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KRISLAI
Audringi karo debesys 
Kinija padeda Amerikai 
Išeiviams vargas Izraelyje 
Kokie Nixono nauji žygiai 
Nedarbas didėja Europoj

— J. Gasiūnas —
Audringi karo debesys 

dengia Indokiniją, Indijos- 
.• Pakistano pasienį ir Vidu
rio Rytus.

Pakistano valdžia keršija 
Indijai už rėmimą Rytų Pa
kistano bengaliečių sukili- 

a mo. Bengaliečiai- pirmiau 
,reikalavo autonominių tei
sių, bet jų negavę dabar ko
voja už nepriklausomybę. Iš 
rytų Pakistano nuo karo 
pabėgo į Indiją apie 10 mili
jonų žįnori i u.

Vidurio Rytuose nesima
to taikos prošvaistės. Izra
elis atsisako trauktis iš 
okupuotų arabų žemių. Su- 
ezo kanalo atidarymo klau
simu pasitarimai taipgi nu
trūko.

•
Šiuo metu Pakistanas, 

kaip agresorius, puldinėja 
Indiją. Jis jaučiasi turįs 
jėgos iš Jungtinių Valsti
jų ir Kinijos. Abi padeda 
Pakistanui. Pakistano val
džia — diktatoriška, smur
tą, priespaudą palaiko.

Indijos valdžia prielanki 
socializmui. Ją remia Ta
rybų Sąjunga, kuri kartu 
bando sutaikinti abi šalis, 
kad karas būtų išvengtas. 
Prieš keletą metų Tarybų 
Sąjungos pastangomis Taš
kente buvo pasirašyta tai
kos sutartis tarp Pakista
no ir Indijos.

Jungtinėms Valstijoms 
svarbu įtraukti Kiniją į ka
rą su Indija arba su Tary
bų Sąjunga. Tuomet Indo
kinijoje būtų Amerikai lais
vesnės rankos. Tuo atžvil
giu Kinija padeda Ameri
kai.

■ •

8 tarybiniai žydai, prieš 
kiek laiko apsigyvenę Izrae
lyje, rašo tiems, kurie nori 
emigruoti į Izraelį. Jie pa
taria nepulti į vargingą gy
venimą, koks dabar yra Iz
raelyje.

Jie sako, kad atvykėliai 
į Izraelį randa kančias ir 

, ^ašaras, neranda ten jokios 
laimės.

Net ir tie patys aršiausi 
amerikiečiai žydai rėksniai- 
teroristai nenori emigruoti 
į Izraelį. Jie tik šaukia, 
kad Tarybų Sąjunga neiš
leidžiant! žydų Izraelin.

Senatorius Church lapkr. 
18 d. iškėlė klausimą, ką 
dabar Nixonas darys, ar tik 
nepasiųs Kongresan savo 
patarėjo Kissingerio su įsa
kymu išsiskirstyti.

Nixono sutikimu, Church 
teigia, militarinis diktato
rius pasiliko Pietų Vietna
mo prezidentu, militariniai 
diktatoriai jau valdo Kam- 
bodiją ir Tailandą.

Klausimas, kokį svarbų 
žygį Nixonas dabar sugal
vos padaryti

i —
Nixono taksai, pakelti ant 

importo, Europoje didina

AFL-CIO konvencijoj smarki 
kova prieš Nixono programą 

ir rasistines tendencijas
B al Harbour, Fla.—AFL- 

CIO prezidentas Meany 
nurodė konvencijoje, kad 
Nixono sudarytos algų ir 
kainų tarybos yra paties 
Nixono kontrolėje.

Kai daugelis delegatų pa
reikalavo, kad unijų vadai 
pasitrauktų iš Algų Tary
bos, tai Meany su tuo ne
sutiko; Jis ir kiti keturi 
unijų vadai pasilieka tary
boje.

