruodžio 5 d. Vil
niuje mirė ilgametė revo
liucinio judėjimo dalyvė, 
TSKP narys nuo 1921 me
tų, personalinė pensininkė 
Valerija Narvydaitė.

V. Narvydaitė gimė 1896 
m. lapkričio 5 d.. Biržų raL 
jono Meliūnų kaime, vals!- 
tiečių šeimoje.

Revoliuciniame judėjime 
V. Narvydaitė pradėjo da
lyvauti dar 1920 metais.

Už revoliucinę veiklą Vi. 
Narvydaitė 1922 m. kovo 
mėnesį buvo suimta ir dau
giau kaip 4 metus kalina
ma. Vėliau, dirbdama triko
tažo fabrike Kaune, ji už 
revoliucinę veiklą ne kartą 
buvo metama į kalėjimus ir 
koncentracijos stovyklas. Iš 
viso V. Narvydaitė buvo 
kalinama daugiau kaip 14 
metų.

Atkūrus Tarybų santvar
ką respublikoje, V. Narvy
daitė dirbo Lietuvos TSR 
sucialinio aprūpinimo liau
dies komisaro pavaduotoja.

Didžiojo Tėvynės karo 
metais V. Narvydaitė dirbo 
Tarybų Lietuvos vyriausy
bės įgaliotinio evakuotųjų 
Lietuvos gyventojų reika
lams pavaduotoja, o 1940- 
1944 m.— įgaliotine Ufoje.

Grįžusi iš evakuacijos ,į 
išvaduotą gimtinę, V.t Nar
vydaitė vėl dirbo Lietuvos 
TSR socialinio . aprūpinimo 
ministro pavaduotoja, pan
kui Vilniaus miesto vykdo
majame' komitete1, leidyklų 
ir poligrafijos- valdybos;;k^- 
drų skyriaus vedėja, -Lietu
vos TSR Mokslų Akademi
jos aparate. Išėjusi 19^3. 
m. į pensiją, V. Narvydaitė 
ir toliau aktyviai dalyvavo 
visuomeninėje veikloje. y

Kovos ir darbo draugai 
visuomet prisimins V. Nar- 
vydaitę, kaip atsidavusią, 
principingą kovotoją už 
darbo reikalus, kaip nuošir
džią ir pareigingą socialis
tinės visuomenės kūrimo 
gimtajame krašte dalyvę.

Lietuviški žodynai
Kas,būdamas Vilniuje,lan

kėsi Lietuvių kalbos ir lite
ratūros institute, tas, tik
riausiai, apžiūrėjo ir lietu
viškų žodžių sandėlius. Taip 
patys kalbininkai vadina 
milžiniškas kartotekas, ku
riose surinkti mūsų gimto
sios kalbos žodžiai. Tai štai: 
šiemet tokių kortelių skai
čius jau prašoko tris milijo
nus. Tokiu turtu gali pasi
girti tik reta šalis. Kur mes 
jį panaudosime?

Pirmiausia, trys šimtai 
tūkstančių žodžių suguls į 

j akademinį lietuvių kalbos

Rio de Janeiro. — Šveica
rijos ambasadoriaus Buche- 
rio kidnaįieriai reikalauja 
išlaisvinti 70 politinių kali
nių. Tuomet Bucheris bū
siąs paleistas.

J

Pieštukai pradėti gaminti 
1565 metais? Anglijoje.

žodyną. Šiemet kalbininkai 
baigė redaguoti šio žodyno 
devintąjį tomą ir pradėjo 
rašyti dešimtąjį. Na, o as
tuoni, ka'p žinia, jau išleis
ti. Beje* pats pirmasis iš 
jų pasirodė dar 1941 me
tais. Paskutinis, penkiolik
tasis, kaip tikina instituto 
žodynų sektoriaus vedėjas 
Jonas Kruopas, išeis iš spau
dos apie 1980 metus.

Vadinasi, penkiolikai to
mų prireiks keturiasdešimt 
metų. Reikia pripažinti, kad 
tai labai greitas darbas. Vo
kiečiai savąjį tokį žodyną, 
tiesa, septyniais tomais di
desnį, leido net 106 metus 
(paskutinis tomas išėjo 
prieš kokią dešimtį metų), 
lenkai ir prancūzai — dar

literatūrinė kalba. Žodynas, 
tikriausiai, prasidės XVI 
amžiaus rašto paminklais, 
tarp kurių reikšmingiausia^ 
vietą užima pirmoji lietu
viška knyga, išleista 1547 
metais.

Kalbininkų grupė, kuriai 
vadovauja A. Vanagas, jau 
pradėjo ruošti lietuviškų pa
vardžių žodyną. Tai bus įdo
mus veikalas ne vien moks
lininkams.

J. Kruopas sako, kad se
na Lietuvos kalbininkų sva
jonė — išleisti žymiausių 
lietuvių rašytojų žodynus. 
Juk Donelaičio, Vaižganto, 
Žemaitės, Cvirkos, Baltušio 
leksika yra neįkainuojamas 
tautos turtas! Kruopas ti
kisi, kad tuos turtus surinks 
ir išleis jaunimas, kuris vis 
labiau domisi kalbos moks
lu.

Balys Bučelis

Įvairenybes
Dagestane ant vienų du

rų užrašyta: “Praeivi, jei^u 
Tu praeisi pro šalį ir neuž
suksi į mano namus, tegu 
Tave nutrenkia žaibas ir 
griaustinis.

Mielas svety, jeigu Tu ne
išeisi iš mano namų links
mesnis, tegu mane nutren
kia griaustinis ir žaibas.”

Ta proga galima prisimin
ti, kad pirmasis lietuviškas 
žodynas— Konstantino Sir
vydo “Diktionarium trium 
lingvarum” — pasirodė 1629 
metais. Į jį buvo sudėtą 
apie dešimt tūkstančių žo
džių lotynų, lenkų ir lietu
vių kalbomis. O iš viso mū
sų kalbūs' istorijoje žinoma 
apie 50 žodynų.; Kokių susi-' 
lauksime artimiausiais me
tais ? ■ . 1 :

Kalbininkai perdirbo ir 
žymiąją išplėtė dabartinės 
lietuvių kalbos žodyną, ku
rio pirmas leidimas jšėjo 
1954 metais. Netrukus kal
bininkai jį atiduos leidyk
lai.

Kaupiama medžiaga fra- 
zeologiniam žodynui. Jo la
bai laukia mūsų filologai, 
rašytojai. Tame žodyne, J. 
Kruopo nuomone, susirink
tų keliolika tūkstančių fra
zeologizmų.

Daugelio šalių kalbinin
kus, be abejo, sudomins is
torinis lietuvių kalbos žo
dynas. Jis parodys, kaip 
įvairiais laikais keitėsi lie-.^ r____
tuviško žodžio reikšmė, jo vedžiotųjų, 
formos, kaip vystėsi mūsų

Anksčiausiai, 2-3 valandą, 
nubunda vieversys. Trečią 
valandą nubudusi ir gegutė 
pradeda savo dainą. Ketvir
tą valandą nubunda darbš
tus varnėnas ir tuoj pat 
skrenda ieškoti vaikams 
maisto. Tik žvirblis miega 
ilgiausiai — iki 6 valandos 
lyto; 1

Daugelyje šalių detekty
vai naudojasi albumais 
nusikaltėlių nuotraukor 
Šį? kartą buvo kitaip: Či
kagoje iš spaudos išėjo al
bumas su visų seklių nuo
traukomis. Albumas žaibiš
kai buvo išpirktas.

u

Amerikos spauda rašo, 
kad sveikatos ministerija 
kasmet išleidžia 2.1 milijono 
dolerių kam p a n i j a i prieš 
rūkymų. O žemės ūkio mi
nisterija kasmet duoda f ar
mėnams 2.8 milijono dole
rių dotaciją auginti tabaką.

't

architektai bebrai
Be apkaustų,
Be geležų*

Be įnagių, vinių, veržlių,
Be kirvių, piūklo, ašmenų, — 
Jie nukerta medžius storiausius, 
Užtvenkia vandenis srauniausius.

Niujorke atsirado nauja 
profesija, kurią galima bū- 

’tų pavadinti nebent šunų 
Šiame mieste 

kas trečia šeima laiko šunį 
ne tik savo malonumui, bet 
ir apsistaugoti nuo vis gau
sėjančių užpuolimų ir įsi
laužimų. Sūnų vedžiotojaij> 
dažniausiai nusisamdo Stu
dentai.

Be skrie
Ir be kablių;

Ir be matuoklių, be kampų, 
Ir be vežimų, tekinių, — 
Pastato pylimą tvirčiausią, 
Užtvenkia upę nirtingiausią.

Be brėžinių,
Tikslių planų

Ir be komisijų orių,
Be viršininkų parašų —
Jie randa vietą patogiausią, 
Išsprendžia viską tobuliausiai.

Jauniausias Lamanšo nu
galėtojas yra keturiolikme
tis moksleivis Džonas Erik- 
sonas iš Čikagos. Iš Angli
jos į Prancūziją jis nuplau
kė per 11 valandų 23 minu- 

jtes. Pats siauriausias są
siaurio ruožtas — 35 kilo
metrai, bet dėl stiprios sro
vės plaukikai • turi įveikti 
daug didesnį nuotolį. Džo
no tėvas 1965 metais pasie
kė rekordą, nuplaukęs per 
sąsiaurį ten ir atgal be su
stojimo per 30 valandų ir 
3 minutes.

1

K

*

a

Kyla minčių
Daug neaiškių,

Tau stebint mastą tų darbų,.
Kaip vien refleksų veikimu
Sukūrė aplinka menkiausia
Instinkto išmintį didžiausią.

Etefta Gedvilaitė

Londono “Times” išspaus
dino tokį skelbimą: “Reil^- 
lingas išėjęs į atsargą Ki
šenvagis kaip kriminalinio 
filmo konsultantas. Paslap
ties išlaikymas garantuo
tas.”

v
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mo- 
nuo 
kla-

Julius Kaupas, kokį aš 
jį pažinau

Kartas nuo karto pasi- galva mus prašokęs. Su ko- 
rP skaitau “Gimtajame krašte” 

išspausdintas J. Kaupo pa
sakas, visad prisimindamas 
šią neeilinę asmenybę. Ma
nau, “Laisvės” skaityto
jams bus irgi malonu pri
siminti šį įdomų gydytoją ir 
rašytoją iš Detroito, kuris 
visiems laikams įėjo į mūsų 
išeivijos literatūros istoriją 
ir kuri mirtis taip be laiko 
nusinešė į kapus.

Su Julium mes sykiu 
kėmės ir draugavome 
pat pirmos g'mnazijos
sės, iki to laiko, kai karas 
mus išskyrė.

įdomi buvo mūsų klasė, 
kiekvienas jaunuolis vis 
skirtinga asmenybė, turėjęs 
savo pravardę. Julių vadi
nom Julkaupiu, K. Petraus
ko sūnų—Liūgą, prof. Ga- 

• Jaunės mimsį sūnų Dieva’ni 
—Dėviu, man buvo prigijęs 
graikų deivės Heros vardas 
ir t. t. Tai charakteringa 
Grisiems tokio amžiaus jau
nuoliams. Noras ką nors 
organizuoti, nepaprasto pa
daryti, kad tik būtu k’taip. 
Vieni iš jų kiek vėliau per
ėjo į “Aušros” gimnaziją, o 
mūsų penketukas liko iki 
pat 1938 metu, kol baigėm 
Ir toliau nesiskyrėm.

Nepamirštami gimnazijos 
laikai: mūsų penketukas ir
gi sudarėm kaž ką panašaus 
į vaikišką organizaciją, 
stengėmės vienas kitam pa
dėti, kad išsisuktumėm nuo 
dvejetukų smako. Aišku, ro
dom ir savo literatūrinius su
gebėjimus, rašydami bū
tus ir nebūtus nuotykius, 
eilėraščius ir t. t. Tačiau 
jau ir čia reiškėsi neeili
nis Juliaus talentas, visa

kiu pavydu stebėdavom jo 
atsakinėjimus pamokų me
tu. Jam niekad nereikėda
vo daug ruoštis, atsakydavo 
viską savais žodžiais daž
nai su dėstytojais nesutik
damas, savo išvadas pagrįs
damas log’škais argumen
tais.

Bene pirmas jo spausdin
tas dalykėlis buvo reporta
žinio pobūdžio įspūdžiai iš 
kelionės po Klaipėdos kraš
tą, išspausdintas 1937 m. 
ofic’aliame Kauno jėzuitų 
gimnazijos leidinyje. Vėliau 
laimi “žvaigždutės” žurnalo 
konkursą. Jis labai domisi 
indiška mistine filosofja, 
kuri jo novelėms priduoda- 
vo savito kolorito, išskirda
ma jas iš kitų jaunųjų ra
šytojų tarpo.

Vakarais mėgdavome pa
klaidžioti Kauno senamies- 
č’o gatvėmis, pasikarstyti 
buv. Tilmanso fabriko sto
gais, Įsivaizduoti, kad esa
me Tom Sawyer ir Huckle-

Julius Kaupas turėjęs taip 
pat ir neeilinius sugebėji
mus dailės srityje. Gerai 
prisimenu jo savitai deko
ruotą, daugiausiai rytietiš
kais motyvais, kambarį. Iš 
abiejų stalo pusių kabėjo jo 
piešti fantastiški slibinai, 
kiek primeną “Madam But
terfly”’ dekoracijas, toliau 
spalvingas arabas su iškel
tu pirštu ir užrašu “Jei Ma
hometas neateina prie kal
no, tai kalnas ateina prie 
Mahometo.” Dar toliau ke
li paveikslai Pikaso stiliu
je ir t. t. Visa tai buvo jo 
paties piešta.

Nors Julius ir buvo kilęs 
‘š pasiturinčios tarnautojų 
šeimos, vienok tuo niekad 
nesididžiuodavo, pinigų sa
viems reikalams iš tėvų ne
prašydavo, pats juos užsi
dirbdamas... piešdamas ki
no reklamas.

Universitetas. Jis —me
dikas, aš — pradžioje eko
nomistas, vėl’au filologas- 

'■ žurnalistas. Čia Julius ėmė 
plačiai reikštis, kaip didelės 
erudicijos ir gabus novelis- 
tas. Dideles diskusijas uni
versiteto literatų būrelyje 
sukėlė jo novelė “Nirvana.” 
Deja, plačiau apie šį kūrinį

LIETUVIŲ KALBOS KLAUSIMAIS

Sinonimikos traktuote

berry Finn. Tokių vaikšty-(pasakyti negaliu nieko, nes r>in mnhi .Tiilnie rlo'znm . . '. v . , , • , inių metu Julius dažnai pa
brėždavo, norįs parašyti se
riją pasakų apre velniukus, 
gyvenančius Kauno sena- 

• miesčio rūsiuose, nepapras
tus žvejus ir t. t. Tą savo 
sumanymą jis žymiai vėliau 
įvykdė, jau būdamas JAV, 
kur jį su šeima nubloškė ka
ro audros. Bendrai, Julius 
buvo toks žmogus, jei sugal
vos ką padalyti, kam padė
ti, tai visa siela pasišvęs 
šiam reikalui, bet jį pada
rys. Jo įkalbėtas buvau su
kūręs taip pat kelias pasa
kas. Žinoma, jos buvo, žy
miai silpnesnės už Juliaus, 
ir žuvo karo metais.

kad

Nau jųjų Metų Proga
7 Sveikiname “Laisvės” kolektyvą ir visus Lie- 
| tuvių Literatūros Draugijos narius, ir visus, 
į kurie stoja, kad būtų laimėta taika pasaulyje.
? LLD 153 kuopos
į valdyba ir nariai

San Francisco, Calif.

SVEIKINIMAS
Linksmų žiemos švenčių ir laimingų Naujųjų į 

Metų visiems mano giminėms Amerikoje ir Lie- Į 
tuvoje, taipgi sveikinu draugus ir pažįstamus, ? 
“Laisvės” kolektyvą. Lai gyvuoja pasaulyje į 
taika. Ž

prisimiršo, tuo labiau, 
ji nebuvo atspausdinta.

Niūrūs karo metai, 
lerinė okupacija. Ir sukel
tos audros mus išskyrė. Ju
lius, sukūręs šeimą, atsidū
rė vakaruose, vėliau JAV, 
kur sėkmingai dirbo savo 
pamėgtojo gydytojo psichi
atro ir literatūros srityse. 
Aš, po klajonių, likau Lie
tuvoje, pasukęs muzikos ke
liu, nepamiršdamas foto ir 
spaudos darbo.
Netikėta Juliaus mirtis man 

buvo tartum perkūnas iš 
giedro dangaus. Nesinorėjo 
tikėti, kad daugiau niekad 
nepamatysiu šio gerašir
džio, besišypsančio, laipino 
jumoro ir tikrai demokra
tiško žmogaus, kad jau 
niekad nebus lemta, kaip 
sakoma, iš dūšios pasikalbė
ti apie praėjusius 
karo audras. Deja, 
negailestinga...

Prieš mane guli 
Vytauto Didžiojo Univer
siteto literatų būrelio rota
toriumi spausdintas leidinė
lis “Kūrybos lapai” su Ju
liaus pieštu viršeliu. Kuk
lus tai leidinėlis, išleistas su 
daleliais vargais niūriais 
hitlerinės okupacijos me
tais. Vienok pageltę jo la
pai man visad primins šią 
taurią, šviesią asmenybę, 
išėjusią visiems laikams į 
mūsų išeivijos literatūros 
istoriją.

hit-

laikus, 
mirtis

Kauno

autorius skiria šį darbą vi
durinėms mokykloms.

Lietuvių kalbos ir litera
tūros mokytojai naujoje J. 
Pikčilingio knygelėje ran- 
|da apie sinonimus viską, su 
kuo jie susiduria savo kas
dieniniame darbe — taisy
dami stiliaus klaidas moki
nių rašomuosiuose darbuose, 
klausydami mokinių atsaki
nėjimų ir pan. “Leksinė ir 
gramatinė sinonimika” pa
deda pedagogui, nagrinė
jant stiliaus dalykus, ir jis 
geriau gali supažindinti 
moksleivius su sinonimų gru
pėmis bei pogrupiais įvairio
mis sinonimų konstrukcijomis 
budi ngiausiomis atski
rų sinonimų skirtybėmis 
kalbos daliu sinonimikos 
atvejais, eilėmis, prie- 
fraze ir jos vieta sinonimi 
koje, jungtukinių ir be- 
jungtukinių sakinių parai- M 
lėlėmis, prielinksniniais jun
giniais, sinonimu vieta lie- 
tuvių kalbos štili s t i k o j e 
etc.

Autorius nešykšti sinon’ 
mų pavyzdžių, pateikdamas 
juos ne tik iš nūdienės lite
ratūros, bet ir iš iki tarybinio 

laikotarpio poetų ir prozi
ninkų kūrybos, įvairių ta
rybinio ir ikitarybinio laik
mečio raštų, periodinės 
spaudos bei šnekamosios 
kalbos. J. Pikčilingis, pui
kiai susipažinęs su įvairių 
šalių ir epochų kalbininkų 
darbais, tarsi prabyla XIX 
amž. rusų lingvisto I. Da- 
vydovo lūpomis: “Kalba be 
sinonimų — kaip paveikslas 
be spalvų.”

Nemažą paspirtį spartes- 
niaųi knygeles pasirodymui 
suteikė 1961 metais išleis-1 
tas A. Lyberio “Lietuviu 
kalbos sinonimų žodynas” 
bei J. Barauskaitės baigia
mos rašyti kandidatinės di
sertacijos rankraštis “Lie
tuvių kalbos daiktavardžio 
stilistika,” kuriais autorius 
pasinaudojo, rinkdamas me- 
medžiagą “Leksinei ir gra
matinei sinonimikai.” Paste
bėtina, kad J. Pikčilingio 
knygelės bendraautoriumi

Pastaruoju metu Lietuvo
je ypač susidomėta dabar
tinės lietuvių kalbos ir sti
listikos klausimais. Ir ne
menką vagą šiame sunkia
me darbo bare yra išva-' 
ręs kalbininkas, filologijos 
mokslų kandidatas, Vilniaus 
Valstybinio V. Kapsuko 
universiteto lietuvių kalbos 
katedros docentas Juozas 
Pikčiulingis. Jo pavardė lit
uanistikos specialistams — 
gerai žinoma. Su jo moks
liniais straipsniais, gvilde
nančiais lietuvių kalbos ir 
stilistikos klausimus, pa
skelbtais rinkimuose “Da
bartinė lietuvių kalba” 
<1961 m.), “Kai kurie gra
matikos ir stilistikos klausi
mai” (1964 m.) bei periodi
nėje spaudoje nuolat skel
biamais nauja’s straipsniais, 
skaitančioji visuomenė jau 
susipažinusi. Nemažo pasi
sekimo pedagogų — litua
nistų, žurnalistų bei šių spe
cialybių studentų tarpe su
silaukė ir jo knygelės: “žo
džio aiškumas ir tikslumas” 
(1964 m.), “Žodžių vartoji
mas perkeltine reikšme”, 
“Tropai” (1967 m.) ir kt.

Ir štai visiems, besido
mintiems kalbos stiliaus 
klaus’mais, pagalbon atėjo 
naujas J. Pikčilingio dar
bas — knygelė “Leksinė ir 
gramatinė sinonimika.” Ro
dos, tik pernai pasirodė šis 
leidinys, o kiek naujo jis 
spėjo įnešti į lietuvių kalbo
tyrą.

Kodėl autorius stengiasi 
aiškinti sinonimikos daly
kus? Į tai jis pats atsako: 
“Sinonimai — nacionalinės 
kalbos turtingumo, jos iš
raiškingumo, stilistinio 
lankstumo rodiklis. Jų gau
sumas kūrinyje — stilisti
nio autoriaus, meistrišku
mo požymis. Štai kodėl sa
koma : stilistika prasideda 
ten, kur prasideda sinoni
mai.”

Palyginti dar jaunos filo
loginės. disciplinos —stilis- 
tikos-sinonimijos problemos 
šioje knygelėje nušviečia
mos aiškiai ir gana popu
liariai, nesileidžiant į pla- tapo K. Župerka, įnešęs, tie- 
tesnius teorinius išvedžioji- sa, kuklų, bet pastebimą in- 
mus. Ir tai suprantama —1 dėlį — jis parašė sintaksi-

nės sinonimikos “Šalutiniųnę, kuri labiausiai atitinka 
sakinių ir dalyvinių, pusda- 
lyvinių bei padalyvinių kon
strukcijų sinonimikos” sky
rių ir sudarė minėto sky
riaus pratimus. Beje, treč
dalį knygelės užimantys 
pratimai (darbo įdėta tik
rai daug!) tapo geru moky
tojų, moksleivių bei studen
tų pagalbininku.

Gausi ir įvairi knygelės 
medžiaga, kaupianti savyje 
ne tik teorinius dalykus, bet 
ir gausybę sinonimikos pa
vyzdžių bei pratybų, virto 
parankine kiekvieno inteli
gento priemone, aiškinantis, 
kaip iš sinonimų atrinkti 
būtent tą išraiškos priemo-

kalbamąjį objektą ar situa
ciją, iškelia ir išryškina 
subtiliausius veiksmo vyks
mo ar būsenos niuansus bei 
atspalvius, kaip apdoroti ir 
pateikti stilistiškai sklandų 
sakini...