Kai kurios unijos ragina 
šaukti generalinį streiką

Juodųjų kokusas pasisakė 
už generalinį streiką

Bal Harbour, Fla. — Juo
dieji darbo unijų vadai tu
rėjo savo kokusą (susirin
kimą) pasitarimui dėl AFL- 
CIO konvencijai siūlomos 
programos. Kokusas pasi
sakė prieš Nixono ekonomi
nę kontrolę ir, “jei būtų rei
kalinga, skelbti generalinį 
streiką”.

Kokusas nurodo, kad 17 
milijonų organizuotų darbi
ninkų algos įšaldytos, 50 mi

Katalikų vyskupai už 
karo baigimą

Washingtonas. — Nacio
nalinėje katalikų vyskupų 
konferencijoje priimta re
zoliucija už greitą karo bai
gimą Indokinijoje.

Iš 250 vyskupų tik pora 
nesutiko su rezoliusijos rei
kalavimu baigti karą. Vys
kupai ragino Nixoną tuoj 
ištraukti amerikiečių mili
tarines jėgas iš Indokinijos.

Praga. — Čekoslovakijo
je šiemet buvo rekordinis 
javų derlius, davęs 8 mili- 
nus torui grūdų.

Kosyginas ir Stans 
turėjo pasitarimą

Maskva. — Čia atvykęs 
JAV prekybos sekretorius 
Stans turėjo trijų valandų 
pasitarimą su Kosyginu 
ekonominių ir prekybinių 
santykių klausimu.

Pasitarimas buvęs nau
dingas. Aptarta keletas pa
siūlymų dėl ekonominės ir 
prekybinės kooperacijos. 

nedarbą. Anglijoje jau arti 
milijonas bedarbių, dau
giausia bedarbių nuo 1940 
metų. Vakarų Vokietijoje 
jau siekia 150,000 bedarbių. 
Tai dar palyginamai nedi
delis skaičius, bet nuolat di
dėja. O po karo buvo darbo 
jėgų trūkumas, tai iš kitų 
šalių atvykusių 2,240,000 
darbininkų apsigyveno Va
karų Vokietijoje.

Ekonominė padėtis tie
siog blogėja,

prieš Nixono ekonominę 
kontrolę. Bet biurokrati
niai vadai tam nerodo pri
tarimo. Tas klausimas bus 
vėliau aptartas.

Negrai delegatai aiškino, 
kad kai kuriose unijose ir 
fabrikuose p rakti ku o j amas 
rasizmas. Tuo klausimu iš
sivystė aštrios diskusijos.

Paskelbta, kad AFL-CIO 
prezi dent u vienbalsiai iš
rinktas Meany ir dar su 
žymiai pakelta alga, net iki 
$90,000 į metus.

lijonų neorganizuotų darbi- 
algos visai įšaldytos, o 7 
milijonų bedarbių ir dalinai 
dirbančiųjų gyvenimas pa
liktas pastoviam ledyne.

Tai tokia ekonominė Nix- 
o n o programa, turtingie
siems naudinga. Prieš ją 
AFL-CIO konvencija turėtų 
griežtai pasisakyti ir jai 
kovą paskelbti, sako koku
sas.

Kompartija nacionalinę 
konvenciją šaukia

New Yorkas. — Komunis
tų partija pranešė, kad ji 
šaukia 20-ąją nacionalinę 
konvenciją vasario mėnesį 
New Yorke.

Nacionalinis partijos ko
mitetas paskelbė 30,000 žo
džių tezes suvažiavimo pro
gramai. Dabar prasidėjo 
partijoje diskusijos progra
mos klausimu.

Maskva. — čia atvykęs 
Somalio prezidentas Barre 
pasakė: “Mes esame įsiti
kinę, kad tik socializmas 
gali garantuoti mūsų žmo
nėms kilnumą.” Gyrė TSRS 
paramą, kuri padėjo Soma
liui ekonominiai p a k i 11 i. 
1790 metais pire ky g a su 
TSRS padidėjo 50 proc.