<■

Juozo Pikčilingio knyge
lė “Leksinė ir gramatinė si
nonimika” skatina dar la
biau pamilti savo gimtąją 
kalbą, semti iš jos į savo žo
dyną kuo daugiau žodžių. 
Ir neperdedant galima pa
sakyti, jog šis žymaus lie
tuvių kalbininko darbas už
rėmė prideramą vietą filolo
ginių knygų lentynoje.

Augustas Tamaliūnas

Vilniaus kuro aparatūros gamykla viena jauniausių 
sostinės įmonių. Neseniai čia išaugo pagrindinis gamyk
los korpusas, kuriame įsikūrė įrankių, surinkimo ir kiti 
cechai.

Nuotraukoje: Vilniaus kuro aparatūros surinkimo
ceche. M. Baranausko nuotrauka.

Pripilkime taures putojančių šampano, 
Išgerkime, draugai, už ateitį didingą!
Lai niekad niekad tvirto ryžto mums nestinga, 
Kovojant prieš kėlėjus naujo “Nojaus tvano.”

Bičiuliai!
Aš keliu šią taurę

Už laimę ir draugystę taurią.
Kad visada pasauliui tiesą
Mes nėštume —.

lyg saulė šviesą...
Augustas Tamaliūnas

a

V. Gulmanas Į

J. Purtiek, pittsburgietis 
Ukmergiškis

Su Naujaisiais 1971 Metais
Sveikinu brolius, sesutes ir gimines Lietuvoje. 

Taipgi “Laisvės” skaitytojus, darbuotojus ir 
“Laisvės” personalą. Širdingiausi linkėjimai.

S. Skiragis,
Detroit, Mich.

Vietoje kortelių

Linksmų sezoninių švenčių linkime 
visiems draugams ir pažįstamiems

Niukai, No. Andover, Mass.

Mokslinės paskaitos
Dvi dienas ūkiuose,įmonėse 

ir įstaigose viešėjo “Žini- 
jos” draugijos lektorius 
Saulius Smalys. Mokslų 
akademijos aspirantas skai
tė paskaitą “Žemės rutulio 
ateities problemos.”

SVEIKINAME i
Geriausi linkėjimai visiems giminėms ir drau- į 

gams Amerikoje ir Lietuvoje. Taipgi “Laisvės” | 
kolektyvui. Daug sėkmės 1971 metuose. ?

Helen Žukas, J
Binghamton, N. Y. į

Mylda ir Walter Žukas,
Elizabeth, N. J. .į

Vajininkų Atidai
Vajininkai, kurie gaus naują skaitytoją Ameri

koje, tai nuolaida laike vajaus yra $8 metams, vie
ton $9, ir prie to, naujas skaitytojas gaus vieną 
iš žemiau nurodytų knygų veltui.

g

žemiau nurodytų knygų veltui.
J. Ragausko — ITE, MISSA ĖST!
J. Gasiūno — MANO DEŠIMTMEČIAI AMERIKOJ 
Sudarė Ona Narbutienė — JUOZAS NAUJALIS 
A. Bimbos — JAV DARB. JUDĖJIMO ISTORIJA

KLESTI NEMUNO KRAŠTAS

Moksleivių pasirodymas
“Rudens puokštė” — taip 

pavadintą parodą surengė 
Palangos vidurinės mokyk
los biologijos mok y t o j o s 
Stasės Paulauskienės vado
vaujami jaunieji gamtinin
kai. Savo darbus paroda 
pasiūlė apie 60 penktų j ų- 
aštuntųjų klasių moksleivių. 
Jie pademonstravo savo 
draugams, mokytojams ir 
tėveliams, ką nuveikė mo
kyklos bandymų sklype, o 
taip pat ir savo mamų dar
želiuose.

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!
Nuoširdžiai linkime visiems LLD 
nariams, ‘Laisvės’ kolektyvui, ben
dradarbiams, rėmėjams ir skaityto
jams. Taipgi Tarybų Lietuvos parei
gūnams, gyventojams ir visiems ko
votojams už taikų ir tautų draugys
tę. Stiprios sveikatos, džiaugsmo 
ir sėkmės!

KELIAS Į NAUJĄ GYVENIMĄ

PRISIKĖLUSI LIETUVA
F. Bonoskio — IŠKYLA
Sudarė V. Kazakevičius — GRAŽI TU MANO 

BRANGI TĖVYNE
A. Morkaus — “VADUOTOJAI” Iš ARTI—
T. TILVYČIO — USNYNĖ —
D. M. šolomsko — PASAKOJIMAI Iš ISTORIJOS
J. KAŠKAIČIO — ŽMOGUS IR MAŠINA

IŠ ATSIMINIMU
f

■ Dr, S. T. Matulaičio — RELIGIJA
Ant. Venclovos — MARIJA MELNIKA1TĖ

- Dr. A. Petrikos — LLD IR PAŽANGIEJI
AMERIKOS LIETUVIAI

R. MIZARA — POVILAS JURKA
ALGIO LUMBIO NUOTYKIAI
'ŪKANOS

I. MIZARIENĖS — JAUDINANTYS SUSITIKIMAI

St.. Petersburg, Fla.

LLD 45 kuopos 
nariai ir valdyba

Viršminetos knygos yra labai įdomios skaityti. Kal
binkite savo pažįstamus, kurie dar neužsiprenumeravę 
laikraščio “Laisvės” tapti prenumeratoriais. Nevien tik 
vajininkai, bet ir kiti laisviečiai turėtų pasidarbuoti gavi
me naujų skaitytojų. Bus garbė Jums, ir jūsų vajininkui.

ADMINISTRACIJA
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Naujam gyvenimui sukurti problemos

Iš tikrųjų: o kas gi norėtų 
kepti blynus?

Mums, Amerikos lietuviams, sunku ir įsivaizduoti, 
su kokiomis sudėtingomis problemomis tenka Lietuvos 
žmonėms susidurti statant naująjį gyvenimą. Paimkime 
taip vaidnamus “paprastus” darbus: kas juos turi dirb
ti? Geriau: kas juos nori arba norėtų dirbti? Kalba eina 
apie jaunimą, apie jaunąją kartą. Visi veržiasi į aukš
tąjį mokslą, kiekvienas stengiasi arba trokšta pasiekti 
kokią nors profesiją.

Kad geriau suprastumėte šią sunkią problemą, pa
siskaitykite sekamą straipsnį, atspausdintą “Komjauni
mo Tiesioje” (rugs. 6 d.):

O kas keps blynus?
Baigė darbų mandatinės 

komisijos. Į aukštųjų, spe
cialiųjų vidurinių mokyklų 
suolus sėdo laimingieji. O 
tie, pasilikusieji už borto? 
Apie juos norisi ir dar kar
tų pakalbėti. Norisi todėl, 
kad šiandienų vis garsiau 
reikalaujama virėjų, kepė
jų, konduktorių, batsiuvių... 
Jų trūksta. Ir tai paaiškin
ti nesunku. Mokykloje ir 
namuose moksleiviai nuolat 
girdi:

— Bepigu jums, visi ke
liai atviri.

Dora, teisinga mintis 
nuo to nuolatinio kartojimo 
apsinešė žalingu apnašu. 
Pagrindiniu keliu jaunimui 
tapo aukštoji mokykla.

O batsiuviais, kondukto
riais, pardavėjais eina dirb
ti vadinamieji “gyvenimo 
nuskriaus tieji/’ kuriems 
nepavyko įstoti mokytis, 
kurie dar viliasi, tikisi ki
tais metais atsigriebti. Su
prantama, kokie iš jų dar
buotojai. Tuo nesunku pa
aiškinti ir mus aptarnaujan
čios sferos personalo gru
buma, abejingumų. Ir nuo 
to kenčiame mes, tie, kurie 
pirmam pasitaikiusiam’ jau- 
nuoliui teigiame:

— Nebūk kvailas, stok j 
aukštųjų.

Apie tėvų, draugų įtakų, 
pasirenkant specialybę, daug 
esame girdėję. Rašome apie 
šachmtininkų, statybininkų, 
mechanizatorių dinastijas, 
jau nekalbant apie^.gydyto
jus, inžinierius. Bet niekur 
neteko girdėti, skaityti apie 
pardavėjų, kirpėjų dinasti
jas. Nors jie to lygiai taip 
pat užsitarnavo .

Tėvų norus galima su
prasti. Kiekvienam malo
nu sūnų ar dukrų matyti 
teatro scenoje ar ant kapi
tono tiltelio. Bet tiems pa
tiems tėvams reikia atmin
ti vienų gyvenimo tiesų — 
jokia teatro scena, joks ka
pitono tiltelis nesutalpins 
visų 'norinčiųjų.

— Kuriems galams tada 
jiems baigti vidurinę? — 
girdžiu įsižeidusį balsų.

Ir noriu jam atsakyti. 
Kad platesnį horizontų gy
venime matytų, nežiūrint, 
kur ir kuo jie bedirbtų.

Matyt, mums dar teks ne
maža padirbėti profesinio 
orientavimo srityje. Tiesa, 
vidurinės mokyklos suole 
moksleiviui įteigiama min
tis, kad ne pareigos, bet dar
bas puošia žmogų. Tai tei
singa. Bet išeina tie patys 
jaunuoliai į gyvenimo ke
lių ir dešimtimis pretenduo
ja į laboranto vietų. Tuo 
tarpu už prekystalio padir
bėti— nenori. Susidaro ma
dingų ir nemadingų profe
sijų kategorijos.

Vadinasi, kažkur pražiū
rime, kažko nepastebime,' 
auklėdami jaunųjų kartų. 
Ir nereikia būti geru psi
chologu ar soęiologu, kad 
išaišldntum, kur glūdi tų 
negerovių šaknys.

Neseniai teko lankytis 
vienoje vidurinėje mokyk
loje, susitikti su buvusiais 
auklėtiniais. Susitikimo me
tu pranešėjas su pasididžia
vimu kalbėjo, kad jų mo
kyklos auklėtinių tarpe trys 
įžymūs inžinieriai, du žur
nalistai, a š t u o ni kolūkių 
pirm i n i n k a i, du mokslų 
kandidatai, vienas lakūnas. 
Sėdėjau toje salėje ir gal
vojau, kodėl gi kalbėtojas 
nepaminėjo tų, kurie taiso 
šiuolaiki n i u s televizorius, 
siuva madingas sukneles? 
O juk tokių buvo auklėtinių 
tarpe. Ir, kiek man žino
ma, gana gerai užsireko
mendavusių savajame dar
be.

Apie juos nebuvo pasa
kyta nė žodelio. O juk tai 
girdi ir dabartiniai šios mo
kyklos auklėtiniai. Girdi ir 
giliai įsideda širdin, daro 
atitinkamas išvadas.

Neteko girdėti, kad mo
kyklos kviestųsi į susirinki
mų buitinio aptarnavimo 
sferos darbuotojus, kaip 
kad kviečiasi gydytojus, 
agronomus ar inžinierius. 
Tai irgi daro savo įtakų.

Pažįstu vienų šeimų. Abu 
jauni, abu žemdirbiai. Au
gina sūnų. Arūnas iš pat 
mažens sukinėjasi apie 
krosnį, padeda blynus 
kepti. Motina dažnai gir
davosi, kad iškepus skanius 
blynus. Ir štai, baigęs aš
tuonmetę, Arūnas nutarė 
pasirinkti kulinaro specia
lybę. Koks triukšmas šei
moje kilo. Kaip, jų vienin
telis sūnus visų gyvenimų 
keps blynus!

Tėvų užsispyrimas buvo 
didesnis už sūnaus atkaklu
mų. Arūnas nuėjo į žemės 
ūkio technikumų. Trejetais 
prasistūmė. Dabar dirba 
viename Rokiškio rajono 
ūkyje. Dirba be didelio ma
lonumo, nes jaučiasi ne sa
vo kėdėje sėdįs... Ir, gal būt, 
jausis visų gyvenimų.

Kų gi, komentarai, atro
do, nereikalingi. Tik neži
nia, kas keps blynus.