Jungias Italijos darbo 
uniją federacijos

Roma. —- Italijos katali
kų, socialistų ir komunistų 
vadovaujamos darbo unijų 
federacijos susitarė susi
jungti į vieną federaciją.

Trys federacijos šiuo me
tu turi daugiau kaip 7 mili
jonus narių. Susijungimo 
procedūra užims 15 mėne
sių. Tuomet bus sudaryta 
galinga darbo unijų jėga 
kovai už pažangias refor
mas.

Chicago — Daugiau kaip 
300 moterų, atstovaujančių 
daugelį įvairių moterų or
ganizacijų, svarstė sveika
tos klausimus.

“LAISVĖS” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Vajus prasidėjo su 1 d. Spalio 
ir baigsis su gruodžio 31 d.

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS: 
Punktai

Connecticut .........................................  3,070
Brooklyn, N. Y.................................................   2,820
New Jersey ....................................................... 1,962
So. Boston, Mass.......... ................ . 1,836
J. Jaskevicius, Worcester, Mass........................  1,644
Philadelphia, Pa................   1,312
George Shimaitis, Brockton, Mass............. .  1,244
P. Alekna, St. Petersburg, Fla.............................1,212
M. Valilionienė, Miami -

Ft. Lauderdale, Fla. . ,..........  1,168
Kanados vajininkai ...................................... 1,084

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 992
A. Račkauskiene ir II. Sametis,

Haverhill, Mass. ................ 960
V. Sutkienė - V. Trask

San Francisco-Oakland, Calif. 816
L. Bekešienė, Rochester, N. Y. 768 
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 634
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 564 
A. Shupetricnė - S. Penkaus-

kienč, Lawrence, Mass....... 512
J. Staniene, Baltimore, Md........ 504

(Tąsa 2-ram psi.)

Tarybų Lieftuiroje
Dainavos kūrėjams — 

valstybinė premija
Didžiojo . Spalio švenčių 

išvakarėse buvo paskelbtas 
TSKP Centro Komiteto ir 
Ministrų Tarygos nutari
mas dėl TSRS 1971. metų 
Valstybinių premijų pasky
rimo. Laureatų tarpe — ir 
keturi mūsų respublikos at
stovai. Tai Ukmergžs rajo
no Leonpolio tarybinio ūkio 
Dainavos gyvenvietės kū
rė j ai - archite k t a i Ramū- 
nas Kamaitis ir Virginijus 
Šimkus, statybininkas Alek
siejus Koverovas, ūkio di
rektorius Juozas Staniulis.

Dainava — pirmoji iš ke
turių eksperimentinių gy
venviečių Lietuvoje. Statant 
socialistinį kaimą, valstie
čiams iš vienkiemių kelian
tis į stambias gyvenvietes, 
iškyla daug problemų: kaip 
geriausiai išplanuoti gyven
vietes, kokius projektuoti 
gyvenamuosius . pastatus, 
kaip išdėstyti atskirus sek
torius, žodžiu, kaip sudery- 
ti kaimo žmonėms , kuo ge
riausias darbo ir buities

Armijų mažinimas gali padėt 
daugeliui neturtingų šalių
Jungtinių Tautų asamblė-’ 

joje iškeltas svarbus klausi
mas. Tarybų Sąjunga siūlo 
mažinti armijas ir militari- 
nius biudžetus Tuomet bus 
daugiau galimybių padėti 
neturtingoms valstybėms.

TSRS delegacijos siūly
mas buvo paremtas dauge
lio neturtingų mažųjų vals
tybių, ypač iš Afrikos, kai 
prasidėjo diskusijos ekono
miniais ir finansiniais klau
simais.

Eva Kralikauskienč,
Lawrence, Mass. .............. 456

Pittsburgh, Pa..........................   444
Detroit Mich.......... ...................... . 432
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 396
L. Tilwick, Easton, Pa.............. 372
W. Briedis, Nashua, N.H....... 300
S. Puidokas, Rumford, Me. ...... 206
R. Stakenas, Scottsville, Mich. 108
Chicago vajininkai ..........   72

sąlygas, kartu išsaugant 
pažangius tradicinius lietu
viško kaimo bruožus.

Dainaviečiai apsigyveno 
dviaukščiuose namuose su 
blokuotais butais per abu 
aukštus. Kartu su gyvena
maisiais namais čia buvo 
statomas ir didelis gamy
binis centras. Gerai iš- 
sprstas ir asmeninių gy
vulių pastatatų klausimas. 
Visi tvartai Dainavoje su
koncentruoti vienoje vie
toje su bendra virtuve. Jie 
pastatyti nuošalyje.

Kuriant Dainavą, dau
giausia pasidarbavo Kauno 
žemės ūkio statybos projek
tavimo institutas, žemėtvar
kos projektavimo institutas, 
Ukm e r g ė s mechanizuota 
kolona ir Leonpolio tarybi
nio ūkio vadovai, visas jo 
kolektyvas.

TSRS Valstybinės premi
jos suteikimas Tarybų Lie- 
ttuvos atstovams — aukš
tas respublikos naujojo kai
mo statytojų darbo įverti
nimas.

V. P.

Rahway, N. J. — Apie 
500 kalinių buvo sukilę ir 
pasigrobę kalėjimo viršinin
ką ir 4 sargus. Kai gub. 
Cahill pasižadėjo kalinių rei
kalavimus apsvarstyti, ka
liniai paleido pagrobtus už
status. Sukilimas ramiu bū
du likviduotas.

Pontiac, Mich. — Kas.tai 
papylė gazolino ant namo 
porčių ir padegė. Gaisre žu
vo 7 žmonės. Vieną dieną 
gaisruose žuvo 21 žmogus.

Pustrečio bilijono dolerių 
padėjo militaristam pilnai 

įsigalėti Tailande
B a n g k o k . — Tailando 

militaristai susid o rojo su 
šalies konstitucija, išvaikė 
parlamentą, paskelbė šalyje 
karo stovį, panaikino pa
skutines civilines teises.

Per daugelį metų tie pa
tys militaristai, valdžioje 
būdami, skelbė giną demo
kratiją nuo k omu n i s t ų . 
J u n g t in ė s Valstijos nuo 
1950 metų jiems sukišo dau
giau kaip pustrečio bilijo
no dolerių irgi “demokrati

Pentagonas pasisamdė 1,000 
šnipinėti unijų veiklą

Washingtonas. — Sužino-®
ta, kad Pentagonas pasam
dė armijai tarnaujančių 1,- 
000 šnipų, kuriems įsakyta 
šnipinėti unijų veiklą, ypač 
iškilusius streikus.

1969 metais Pentagonas 
sutiko Kongresui sumažin
ti civilinių žmonių šnipinė
jimą. Dabar gi pasirodo, 
kad šnipinėjimas jau didi
namas visoje šalyje.

Liege. —- 20,000 Belgijos 
metalo darbininkų paskel
bė streiką.

Arabai partizanai 
keičia strategiją

Beirutas, Lebanonas. — 
Palestiniečiai p a r t iz an ai 
keičia strategiją kovoje su 
izraeliečiais okupantais. Jie 
išvystys kovingą veiklą Iz
raelio okupuotų arabų že
mių rajonuose, bet susilai
kys nuo tiesioginio kariavi
mo su Izraelio armijomis.

Pi r m i a u palestiniečiai 
partizanai buvo sudarę sa
vo armijos dalinius ir da
rydavo tiesioginius susi
kirtimus su Izraelio armi
jomis. A

Los Angeles, Calif.—Lap
kričio 13 d. 15,000 žmonių 
dalyvavo antikariniame su
sirinkime. Reikalavo dabar 
baigti karą.