P. Mikoliūnas

'LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Brooklyno vajininkai pirmoj vietoj . Jiems dovanojo 
punktus už naujų prenumeratų V. Smalstienė .iš Livonia, 
Mich., ir A. Wardo už atnaujinimus iš Detroit, Mich. (J. 
Grybui, o Jonas Lazauskas pridavė dvi naujas prenume
ratas ir atnaujinimų. Pasidarbavo ir Jonas Grybas su 
atnaujinimais. Daugelis brooklyniečių, kurie atnaujina 
savo prenumeratas, irgi kredituoja abu Jonus.

Philadelphijos vajininkai A. Lipčius ir R. Merkis 
prisiuntė po vienų naujų prenumeratų ir atnaujinimų .

V. Sutkienė, San Francisco, Calif., prisiuntė naujų 
prenumeratų ir atnaujinimų. Taipgi atnaujinimų pri
siuntė V. Taraškienė.

J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė naujų 
prenumeratų ir atnauinimų.

So. Bostono vajininkams pasidarbavo Ch. Yuška 
prisiųsdamas naujų prenumeratų, o H. Thomas atnau
jinimų.

E. Kralikauskienė, Lawrence, Mass., prisiuntė naujų 
'prenumeratų ir atnaujinimų.

Punktais pakįio su atnaujinimais sekanti vajinin
kai: J. Strižauskas, Bridgeport, Conn.; K. Paciūnas, 
Elizabeth, N. J.; Geo. Stasiukaitis, Cliffside Park, N. J.; 
A. Lukaitis, Bayonne, N. J.; S. Radušis, Millstone, N. J.; 
A. Račkauskienė - M. Sametis, Haverh’ll, Mass.; M. Va- 
lilionienė (jai pagelbėjo V. J. Stankus), Miami, Fla.; 
P. Beeis, Great Neck, N. Y.; O. Wellus ir J. Vaicekaus
kas, Binghtamton, N. Y.; L. Bekešiene, Rochester, N. Y.

ko j o

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI;
Bekešiene, Rochester, N. Y., prisiuntė $88. Au-

t SVEIKINU
į Sveikinu visus savo draugus, gimines Ame- 
į rikoje ir Lietuvoje. Sveikinu ir “Laisvės” kolek- 
į tyvų. Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės ir 
į geriausios sveikatos 1971 metuose.
S Anna Arlauskienė
a Montclair, N. J.

V. Bulienė ..........................
Geras draugas ..................
Petras ir Ona Malinauskai
Ą. M. Arlauskai ...........
F. J. Kontenai....................
O. Galinat ........................
M. Žemaitienė ................ .
R. Barauskas ....................
J. J. Mileriai ....................
F. O. Griciai ........... .
A. Bekešius ........... . .........
J. Žemaitis .................... . .
Po $1: P. Yurkštasi F. kurkulis, J. D. Vaitai, R. U. 

Shereliai, W. Berkeviče, J. V. Rinkevičiai, L. Vaišnora, 
Mr. ir Mrs. Sherman, P. K. Anderson ir O. Bačiulienė.

15.00;
10.00 i

5.00 1
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
2.00
2.00
2.00

B. Tuškevičius, Scranton, Pa> ..................
Senas parapijonas, Brooklyn, N. Y............
H. |F,.: Mankauskai, Miami, Fla...................
F. Kurkulis, Rochester, N. Y....................
Šiauliškis—Nijolės dėdukas A. L..............
J. Vaitas, Rochester, N. Y.......................
A. Galinas, Scranton, Pa. ........................
Wm. Cherney, Rochester, N. Y................
J. Bubliauskas, Detroit, Mich..................
Pr. Jočionis, Dearborn, Mich.....................
Helen ir Izidore Vezis, Binghamton, N. Y
D. Galinauskienė, Queens Village, N. Y.
V. Staugaitis, W. Suffield, Conn..............
E. Sungailienė, Oceanside, N. Y................
P. M. Karpavičiai, Nashua, N. H............
Ona Laukaitienė, Brooklyn, N. Y.........
Rudolf Skuja, Tacoma, Wash. .. ............
S. Radušis, Millston, N. J........................
Ch. Kaminsky, Stroud, Ont., Canada .... 
A. Verkutis, Littleton, Colorado .............
P. Radišauskienė, Wyoming Pa.................
H. Lyben, Detroit, Mich.............................
A. Grace, McKeesport, Pa.........................
William Karlan, Jensen Beach, Fla. ... 
Eva Lekis, Lexington/ Mass....................
P. Nemunas, Philadelphia, Pa.................
A. J. Grigai, Chicago, Ill............. .
Nellie Rakickas, Kearny, N. J................
J. Giedrynas, Great Neck, N. Y.............
P. Vaičionis, Cranford, N. J....................
P. Brown, Rochester, N. ¥. ....................
F. M. Kvietkai, N. Miami Bch, Fla..........
K. Sukackienė, Maspeth, N. Y.............. .
Izabelle Jackim, Oswego Park, N. Y..........
V. Lisajienė, Woodhaven, N. Y.............
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla. .... 
Jurgis Schlaves, Brooklyn, N. Y. .........
A. Kupronis, Somerdale, N. J..................
Cassie Valenta, Egg Harbor, N. J.........
Mary Babarskas, Hollis, N. Y.................
J. K. Vaicekauskai, Binghamton, N. Y. .
B. Minett, Stroud, Ont., Canada .........
A. Vinickas, Great Neck, N. Y................
J. Rinkevičius, Rochester, N. Y..............
Helen Trusk, Chicago, N. Y.....................
B. Makutėnas, Cranford, N. J..................
F. Balčiūnas, San Leandro, Calif...........
J. Rudnickas, Worcester, Mass. ...........
William Berkevič. Webster, N. Y............
Gh. Starisky, Oak Hill, W., Va................
Po $1: A. Bačėnas, Bexley, Ohio; J..Matusevičius, 

Torrington, Conn.; Frank Trainis ,Maspeth, N. Y.; Anna 
Eva Kralikauskienė, Lawrence-Methuen, Mass., pri- Banulis, Billerica, Mass.; KL Ketchin, Windsor Locks, 

siuntė $52. Aukojo:
Bevardis .. ....................
Eva Kralikauskas.......
Stanislavas Lupsevičlus 
Charles Volungus.......
Joseph A., Rakauskas .. 
Bevardis ......................
Teresa Lukauskas .... 
Louis Martino........... .
Bevardis ......................
John Melvidas .............
Micky Murach.............
Stanley Karpowicz ... 
Povilas Lupsevičius ... 
Po $1: Supreme Cleaners, Bevardis, Ann Lenis, 

Richard E. Padeukowski, Anna Vitkunas, William K. 
Patrick, John Slanis, John C. Bush, C. Cagno, Alfred 
DeFrancese, Victoria Stolary, Malvina Tourquort, Tofi- 
lius Tartonis, Andrius Dzerventauskas, William’s Photo 
Rose Bud Flowers, Canie Shub, A. Bogarz.

20.00
20.00
15.00 1
11.00
11.00
11.00

11.00’ 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10 00 
10.00
8.00 
7.00 
6.00 
6.00

. 6.00 
6.00 
6.00 
6.0U 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 < 
5.00
5.00* 

. 5.00
5.00 
5.00 
5.00

5i00 
5.00 
3.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3 00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

aw

| Žieminių Švenčiii Proga
| Sveikinu su Kalėdomis ir Naujaisiais 1971 me- 
į tais savo gimines Amerikoje ir Lietuvoje. Taip- 

gi visų “Laisvės” kolektyvų, dirbančius prie to 
į garbingo laikraščio, ir visus savo draugus ir 
į pažįstamus. Geros sveikatos visiems.

į Alena Kairiene
g Pittsburgh, Pa.

f SVEIKINIMAS
| Linkiu visiems draugams, giminėms, pažįsta- 
$ miems, “Laisvės” kolektyvui sulaukti laimingai 
į Naujuosius 1971 Metus. Būkite visi sveiki.
į L. Bagdonas,
į Pittsfield, Mass.

| SVEIKINIMAS
Žiemos švenčių proga nuoširdžiai sveikinu 

visus gimines ir draugus Amerikoje ir Lietuvo
je. Taipgi mūsų pažangios spaudos darbuotojus 
ir rėmėjus. Linkiu geriausios sėkmės asme
niniame gyvenime, ištvermės kovoj už taikų. Ge
ros sveikatos ir laimingų Naujųjų Metų!

Rože Samulioniene,
St. Petersburg, Fla.

SVEIKINIMAS I
Sezono švenčių ir Naujų Metų proga nuošir- į 

džiai sveikinu visus draugus, bipįuUue ir gimi- | 
nes, Tarybų Lietuvoje ir Jungtinėse Valstijose, * 
linkėdamas geriausios sveikatos, sėkmės asme- ? 
niniame gyvenime ir visuomeninėje veikloje. a 

į Taikos, ramybės, daug saulėtų dienų. jį
Motiejus Klimas

Ramsey, N. J. 5

$5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2,00

A. Shupetrienė ir S. Pienkauskienė prisiuntė $53. 
Aukojo:

Nuo parengimo (Oct. 11)
K. Markūnas...........
J. N. Rudžiai ......... .
Joseph’s Flower Shop
J. Jozek ....;......... .

10.00 
5.00 
5.00 
2.00

Au-

Conn.; Povilas Mikolajūnas ,Binghamton, N. Y.; M. Ma- 
čionis, Bloomfield, N. J.; D. M. Sholl, floral Park, N. Y.; 
Martha Dwoske, Andover, Mass.; M. Karazen, P. Sid
lauskas, Port Washington, N. Y,; H. Thomas, Hi 
ham ,Mass.; D. Gurklis,
lauskas, Port Washington, N. X,; H. rnomas, ning- 

z“........z " , H. Tureikienė, Philadelphia,x
Pa.; V. Paliepis, Cherry Hill, N. J/ B. M. Dominauskai, 
Brooklyn, N. Y.; M. Survilienė, Bayonne, N. J.; K. Le- 
vanas, Brooklyn, N. Y:; Anna Cibuisky, Maspeth, N. Y.; 
A. Bakunas, Cliffside, N. J.; J. Kodis, P. Galinis, Law
rence, Mass.; B. Gumauskienė, Haverhill, Mass.; L. No
vak, Cranford, N. J.; L. Mockaitienė, Bridgeport, Conn.; 
Peter Yocumski, Haverhill, Mass.; R. Sherelis, F. Gri
cius, V. Bulienė, A. Bekešius, Pabijanskas, A. Usev^ge, 
K. Žemaitienė, Rochester, N. Y.

Šį sykį gauta $1,031.00. Anksčiau įplaukė $6,517.
Viso gauta $7,548. Balansas lieka $7,452.

, Labi gaila, kad fondas dar turi didelį balansų. Gruo
džio mėnesio pabaigoje baigiasi vajus. Gal prisieis 

I Spaudos B-vės direktorių tarybai vajų prailginti.
Norime priminti, kad naujiems skaitytojams JAV 

metinė prenumerata yra $8, ir, prie to, gaus ir knyų, 
kurių gali pasirinkti iš skelbimo.

Turime daugiau laiškų, bet juos paskelbsime kitame 
pranešime.

Ačiū viršminėtiems prieteliams už jų dovanas ir 
vajininkams už gražų pasidarbavimų.

/ Administracija
J. Jaskevičius, Worcester, Mass., prisiuntė $20. 

ko jo:
Anna Margis ................................   $11.00
V. Trakimas.......................   6.00
Po $1: T. Krapas, J. Špokauskas ,B. Bernotienė.

Gerbiamieji: Čia randate money orderį sumoje 
$100. Tai bus $82 nuo Barney Yurkonis. Jam suėjo 82 
metai amžiaūs, ir jis aukoja po dolerį nuo kiekvienų iš
gyventų metų. Likusieji $18 bus auka nuo Victoria Yur
konis. Viso gero, Barney ir Victoria Yurkonis, Kulp
mont Pa. .