Bažnyčia turinti 
autonomiją Kinijoje
Roma. — Iš Pekino pra

neša Ittalijos spaudos agen
tūra apie generalinį katali
kų bažnyčios vikarą Kini
joje Wang Ki-ting, kuris 
raportavo, kad Kinijos 
Liaudies Respublikoje kata
likų bažnyčia turinti auto
nomines teises atlikinėti re
ligines apeigas.

Kunigas Wang aiškino 
Italijos spaudos agentūrai, 
kad katalikų bažnyčia nau
dojasi tomis teisėmis ir nie
kas jos nepersekioja.

Washingtonas. — Spalio 
mėnesį pakilo pragyvenimo 
kainos 0.2 proc.

jai ginti.” Tam tikslui Jung
tinės Valstijos ten turi 6 
militarines bazes su 48,000 
kareivių.

Kai]) pirmiau Kambodijo
je, taip dabar Tailane mili
taristai įsteigė savo dikta
tūras su Nixono adminis
tracijos pritarimu. Milita
ristai palaiko artimus ry
šius su Amerikos Centrali- 
nės Žvalgybos Agentūra 
(ICA) ir gauna iš jos fi
nansinės paramos.

Manila. — Filipinų oro 
trafiko kontųp 1 f e r i a i su
streikavo ir sulaikė beveik 
visą lėktuvais lėkio jimą.

Pasivogę vaikučius 
bandė parduoti

Jacksonville, Fla. — Wm. 
O’Hara ir R. Wetstenhaver 
iš Oklahomos pasivogę du 
dvejų metų vaikučius ir čia 
atsivežę bandė parduoti už 
$7,000 ir seną automobilį.

Abu buvo areštuoti. Jiems 
gręsia penkių metų kalėji
mas.

Vėliausios 
Žinios

Washingtonas. — Prezid. 
Nixono reikalavimu federa
linis teismas, pasiremdamas 
Taft-Hartley įstatymu, įsa
kė Atlanto pakraščio uostų 
streikuojan tiems dokinin
kams grįžti darban ir dirb
ti mažiausia 80 dienų. Ne- 
grįžtantieji darban gali bū
ti baudžiami. Pirmadienį 
dokininkai grįžo darban. 
Derybos del naujo kontrak
to tęsiasi.

New Delhis. — Indijos ar
mijos daliniai net trijose 
vietose perėjo Rytų Pakis
tano sieną. Jie atmušė Pa
kistano armijos dalinius, 
puolančius Indijos karius. 
Jungtinės Valstijos ir Ta
rybų Sąjunga ragina abi 
šalis sulaikyti mūšius ir pa
sitarimais išrišti ginčus.

Washingtonas. — Senatas 
nutarė skirti 50 0 milijonų 
dolerių Izraeliui nusipirkti 
militarinių lėktuvų.

Tampa, Fla. — Trys kal
tinami milicininko nušovi-* 
mu privertė lėktuvą nusuk
ti į Havaną, Kubą.

Washingtonas. — TSRS 
ambasadorius Dobryninas 
priminė JAV sekretoriui 
Rogers apie suplanuotą 
Rytų-Vakarų valstybių pa
sitarimą dėl sumažinimo 
militarinių jėgų užsieniuose.
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Prezidentas susikirto 
su senatoriais
&£ . .. . ■ . '

Senatoriai, skirdami bilijonus dolerių karo reika
lams, pridėjo priedų prie biliaus. Priede buvo pasakyta, 
kad prezidentas Nixonas nustatytų laiką, kada bus iš
trauktos amerikiečių militarinės jėgos iš Indokinijos.

Atrodo, tai paprastas reikalavimas, su kuriuo pre
zidentas privalo skaitytis arba visą bilių vetuoti-atmesti. 
Bet Nixonas pasirinko užgirti piniginę biliaus dalį, o 
kitą dalį nusitarė ignoruoti. Kitaip sakant, neskirti 
amerikiečių ištraukimui laika.