Didelis ačiū Barney ir Vietoti jai. Ilgiausių metų tau, 
Barnėy!

Nuo kitų gauta sekamai:
Stella Danienė, Miami, Fla., 

atminiai vyro George ....... $100.00
Domicėlė Shultz-Shatas, Oregon City, Oregon, 

atminčiai vyro Antano .........  100.00
Nuo miamiečių įrupės svečio iš Vilniaus 

apsilankymo proga, per V. Bovinų .
LLD 198 kp., Oakland, Calif.......... ..........
Jpseph ir Helen Dobrpw, Jacksonville, Fla. ... 31.00
No S. Zavis (Zonio), Miami, Fla...................... 25.00
T. Bro sky, Triadelphia, W. Va.......................   21.00

57.00
50.00

Pranešimas
Cranford, N. J.

LLD 54 kuopos susirinki-

Worcester, Mass.
MIRĖ

Adomas J. Sukackas, mi
rė gruodžio 13 d., St. Vin- įvyks;?ekmadienį,gruo- 
cent’s ligoninėj. Jis buvo 90 džio 20 dienų. Susirinkimo 
metų amžiaus. Jo kūnas bu-i pradžia 2 vai. po pietų. Vie- 
vo sukremuotas trečiadienį; ta: 460 Brookside Place, 
gruodžio 16 d., Rural Cre- Pas • r - ^T. z
matory.

—; mūsų visų mylimų 
draugę Lillian Novak. Visi 
nariai stengkitės pribūti, ne- 

Velionis paliko nuliūdime'patingėkite, nes yra svar- 
našlę Mary Sukackienę, sū- bus reikalas. Šis susirinki- 
nūs Juozą ir Vitold, dukrąpaskutinis šiemet. Ne- 
Julia ir anūkų Joseph Di
mitri.

Šių mirties žinių per tele
fonų “Laisvės” raštinei pra
nešė sūnus Juozas iš Wor
cester. Mūsų užuojauta M. 
Sukackienei ir jos šeimai. 
Tikimės, kad bus plačiau 
parašyta apie velionį.

'sakykite, kad “apsieis ir be 
manęs.”

Prot. raštininkas
J. Gredaitis

... , , £

Nashville, Tenn. — Auto
mobilis, lenktyniuodamas su 
kitu automobiliu, atsimušė r 
traukinį. 6 žmonės buvo už
mušti, 2 sužeisti.



Penktadienis, Gruodžio (December) 18, 1970 5 puslapis

Iš mano labai senų atsiminimų Petras Naudžius

Švietimo būkle Lietuvoje 19 amž. 
pabaigoje ir 20 amž. pradžioje

tokie: apygardos globėjas 
išrėžė smarkią kalbą, pri- 
grąsindamas gr i e ž t o m i s 
bausmėmis už panašius “iš
sišokimus”, ir dar tris moki
nius (pavardžių nepamenu) 
pašalino iš mokyklos, o ki
tiems nutraukė stipendijas.

Tačiau inspektorius Pro- 
topopovas po to pasidarė 
^ana mandagus, nerėkavo, 
nesibarė, švelniai elgėsi su 
mokiniais. Matyt, ir jį ne
paglostė paplaukiui. Tik pa
liko iki mokslo metų pabai
gos.

Jau iš senesnių laikų len
kų politikos tikslas buvo 
plėsti lenkų kalbą ir kultū
rą. Pirmiausia sulenkėjo 
visa dvarponi j a. Kartu su 
dvarininkais lenkėjo ir dva
sininkija — kunigai. Buvo 
net šūkis: kas lenkiška — 
tai kultūringa, “poniška,” 
o kas lietuviška — tai pras
čiokiška, pagoniška, “cha
miška.” Taigi, kunigai tapo 
tos polonizacijos apašta
lais — platintojais. Jie ne 
tik tarp savęs kalbėjo len
kiškai, bet jie mokė ir ti
kinčiuosius poteriauti ir 
melstis lenkiškai. Girdi, len-

V (Pabaiga iš pereito num.)
topopovo (mokyklos vado
vo) elgesys sukėlė visų mo
kinių didžiausią neapykan
tą. Nejautė jam prielanku
mo ir kiti mokytojai, išsky
rus šnipą vokietį Keslerį. 
Todėl seminarijoje vyravo 
sunki nepasitenkinimo at
mosfera. ----

1904 m. spalio mėn. pas 
visus mokinius buvo pada
ryta generalinė krata. Tam 
reikalui buvo organizuoti 
visi mokytojai. Jie paskirs
tyti po du' aplankė visus vie
na diena ir vienu metu ben
drabučius, padarydami mo
kinių daiktuose patikrini
mą. Bute, kur aš gyvenau, 
buvo 12 mokinių. Kratą čia 
darė pats inspektorius Pro- 
topopovas ir mokytojas 
Kesleris. Smulkiai iščiupi-

* nėjo iššniukštinėjo visus 
^daiktus ir knygas. Ieškojo
priešvaldiškos literatūros, 
tačiau nieko įtartino nera
do. Kituose butuose kiti mo
kytojai nebuvo tokie stro-. 
pūs.

Kada pasitaikydavo lan
kytis tėviškėje, iš savo kuo
pelės draugų parsiveždavau
knygučių ir atsišaukimų, kų kalba labiau patinkanti 
Pasidalindavom tarp drau- d'evui, negu lietuviška - pa- 
gų: Vlado Žiūrio, Jono'goniška.
Greimo, Juozo ir Broniaus 
Palukaičių, Konstantino ir 
Vinco Kubilskių ir kt. Sten
gdavomės ir kitus mokinius 
supažindinti su šia literatū
ra.

Prieš pat Naujųjų Metų 
atostogas 1904 m. gruodžio 
mėn. pabaigoje atsitiko įvy
kis, kuris sukrėtė visus se
minarijos mokinius. Buvo 
pašalintas iš mokyklos III 
kurso mokinys Juozas Ne
sekąs (vėliau “Laisvės” 
steigėjas). Jį įtarė, būk iš 
mokyklos kambario dingo 
kiek pinigų. Aišku, čia buvo 
tik pretekstas. Tuoj J. Ne- 
vecką su policija išsiuntė 
pas tėvus.

Tarsi gaisro pažadinti 
spontaniškai sukilo visi se
minarijos mokiniai, nutrau
kė pamokas. Tuoj pasiuntė (__________
telegramą Varšuvos apygar- ję, tai valdžia tyčiomis 
dos globėjui, reikalaudami 
pakeisti seminarijos vadovą 
inspektorių Protopopovą ir 
grąžinti mokinį Juozą Ne- 
vecką.

Vadovauti streikui buvom 
visi neprityrę.

Pravesti tardymą buvo 
atsiųstas iš Suvalkų pradi
nių mokyklų inspektorius. 
Jis pareiškė, kad klausinė- 
sęs kiekvieną mokinį atski- 
rai prie viso mokytojų sąs- 

.tato, isškyrus inspektorių
* Protopopovą. Iš pradžių 
tam priešinomės. Reikala- 
vom, kad kvota būtų vykdo
ma visų mokinių akyvaizdo- 
je. Tačiau vėliau nusileidom 
ir sutikom su pasiūlytomis 
sąlygomis. Galvojome, kad 
kiekvienas mokinys, saky
damas apie inspektorių Pro
topopovą teisybę, nieko ne
pagadins.

Nors šis streikas Pavyz
dinės mokyklos mokinių ne
lietė, vienok jos mokytojas 
vokietys Kesleris apklausi
nėjime gyvai dalyvavo. Jis 
nesidrovėjo tardyti ir klau
sinėti kiekvieną mokinį, 
kaip tuo tarpu visi kiti mo
kytojai nepravėrė burnos.

Po Naujųjų Metų atosto
gų atvyko pats Varšuvos

4 apygardos globėjas ir iš 
naujo kai kuriuos mokinius 
pertardė. Rezultatai buvo

.Miestuose ta polonizacija 
buvo labiau paplitusi ir to
kiu “poniškumu” buvo dau
giau žmonių užsikrėtę. Te
ko girdėti ir kaimuose se
nesnio amžiaus vyrų ir mo
te i*ų kalbančių poterius len
kiškai, nors tos kalbos jie 
ir nemokėjo. Pasitaikyda
vo žmonių tarpe tokis, ku
riam laimė nusišypsojo: iš
moko “poniškos” kalbos. Jis 
labai pūtėsi, didžiavosi, o 
kai išlenkdavo vaišėse kele
tą stiklelių, mėgdavo su pa
tosu dem o n s t r u o t i save 
“mokslą” ir net dainelę už
traukti.

Atidarydama Veiveriuose 
1866 m. mokytojų seminari
ją caro valdžia norėjo su
mažinti lenkų įtaką Lietu
ve j e. Kadangi didesni 
miestai buvo labai sulenkė-

parinko mokyklai Veiverių 
kaime vietą prie plento ir 
netoli geležinkelio stoties (3 
km.). Atsieit, susisiekimas 
su mokykla geras.

Mokyklos reglamente bu
vo tik toks įrašytas punk
tas: į mokytojų seminariją 
priimami mokiniai tik iietu- 
vių kilmės. Todėl stodami 
į mokyklą mokiniai priva
lėjo be kitų dokumentų pri
statyti iš miestų valsčių ar 
valdybų pažymėjimus, kad 
jie yra lietuvių kilmės.

Atrodo labai gražiai: lie
tuviška mokytojų seminari
ja ir ji ruoš Lietuvos mo
kykloms lietuvius mokyto
jus. Bet ir čia, kaip sako
ma, greit išlindo yla iš mai
šo : lietuvių kalbos vienos 
valandos pamoka savaitėje 
tik vieną kartą (sic!). 
Taigi, per mėnesį tik ke
turios pamokos, o per iš
tisus metus, įskaitant po 
tris savaites Kalėdų ir 
Velykų atostogų — apie 
trisdešimt pamokų. Se
minarijos mokslas trijų 
kursų. Mokiniai, baigę per 
tris metus Mokyklą, bus iš
klausę maždaug devynias
dešimt lietuvių kalbos pa
mokų. Visos kitos pamo
kos ėjo vien rusų kalba.

Šia tau, kad nori!.. Ko
kia kakafonija! Ir už kąl

i ma lietuvių tauta?
Sakoma: bėgo nuo vilko, 

pakliuvo meškai. Kas gi 
čia? Ar ne rusifikacija? 

' Visose valdiškose įstaigose 
Lietuvoje buvo tuomet val- 

’ dininkai tik rusai, atkelti iš 
Rusijos. Jokis lietuvis val- 

’ diškose įstaigose Lietuvoje 
tarnybos negaudavo. Visi 
dokumentai buvo rašomi 
vien rusų kalba. Lietuviai, 
turintieji reikalų valdžios 
įstaigose ir nemokantieji ru
sų kalbos, privalėjo turėti 
vertėją. Kitaip, rusų kal
bos nemokėdami, negalėjo 
reikalų atlikti.

Ir pačioje seminarijoje ne 
visi mokiniai buvo lietuvių 
kilmės. Štai kad ir šios pa
vardės: Grochovski, Milevs- 
ki, Kondrat — tikri lenkai 
Abramovič, Vagner, Na- 
san — vokiečiai; Rubin — 
rusas. Jie visi lietuviškai 
nė žodžio nemokėjo. Pyk
davo ir keikdavo tą lietuvių 
kalbos pamoką, nes jie daž
nai dvejetus lupdavo.

Tai tokia buvo tuomet 
švietimo sistema Lietuvoje.