Dabar kai kurie senatoriai smarkiai supyko ant 
Nixono. Kai kurie jį pavadino diktatorium, jau nebesi- 
skaitančiu su Kongreso tarimais. Jie ruošiasi priimti 
kitą bilių, kuris nustatys laiką, kada pasitraukti iš In
dokinijos.

Bet toks bilių© vargiai ką gali padėti, jeigu preziden
tas stovi aukščiau Kongreso ir gali tokį bilių atmesti.

Kai valdovai nebenori skaitytis su piliečių išrink
tais atstovais, šaliai ir demokratijai gresia pavojus. 
Karas prie tos nelaimės mūsų šalį priveda.

nė Tarybų Sąjunga, kaip ir 
kapitalistinė Amerika. Ta
rybų Sąjunga padėjo Kini
joje revaliucijai laimėti ir 
po revoliucijos jai padėjo 
atsistoti ant kojų. Tuo tar
pu Amerika per visą laiką 
Kinijos nepripažino ir per 
dvidešimt metų dėjo visas 
pastangas jos neįsileisti į 
Jungtines Tautas. Kur lo
gika jas dabar dėti ant tų 
pačių svarstyklių?!

Kolumnistas Komorowski 
kreipia dėmesį ir į tai, kad 
savo kalboje Chiao Kuan- 
hua Kiniją išėmė iš Socia
listinio pasaulio ir įrašė į 
taip vadinamą Trečiąjį pa
saulį, kurį sudaro Afrikos, 
Azijos ir Lotynų Amerikos 
šalys. Vadinasi, ji tas šalis 
ima savo globon ir siekia 
joms vadovauti.

Pag a 1 i a u Komorowski 
primena, kad Kinijos klai
dinga maoistinė vadovybė 
jau padarė baisiai daug ža
los socialistiniam pasauliui. 
Ir neatrodo, kad kiniečiai 
tos savo klaidingos politi
kos atsisakytų ir Jungtinė
se Tautose.

RUOŠIASI OBUOLIAUTI 
SU VELNIU!

LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Bravo Connecticut vajininkams. Jie vis dar laikosi 
pirmoje vietoje. Šią savaitę jiems su atnaujinimais pri
sidėjo W. Yuskovic iš Stamford, Rakoza iš Waterbury, 
M. Arison iš Bridgeport ir F. Kemezis iš Torrington. 
Niujorkiečiams Jonas Lazauskas gerokai padirbėjo su 
atnaujinimais.

K. Paciūnas iš Elizabeth išrinktas LLD 54 kuopos 
“Laisvės” vajininku, nors jis jau ir prieš tai daug pa
dirbėjo New Jersės labui. Jis ir šią savaitę prisiuntė
4 atnaujinimus. M. Klimas, Juozas Bimba ir V. Pau
lauskas prisidėjo! su atnaujinimais.

Smagu matyti Nashua, N. H., sąraše. W. Briedis 
prisiuntė 8 atnaujinimus.

Worcesterio J. Jaskevičius pašoko pirmyn su vienu 
nauju skaitytoju į Lietuvą ir 9 atnaujinimais. Povilas 
Alekna jau smarkiau pradėjo kelti St. Petersburg© var
dą. Miamietei M. Valilionienei pagelbėjo V. J. Stankus. 
Norwoodo M. Uždavinis prisiuntė naują skaitytoją ir 6 
atnaujinimus. L. Bekešienė pastūmėjo savo miestą (Ro
chester) pirmyn su 6 atnaujinimais. L. Tilvikui, easto- 
niečiui, atėjo į pagalbą B. Tuškevičius iš Scrantono su
5 atnaujinimais.

Great Necko P. Beeis ir Lawrenco Eva Kralikaus- 
kienė irgi pasistūmėjo pirmyn. Geo<. Urbonas pagelbėjo 
Detroito vajininkams.