Po daugelio pastangų 1904 
m. pavasarį caro valdžia pa
galiau panaikino lietuviš
kos spaudos draudimą. Nors 
žiauri cenzūra braukė kiek
vieną laisvesnės minties žo
dį, bet vis tik jis buvo lie
tuviškas. Pasirodė laikraš
čiai, knygos. Buvo prisi
minta seni lietuvių tautos 
veteranai, rašytojai, poetai: 
Kristijonas Donelaitis, Dau
kantas, Dionizas Poška, 
Baranauskas ir kiti. Tauta 
išgirdo poeto Maironio bal
są, Kudirkos varpą, Vai
čaičio lyrą... Šie rašyto
jai ir poetai šaukė, kėlė iš 
miego, iš susnudimo. Ir pa
kirdo, pabudo, sujudo žmo
nės... Tauta liaudis supra
to, kas ji esanti, savo širdy 
pajuto didžią meilę savo 
kalbai, savo tėvynei... “Našlaitės kapas”. 
Anot, Sauerveino: “Lietu-' 
viais esame mes gimę, lietu
viais ir norime būti.”...

Dėka tų patriotų balsui 
Lietuvos kaimo gyventojai, 
kumečiai ir darbininkai, 
kentėję nuo lenkuojančių 
dvarininkų išnaudojimo ir 
rusų caro valdininkų sau
valės ir priespaudos, nepa
lūžo. Jie išsaugojo savo 
gimtąją kalbą, savo papro
čius, savo dainas, savitą 
kultūrą ir meilę savo tėvy
nei. Visos svetimos įtakos 
sužlugo.

skausmingai sau kartos 
“Jurguti, ah! Jurguti—ko
dėl, kodėl tave čia nėra!”

George Danio palaikai, 
pagal jo prieš mirtį prašy
mą, likosi sukremuoti.

Po laidotuvių apeigų, Stel
la, George Danio žmona, už
kvietė visus atsisveikinimo 
dalyvius į Lietuvių Socialį 
Klubą užkandžiams ir ten, 
tariant poeto Mozūriūno žo
džiais, “Mūs žvilgsniai susi
tiko prie vietos jau tuščios”.

S. Zavis 
Pastaba:

Nuotraukos taip ir nesu
laukėme. Dedame be jos. 
Prašome draugę Danienę ir 
korespondentą atleisti.

Miami, Fla.
Lapkričio 30 dieną mirė, 

ilgoką laiką išgyvenęs Mia- 
myje, George Danis. Buvo 
gimęs Lietuvoje, Šimkaičių 
kaime. Į Ameriką atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį ka
rą. Kokį laiką gyveno Mas
sachusetts valstijoje ir dir- 
do visokius darbus. Ilgiausia 
gyveno Cleveland, Ohio. Bū
damas geras dailydė, dirbo 
daugiausia prie namų sta
tybų. Į pensiją išėjęs persi
kėlė gyventi į Miami, Fla.

Čia pasistatė sau gražią 
rezidenciją ir su savo myli
ma žmonele Stella laimin
gai gyveno. Buvo uolus Lie
tuvių Socialio Klubo rėmė
jas ir vienas jo būdavotojų. 
Kaip Clevelande, taip ir Mi- 
amyje priklausė prie visų 
pažan g i ų j ų organizacijų. 
Skaitė “Laisvę” ir “Vilnį”.

Po karo su pirmomis tu
ristų grupėmis lankėsi Lie
tuvoje ir matėsi su savo 
broliu ir kitais giminėmis. 
Dabar jo broliai, kaip Lie
tuvoje, taip ir Amerikoje, 
jau visi yra mirę, tik jų vai-į sulaukusi šeimininkė Katri- 
kai gyvena toli nuo vienas na_Kupriunienė. 
kito. Į šermeninės koplyčią, 
kurioje karstas su George 
Danio palaikais skendo 
skaitlinguose gėlių vaini
kuose, nuo draugijų ir 
draugų, susirinko labai 
skaitlingas būrys palydovų 
atsisveikinti su 
draugu.

Iš mūsų 
iškrito. Ir 
žvaigždutė 
jo gyvenimo darbai, giliai 
įbrėžti draugų atmintyje, pa
siliks su mumis amžinai.

Atsisveikinimo apeigas at
liko S. Zavis,- įpindamas į 
savo kalbą tris dainas: “Ty
kiai, tykiai Nemunėlis te
ka”, “Vakarinis varpas” ir

Baltimore, Md.
Kam teko skaityti kores

pondencijas iš mūsų miesto 
per paskutinius metus, pri
simena, jogei parengimai, 
kurie daug pelno davė spau
dai ir šiaip abelniems reika
lams, atsibuvo pas P. ir K. 
Kuprius, Laurel, Md.

Ten nuvykusius visuomet 
pasitiks gražaus amžiaus

San Francisco, Calif.
Baltijos mokslinė paroda

Lapkričio mėnesį įvyko 
San Jose, Calif., State uni
versitete Baltijos moksline 
paroda bei akademinės se
sijos — sponsored by SJS 
and the Association for 
Baltic Studies.

Šiame San Jose miesto 
universitete buvo paruošti 
trys langai su Baltijos pra
eities istoriniais ir dabarti
niais meno kultūros dalykė
liais. Lietuvių langą puošė 
nepaprasto grožio gintari
niai pagražinimai ir tūli 
praeities dalykėliai. Latvių 
ir Estų langus taipgi puo
šė gintaras ir kiti jų kultū
ros eksponatai. Prie to, 
laike parodos tūlomis dieno-j 
mis įvyko mokslinės paskai
tos, jų tarpe ir losangeliš- 
kės pasauliniai žymios 
mokslininkės - archeologės

HELP WANTED-MALE-FEMALE
ELECTRICIAN. Experienced help

ers and mechanics for Highstown- 
South Brunswick area. Good pay, 
Complete Fringe Benefits, steady 
work. Call Mr. Timpanaro, 609-448- 
8448 between 8 AM to 9 AM and 
4 PM to 5 PM.

(92-97)

PRESSER WANTED

LACEY’S DRY CLEANER
Sharon Ave. & Laurel 

Sharon Hill, Pa.
LU 6-7023. Ask for Jack.

(95-98)

HOUSEKEEPER to live in and 
care for 3 children, Age 20 to 30 
years old in Drexel Hill area. Refs, 
required.

WA 3-2667. 11—5 PM.
(95-99)

Chicago, UI.
Drg. A. Pauliukienė pra- 

lietuvės Marijos1 Gimbutas' nešė per telefoną, kad tre- 
paskaita ir kitų lietuvių čiadienį (gruod. 9.) buvo 
profesorių ir, žinoma, kita-išvežtas į ligoninę drg. j. 
taučių profesorių paskaitos.)Pauliukas. u__ 

Gerai būtų, kad atsirastų da.si Walther

mylimu

eilių
mūsų
jo užgeso. Bet

vėl vienas 
padangėje

Paskutiniu laiku ji buvo 
silpna. Kalba nebuvo pilnai 
aiški ir suprantama, bet vis
gi jai patiko ir laukė mūsų 
parengimų—'“savų svečių”.

Gruodžio 1 dieną po trum
pos ligos ji mirė savo na
muose, palikdama liūdesyje 
savo gyvenimo bendradar
bį — šeimininką drg. Petrą

taip skaudžiai skriaudžia-

. * i

Visiems buy o liūdna ir 
griaudu skirtis su ilgamečiu 
draugu ir vienminčiu pa
žangiajam darbe lietuviu 
veikėju. Bet sunkiausia ir 
gailiausia, tai buvo George 
Danio mylimai žmonelei 
Stellai, nes ji ilgiausia ir 
liūdniausia jo netekimą per
gyvens ir apverks. Kur ji 
nebus, ką ji neveiks — no
stalgiški atsiminimai pergy
ventų laimingų valandėlių 
su juo, it šešėliai sekios pas
kui ją ir slogins jos širdelę. 
Vienatvės valandomis ji

Katrina Kupriūnienė at
vyko į Jungtines Valstijas 
1909 m. iš Pilviškių miesto, 
į Baltimorės apylinkę, ir čia 
pat Maryland valstijoje mi
rė. Mergystės pavardė buvo 
Katrina Astrauskaitė.

Svarbiausias jos darbas 
buvo, kiek man žinoma, tai 
namų šeimininkės. Tam 
darbui ji turėjo daug gabu
mų ir spėkų. Todelei be už-i 
siėmimo ją mažai kas matė.

Priklausė prie LLD 25-tos 
kp. Finansiniai buvo dosni 
mūsų parengimams.

Palaidota Loudon kapinė
se.

Graži gėlė mūsų kuopos, 
kita daug gražesnė puošė 
jos karstą, nes gyva būda
ma ne vieną yra apdovano
jusi savo augintomis gėlė
mis. Todelei draugai ir drau
gės jos irgi nepamiršo, au
kavo nupirkimui jai gėlių.

Tik tiek galima pridėti, 
jogei ramus poilsis ją gau
bia amžinai.

Vinco Duktė

Jis dabar ran- 
Memorial 

kas iš kompetentingų toje j Hospital, 1116 N. Kedzie, 
parodoje dalyvavusių ir pla-iroom 215.

! Ligonis smarkiai silpnė
jo, bet namuose atsisakė 
imti vaistus, kuriuos gydy
tojai išrašė. Taipgi ji sakė, 
kad jau keliais atvejais jis 
gavęs lengvą “stroke”.

Gaila draugo J. Pauliuko. 
Tačiau reikia manyti, kad 
jam dar pavyks ligą nuga
lėti ir vėl būti sveikam. 
Draugai turėtų ligonį ap
lankyti ir sumažinti ilgesį. 
Jis daug dirbo pažangiame 
judėjime, tad ligos suspaus
tą nereikėtų pamiršti.

Sene

plačiau parašytų apie šią! 
parodą.

Svečias Bronius Raguotis
Gerbiamas svečias Bro

nius Raguotis, Vilniaus uni
versiteto vyresnysis litera
tūros d ė s t y t o j as, lankėsi 
mūsų mieste. Malonu buvo 
sueiti į pažintį su įdomiu ir 
šilto draugiškumo svečiu. 
Jis dalyvavo lapkričio 26 d. 
mūsų pobūvyje, kuris įvyko 
Suomių salėje, Berkeley. 
Į šį pobūvį atsilankiusieji 
džiaugėsi gavę progą išgirs
ti svečio įgytus įspūdžius ir 
pasikalbėjimą apie Lietuvą.

Lapkričio 22 dieną teko 
dalyvauti Igno ir Marthos 
Kamarauskų jaukioje rezi
dencijoje. Ignas buvo tik 
sugrįžęs iš Urugvajaus ir 
Argentinos. Jis Pietinėje 
Amerikoje viešėjo visą mė
nesį. Jis įdomiai papasako
jo savo įgytus įspūdžius 
apie Pietinės Amerikos žmo
nių gyvenimą ir šiandieni
nes jų bėdas.

Širdinga padėka Ignui už 
kuklus butas randasi ramio
je Oaklando miesto dalyje. 
Jie pavaišino svečius ska
niais pietumis ir Pietinės 
Amerikos stipriąja.

Šird'nga padėka Ignui už 
įspūdžius ir abiem šeiminin
kam už vaišes.

CLEVELAND, OHIO 
Mirus

Mary Karson
Giliausią užuojautą reiškiame velionės vyrui 

Walteriui, dukrai Anna, sūnui Joseph P., ir anū
kam, giminėms ir pažįstamiems.

LLD 22 Kuopa

BALTIMORE, MD.
Mirus

Katrinai Kupriūnienei
Mirė gruodžio 1 d., 1970 m.

Reiškiame gilią užuojautą jos vyrui Petrui , 
Kupriui, jo giminėms ir artimiesiems Amerikoje, 
taipgi brolio dukterim 
Lietuvoje.

P. Paserskis
V. Balčiūnas
J. S. Deltuva
J. Karpavičius
J. J. Staniai

ir jų šeimoms Vilniuje,

O. Kučiauskaitė
M. Šilanskienė
E. Antanaitienė
L. M. Antanaičiai
F. J. Deltuvai

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisvės” paramai.

San Francisco, Calif. — 
Mirė “Daily World” kolum- 
nistas Ralph Izard, iš pat- 
jaunų dienų aktyvus veikė
jas pažangiame judėjime.

Windsor, Conn.
Lapkričio 25 d. staiga mi

rė savo namuose Anna Pa- 
pikutė - Bartash. Mirties 
priežastis — širdis atsisakė 
veikus ji krito žemyn nei 
žodžio bei dejavimo ne
ištarus, ir užmerkė savo 
akis ant visados. Buvo pa
laidota Poliside kapinėse 
Windsor, Conn. Laidotuvės 
buvo privatiškos.

Velionė buvo gimus Lie
tuvoj, į Ameriką atvyko dar 
jauna būdama, ir išgyveno 
Windsore su viršum 50 me
tų. Buvo laisvų pažiūrų, 
skaitė “Laisvę”, ir aukojo 
į “Laisvės” fondą keletą 
namo šėrų.

Paliko liūdesyje savo vy
rą, su kuruo išgyveno 50 
metų, taipgi keletą giminių 
čia gimusių. Lai būna jai 
amžina ramybė šios šalies 
žemėje!

John A. Bartash

SCRANTON, PA.

Ignas Klevinskas
Reiškiu gilią užuojautą jo giminėms Ameriko

je ir Lietuvoje, taipgi artimiesiems draugams 
Amerikoje.

Anna Norkus
Detroit, Mich.

NORI SUSIPAŽINTI
Vidurinio amžiaus našlys, 

vidutinio ūgio, sunkoko 
svorio, su nuosavybės gali
mybe norėtų susipažinti su 
moterimi — dėl gyvenimo 
draugystės iki 60 m. am
žiaus. Galimybė persikelti. 
Aš esu 54 m. amžiaus. Main 
P. O. Box 1081, Hartford, 
Conn. 06101.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Walter Norkus
Gruodžio 4 d., 1960 metais, mirė mano mylimas 

Vyras Walter.
Jau praėjo 10 metų kai liūdi jo — sūnus Wal

ter, marti Gwen, anūkai Dwight ir Nancy, dukra 
Frances ir žentas Harold Jones 
ir Lorina, gyvena Californijoj.

Anna

ir anūkai John

Norkus, žmona 
Detroit, Mich.

REIKALAVIMAI
Reikalinga lietuvė mote

ris prie pastovaus ir leng
vo darbo. Atlyginimas ge
ras. Del daugiau informaci
jų, rašykite: J. A. Bartash, 
269 Bloomfield Ave., Hart
ford, Conn. 06095.

(95-96)

Ypač per vasaros karščius» 
sunku ‘Laisvei” išsiversti fi
nansiškai. Visus iaisviečius 
prašbme padėti.
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Vilniečio Jono Lukoševičiaus
įspūdžiai mūsų New Yorke

Niujorko naktinė tyla
Čia būtų gera svajoto

jams, romantikams: ramu, 
tuščia, akių nerėžia ryškios 
šviesos, nervų neerzina rek
lama, klausos nedegina iš 
baru sklindanti muzika bet 
čia — pačių kiečiausių re
alistų, pačių nesentimenta- 
liausių žmonių pasaulis.

Čia Volstrytas, jau seniai 
tapęs apibendrintu kapita
lizmo simboliu. Į šią masy
viais akmeniniais pastatais 
perkrautą kapitalo karaliją 
vėlyvą vakarą atvežė “Mos
cow News” korespondentas 
Niujorke Albertas Laurin- 
čiukas, rūpestingai globojęs 
mane visas dienas, praleis
tas Niujorke.

— Teko būti viduje, ma
tyti, kaip laikomi aukso lui
tai, — pasakoja A. Laurin- 
čiukas, kuris per ilgus dar
bo metus apie Ameriką su
žinojo daugiau už dažną 
amerikietį.

Tylūs griozdiški bankų 
masyvai. Silpnai apšviesti 
vestibiuliai; ir — viskas: jo
kių sargų, jokių patrankų 
ar kitokių apsaugos atribu
tų. Viską čia atstoja nema
tomoji elektronika. Ir žmor 
gus šiame milžiniškame ak
mens maiše pasijunti nerei
kalingas, — atrodo, grius 
akmens siena ir tave su
traiškys.

Beje, tos sienos, nors ir 
stūkso nepajudinamai, yra 
sutraiškiusios ne vieną.

Naktinio Niujorko gatvės 
lyg gražiai supiaustyti tor
to gabalai. Ne vien’todėl, 
kad jos padalintos geomet-

International Luncheon
United Nations Women’s 

Guild held its annual lunch
eon earlier this month. 
About a hundred people — 
members of the guild, their 
friends and guests gathered 
in a beautifully decorated 
dining room. The atmos
phere was very festive. 
There was an uncounted 
number of special foods of 
different nationalities on the 
table, prepared by women 
active in the United Nations. 
I was a guest of Mrs. Brad
bury, who is the head of the 
calendar committee. She is 
from England. Her hus
band is the representative 
of that country in the Unit- 
ed Nations. Her 18-year old g? 
daughter is working in the p 
United Nations too. Her son 
is still in England.

All is not happy and color
ful like this decorated hall 
here. It’s not all fun being 
a member of the United Na
tions. Far from it. Very 
far from it. Today’s very 
serious problems stay hea
vily in the minds of active 
people. Beside the problems 
connected with their work 
they have family problems. 
Very often families are 
separated, young children 
left on the other side. As 
was the case with Levas 
and Irena Vladimirovas. 
They worked here for six 
years, separated from their 
children and it wasn’t easy. 
So are very many other 
people in the United Na
tions in such a situation.

United Nations is our 
hope for peace, for better 
future. There are sincere 
people working hard and 
trying to make our hopes 
a reality.

riškais kvadratais, bet ir to
dėl, kad lyg peiliu nuplautos 
ribos: kur vaikštoma, o kur- 
ne. Iš šviesios triukšmingos 
gatvės staiga patenki į vie
tą, kur tylą drumsčia tik 
retas automobilis ar vėjo 
žiugždenamas popiergalis. 
Viena tokių gatvių ir va
žiuojame su Albertu Lau- 
rinčiuku. Tai milžiniškas 
uosto rajonas, kuris nuo ny
kios ramumos atrodo dar 
didesnis.

— Sugestų čia mašina,— 
porina A. Laurinčiukas, — 
būtų riesta: nieko neprisi
šauksi, nes naktį čia nieko 
nebūna.

Išties, tokią valandą ir 
tokioje vietoje gali pradėti 
melstis dievui Motorui Bet 
mašina čia negedo (ji hu
maniškai tą padarė miesto 
centre), 
niekieno 
r ėjome 
vis vos 
statulą.
rią kadaise praplaukė tūks
tančiai mūsų tautiečių, čia 
vejamų vaisiai ne turistinių1 
’.spūdžių troškulio.

Naktinę tylą, be mūsų 
žingsnių, staiga sudrumstė 
dar vienas garsas: pradėjo 
veikti netoliese stovėjusios 
patrulinės policijos mašinos 
motoras. Vyrukai, matyt, 
nustebo, kad atsirado keis
tuolių, naktį atsibasčiusių į 
Niujorko krantinę, ir 
visa ko jie pasiruošė.

Susitikimai
Kalbu apie lietuviškus 

sitikimus. Jie čia, Niujor
ke, prasidėjo pirmomis at
vykimo minutėmis, kai 
“Newyorker” viešbutyje iš
girdau A. Laurinčiųko bal
są:

— Tai kaip sekasi? ,
Ir baigėsi aerodrome, vi

sai grupei jau nuskubėjus 
į lėktuvą. Tad visų susiti
kimų net neišvardinsi, o pa
pasakoti žmogus gali tik 
apie pačius ryškiausius.

Tokius, pavyzdžiui, kaip

ir neskubė darni, 
nekliudomi, apžiū- 
krantinę, tamsoje 
įžvelgiamą Laisvės 
Tą pačią, pro ku-

laikraš
čio salėje. Čia atėjo nepa
ilstantis A. Bimba, I. Miza- 
rienė, A. Petriką, M. Stens- 
lerienė —daugybė jau pa
žįstamų iš jų viešnagės Lie
tuvoje ir tik iš pavardžių 
žinomų draugų. Vakaro 
tempas Amerikietiškas per 
minutę susipažįsti su žmo
gumi, penkias pakalbi, ir, 
žiūrėk, vėl nauja pažintis, 
naujos kalbos. Nebuvo jo
kio formalumo, tuščių fra
zių, Ilgų kalbų. Ir tas va
karas įstrigo atmintin kaip 
vienas įdomiausių ir nau
dingiausių. Juk vienas da
lykas, kai su savo laikraščio 
skaitytojais kalbiesi, jiems 
turistaujant Lietuvoje, ir vi
sai kitas, kai gali sutikti jų 
didžiulį būrį, pasisukinėti jų 
tarpe, išgirsti jų gyvą atvi
ra žodi.

Ta vakarą su dideliu ma
lonumu dar kartą pažiūrė
jom mūsų Dainų,šventę, ku
ria skaidrėse atsivežė choru c v

vimo centras.
Amerika — automobilių 

šalis, ir jie čia diktuoja sa
vus dėsnius, kuria savo po
reikiams pritaikytą aptar
navimo sistemą — prade
dant kempinėmis langams 
valyti, baigiant kino teat
rais po atviru dangumi, kur 
filmai žiūrimi, neišlipant iš 
mašinos..

Išvis čia daug kas daro
ma, neišlipant iš mašinos.

... Iš greitkelio išsukame 
nuostabioje, kalvotoje vieto
je. Prie Čiurlių sodybos. 
Čia galutinis mūsų kelionės 
tikslas — jau išsirikiavęs 
gerokas mašinų pulkelis. 
Tik ir girdėti:

— Sveikas gyvas!
—Seniai nesimatėm, o 

atrodai lyg ir nepasikeitęs.
Susirinkę daugiausia ži

lagalviai bei jų gyvenimo 
draugės. Bet juoko, judru
mo — pakaktų ir gerokai 
jaunesniems amžiumi drau- . 
gams.

vadove Mildred Stenslerie- Sušilęs laksto energinga-

dėl

su-

nė. Vilniuje, berods, ji ne
buvo apsikabinėjusi foto
aparatų virtinėmis, kaip 
kad vaikščiojo mūsų foto- 
meistrai: čirškėjo nedidu
kė kamera, o rezultatai — 
puikūs. Spalvotai, išraiškin
gai ekrane keičiasi Vilniaus 
apylinkių Dainų š ventės 
vaizdai. Ne vienas sėdinčių 
salėje atpažįsta save...

Gražu ir miela, kad žmo-Į 
nės, pabuvoję Liet u v o j e , 
parsiveža jos sielos dalelytę 
ir ją perteikia kitiems.

Susitikimai su laisviečiais 
tuo vakaru nesibaigė. Gra
žų rudenišką sekmadienį, pa
sikinkę Elzės ir Antano 
Bimbų mašinėlę, dundame 
keliasdešimt mylių už mies
to. Į “Laisvės” pikniką.

... Neskubri kelionė į už
miestį irgi savotiškas 
amerikietiško gyvenimo 
puslapis. Ir būtų neteisybė 
ar perd ėjimas, pasakius, 
kad tai nuobodus puslapis.

Pakeliui lyg grybų po lie
taus pridygę nedidelių res
toranėlių, valgyklų, — už
suk, užvalgyk, pailsėk; daž
nai mirga benzino stotys— 
kartu ir nedidelis aptarna-

sis Povilas Venta. Šiandien 
jo “duona” nelengva: būti 
pikniko barmenu— tik da
lis jo pareigų.

Piknikas vyksta papras
tai. Ant ilgų stalų sode ga
ruoja lietuviškos dešros. Po 
vaišių, kurios čia valgomos 
be ypatingų raginimų, — 
kalbos. Juk iš toli surink
ta ne vien papietauti, bet 
ir savų reikalų aptarti.

Kai kalba Antanas Bim
ba, susirinkę visiškai nu
ščiūva: šis žmogus visada 
turi ką pasakyti.

Piknikas pasibaigė. Lie
tuviai pasižmonėjo, pasi
kalbėjo; “Laisvei” surinkta 
lėšų. ; •. '

...Kai kalbame, rašome 
apie pažangiojo judėjimo 
veikėjus, dažniausiai ne
įvertiname vieno jų sugebė
jimo: rasti bendrą kalbą su 
įvairiausio charakterio 
žmonėmis. Be to sugebėji
mo žmonės tąvęs nesupras, 
nepasitikės, ir nepavyks su
teikti lėšų laikraščiui..

O be jų, be pinigų, čia 
niekas nesidaro.

Grįžtant atgal, Antanas 
Bimba sako:

Visų labiausiai ir iš
vargina nuolatinės kalbos 
apie pinigus. Bet tai yra 
būtina.

taip, kai gatvės persigrūda, 
tenka praleisti ištisas va
landas sėdint ir dūduojant. 
Pagaliau gatvių arterijos 
prasivalo, ir menininkų 
kvartalo Socho rajonu gu
viu vėžlio tempu judame 

i pirmyn.
Su Jonu Meku, vienu 

avangardinio kino meno 
pradininkų JAV, iš pradžių 
šnekučiavomės tiesiog gat
vėje.

Liesas, ilgaplaukis, ner
vingai jautrus vyriškis kaž
kaip labai 
dundančios 
pastatų.

Interviu 
vizuotas.

— Kuo Jūs šiuo metu la
biausiai užsiėmęs?

— Avangardinio kino mu
ziejumi, — atsakė filminin- 
kas, — jis turi atsidaryti 
po keleto savaičių, tad dar
bo — begalės.

— Kaip buvo organizuo
jamas šis muziejus, kokie 
jo principai?

—Penki žmonės keletą me
tų rinko medžiagą visuose 
kraštuose. Renkamės kas 
šeštas mėnuo, tariamės, dis
kutuojame.. Sukaupta apie 
300 įvairaus laikotarpio fil
mų. Juos galės žiūrėti mu
ziejaus lankytojai. Čia taip 
pat yra studijų centras, ku
riame — literatūrinė me
džiaga apie avangardinį 
kiną, skaitykla. Praktiškai 
tai bus didžiausias pasauly
je medžiagos telkinys 
avangardinį kiną.

“Gimtasis kraštas”

nesiderino prie 
gatvės, aukštų

gana improvi-

apie

Ilse

? Su žiemos švenčių proga sveikiname visus gi- 
į mines, draugus ir pažįstamus Amerikoje ir Lie- 
į tuvoje. Linkime visiems sėkmės 1971 metuose.

K. ir I. Levanai, 
Brooklyn, N. Y.

SEZONINIS SVEIKINIMAS į
Sveikiname brolius ir gimines, ir draugus T. * 

Lietuvoje. Taipgi seserį Argentinoje, ir visus ? 
draugus Amerikoje. Visiems sėkmės ir geros į 
sveikatos 1971 metuose. Lai gyvuoja taika pa- Ž 
šaulyje! *

Brone ir Walter Keršuliai
Brooklyn, N. Y.

Atstumas — koks pusant
ro kilometro.

Laikas — maždaug va
landa.

Tokiu greičiu važiavome 
į susitikimą su Jonu Meku 
per Niujorką. Buvo viena 
iš tų “linksmų” valandėlių, 
kai mašina susigrūdo prie 
mašinos, lyg silkės bačkoje, 
ir nei pirmyn, nei atgal.

Prie vairo sėdįs tempera
mentingas Almus šalčiui 
nervinasi:

— Vėluojam, po biesais! 
O juk visai čia pat.

— Tai palik karietą, ir ei
nam pėsčiomis, — siūlau 
jam.

Almus tik krypteli ūsą— 
juokas menkas, kartais štai

Iš LLD Antrosios apskr. 
komiteto posėdžio

Gruodžio vienuoliktą die
ną Laįsvės svetainėj atsi
buvo LLD antrosios ap
skrities komiteto posėdis. 
Pirmiausia buvo išduoti ra
portai iš pramogos, kuri at
sibuvo gruodžio 15 d. Ame
rikos Lietuvių Piliečių Klu
bo svetainėj Maspethe. Ši 
pramoga buvo surengta at
žymoj imui LLD 55 metų 
jubiliejinės sukakties.

Iš komiteto raportų pasi-. 
rodė, kad pramoga pavyko 
visais atžvilgiais. Progra
ma (kaip jau buvo rašyta 
“Laisvėje”) susidėjo iš dai
nų, kalbų, rodymo filmo iš 
Lietuvos ir banketo.. O kad 
šis parengimas pavyko ge
rai, tai dėkui Jonui Grybui, 
nes jis daugiausiai darbavo
si. Skaitlingai tikietus iš
dalino, tai iš anksto buvo 
daug parduota. O jis pats 
pardavė daugiausia.

Kadangi parengimas ge
rai pavyko ir liko keletas 
desėtkų dolerių, tai komi
tetas paaukojo “Laisvės” 
vajui $25 ir “Daily World” 
$15, tai yra anglų kalba pa
žangiam laikrašičui. Kal
bėjome, kur kaip ir kurioj 
kolonijoj būtų galima su
rengti kokią pramogą. Bu
vo sumanyta kreiptis į Eli- 
zabetho draugijas. Komi
teto narė Adelė Rainienė 
sutiko pasiteirauti.

Kaip tik surasime vietą, 
ir aplinkybės leis rengti, 
bus paskelbta “Laisvėsi” pa
rengimų kalendoriuj. Žino
ma, tai jau bus kitais me
tais.

Ir žymūs demokratai 
už Miss Angela Davis
Mūsų mieste judėjimas už 

išlaisvinimą profesorės Miss 
Angela Davis darosi labai 
plačiu judėjimu. Į jį įsi
traukia ne tik žmonės iš Ko
munistų Partijos, kurios 
nare jinai yra, bet iš De
mokratų partijos. Antai, 
valstijos seimelio senato na
rys demokratas Manfried 
Ohrenstein griežtai išstojo 
prieš Miss Davis grąžinimą 
i Californiją. Jis sako, kad 
dabartinėse sąlygose toje 
valstijoje Miss Davis nega- 
!i gauti teisingo teismo.

Panašiai prieš profesorės 
Davis ekstradic i j ą į Cali
forniją pasakė valstijos se
natorius Sidney von Luther 
ir asemblimanas Dick Gott
fried, taip pat demokratai, 
lų pareiškimą prieš ekstra- 
diciją pasirašė keletas ki
tų veiklių žymių demokra
tų.

Taip pat už Miss Davis iš- 
iaisvinimą aktyviškai kovo
ja šiomis dienomis susida
ręs eilinių mokytojų komite
tas. Komitetas susideda iš 
Mokytojų Federacijos na
rių.

Pereitą penktadienį vie
noje Jamaica bažnyčioje 
įvyko susirinkimas, kuria
me dalyvavo daugiau kaip 
du šimtai žmonių, kurie 
vienbalsiai užgyrė pastan
gas profesorę Angela Da
vis išlaisvinti.

Pastaba
Laikraščiui einant į spau

dą, pranešta, kad New Yor- 
ko teismas nutarė paten
kinti Californijos valdžios 
reikalavimą ir Miss Davis 
sugražinti. Bet, žinoma, dar 
bus duodama apeliacija į 
aukštesni teismą.
, . . Rep.

r i < « ' '

Dėkojame I. Levanienei
Antradienį atvyko į “Lais

vės” pastogę Irena Levanie- 
nė ir, aišku, ne be reikalo.

Draugė Levanienė, kaip 
ir kasmet, atvežė draugų V. 
ir I. Pranaičių duokles ir 
mokesčius, nes nei vienas, 
nei kitas Pranaičiai negali 
išeiti iš namų — draugas 
Pranaitis jau per ilgą laiką 
ligonis-neregys, o drg. Pra
naitienė turi jį prižiūrėti.

Šį kartą Irena Levanienė 
pridavė “Laisvei” nuo drau
gų Pranaičių $9 už prenu
meratą ir $11 auką. LLD 
Centrui ji atvežė draugų 
Pranaičių duokles už 1971 
metus ir $5 auką į knygų | 
fondą. Niujorko Lietuvių 
Moterų klubui V. Pranaitie
nė aukojo $5.

Ačiū draugams Pranai- 
čiams ir L Levanienei.

Ieva

Parengimu Kalendorius,
Gruodžio 31 d.

New Yorko Aido choro 
Naujų metų sutiktuvės. 
Pradžia 8 vai. vakare. Di^ 
dėlė vakarienė ir visokios 
vaišės. Tik $5 asmeniui.

Vieta Laisvės salė, 102-02 
Liberty Avė., Ozone Parke.

M. Sfakovas

Guayaquil. — Ekv a d o r o 
prezidentas Velasco Ibarra 
pareiškė spaudos kpnferen- 
cijoje, kad jo šalis sunor- 
malizuos santykius su Ku- 

iba.

Bogota.—Potviniai išlais
vino Kolumbijos kalnuose 
akmenis, kurie krisdami už
mušė daugiau kaip 300 žmo
nių. Tai pirma tokia trage
dija Kolumbijos istorijoje.

Mieste pasidairius
(

Devyni žmonės žuvo gazo 
sprogime Ryan’s Cafe, ar
ti miesto rotušės. Nema
žai buvo sužeistų. Sprogi
mas ir gaisras padarė daug 
nuostolių.

Išgirdęs sprogimą, majo
ras Lindsay atsiskubino ir 
įsakė ištirti sprogimo prie
žastį.

Sveikatos departamentas, 
pravedęs sėkmingai žiurkių 
medžioklę Harlemo ketu
riuose kvartaluose, dabar 
pradėjo vajų naikinti žiur
kes 1,600 kvartalų, kur dau
giausia lūšnynų ir žiurkių 
yra.

Sakoma, ši žiurkių me
džioklė kainuosianti net 5 
milijonus dolerių.

•

Bronxo didžiulį Hunt’s 
Point Terminal Marketą pi
ketuoja daugiau kaip 500 de
monstrantų, skelbdami boi
kotą streiklaužių nuskintų 
salotų pardavinėjimui, rei
kalaudami išlaisvinti farmų 
darbininkų streiko vadą 
Chavezą, kuris uždarytas 
kalėjime Salinas, Calif.

Žydų Kultūriniai Klubai 
ir Draugijos padarė pareiš
kimą, kuriame smerkia re
akcinę Žydų Apsigynimo 
Sąjungą, naudojančią “bru
taliu tąĮdiką savo tikslų 
pasiekimui.

Pareiškime nu r o d o m a, 
kad Tarybų Sąjungos ir pt> 
žangiųjų įstaigų užpuldinė
jimas pasitarnauja reakci
jai, fašizmui.

Mirė dr. J. H. Crawford, 
širdies ligų tyrimo sąjungos 
New Yorke sukūrėjas ir 
pirmas tos organizacijos se
kretorius.

•
Mirė valstijos senatorius 

Wm. J. Ferral, trumpai sir
gęs, 65 metus turėjęs. At
stovavo 22 distriktą Brook- 
lyne. Kaip demokratų kan
didatas laimėjo pirmu kąrtu 
rinkimus 1963 m.

Miesto kontrolieriaus raš- 
itinė praneša, kad kovai su 
skurdu fonduose trūksta 
$7,796,214. Trūkumas pa
sidarė nuo 1965 m. liepos 
mėnesio iki 1968 metų rug^ 
sėjo mėn.

Vedamas typrin ėjimas, 
kaip ta suma pinigų buvo 
.išeikvota.

Rep.

“Laisvės” skiltys atdaros 
skelbimui parengimų. Jų ruo
šėjai naudokitės proga.

FRANK YAJiSTIS
Prisimename mūsų mielo švogerio gimtadienį 

Gruodžio 18-ą
Mes pasigendame jo mūsų gyvenimo tarpe....

>

Carol Baretela
Olga Margos

ir mūsų šeimos
New York