*•*■•*•
AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:

Smagu, kad mūsų vajininkai neapsistoja tik prenu
meratų rinkimu.. Jie veik kiekvieną kartą prisiunčia 
ir aukų fondui. Štai, kad ir šį sykį Jonas. Lazauskas, 
J. Jaskevičius, M. Arison, M. Uždavinis, K. Paciūnas, L. 
Bekešienė, P. Alekna, W. Briedis, J. Bimba, P. Beeis— 
visi pasidarbavo gavimu aukų. Vardai aukotojų telpa 
sąraše.

A. Pilkauskas, Worcester, Mass........................ 6.00
A. Wasiliene, Worcester, Mass. .. . . ............. . 6.00
V. Trakimas, Worcester, Mass. ............ .0.00 
Mrs. B. Shimkus, Hightstown, N. J., ,

per V. Paulauską ..................... 0.00
L. Bartkus, Linden, N. J. . .. .„........'------- - 6.00
M. Burkauskienė, Elizabeth, N. J.' .......... 6.00
V. Bizulis, Philadelphia, Pa. ... ........... 6.00 
Elizabeth Ecenia, Tampa, Fla. .. . . . .............. 6.00
Mrs. T. Lapin, Hudson, N. H........................... 6.00
Kazys Churlis, Pattenburg, N. J...................... 6.00
P. Vaičionis, Cranford, N. J. ........_____ 6.00
L. Novak, Cranford, N. J. ........ . ....... 6.00
L. Butkevičienė, Hartford, Conn. . . .a....... 0.00
Vincas Karalius, Waterbury, Conn. ...____ __ 5.00
Kazys Danisevičiuis, Waterbury, Conn.  ..5.00 
Elena Radzevičienė, Waterbury, Conn. ......... 5.00
Adolph Sereika, St. Petersburg, Fla. .. ............  5.00
V. J. Stankus, Miami Springs, Fla. ...............  5.00
M. Grigun, Norwood, Mass.,......... . . ................ 5.00
W. Briedis, Nashua, N. H. ............................ 5.00
B. Makutėnas, Cranford, N. J. . ............ 5.00
C. Skarbalienė, Paterson, N. J...................... 5.00
M. Swed, Paterson, N. J................................... 5.00
B. Kubilienė, Hamilton, Ont., Canada ........... 5.00
P. E. Stepon, Gulfport, Fla. .......................... 4.00
M. Giedrynas, Pt. Washington, N. Y.................. 4.00
B. Mikulis, Nashua, N. H. .. . . . . . .......... 3.00 
Millie K. Barnett, Hartford, Conn.t JU ....* . . 2.00 
F. Gricius, Rochester, N. Y. ..;. .. . . . . ..........  2.00
P. Buslavicius, Nashua, N. H. -- - - - - - --------- 2.00 A
J. Monius, Nashua, N. H...................................... 2.00,.,
J. Svirnelis, Nashua, N. H. ................ 2.00 
A. Vinickas, Great Neck, N. Y. -- - - - - ----- - - 2.00
J., Stupor, Portland, Ore.......................   1.70

Nauji vejai taptautinej politikoj
Kinijos Liaudies Respublikos priėmimas į Jungti

nes Tautas ir Chiang Kai-šeko agentų išvarymas yra 
didžiulis žingsnis pirmyn pasaulinėje diplomatijoje.

Nixono nusitarimas lankytis Kinijoje ir Tarybų Są
jungoje taipgi skaitomas dideliu pažangos laimėjimu.

Dabar jau matosi viltis žymiai padidinti prekybą 
su socialistinėmis šalimis. Pradžia jau padaryta, sutin
kant parduoti nemažai mašinerijos automobilių fabrikui 
Tarybų Sąjungoje.

Prekybos sekretoriaus Stanso pasitarimai Maskvoje 
su Kosyginu ir kitais tarybiniais pareigūnais irgi sutei
kia daug naujų vilčių.

Sklandžiai eina pasitarimai Vienoje tarp Amerikos 
ir Tarybų Sąjungos atstovų strateginių ginklų limita- 
cijos klausimu.

Bendrai imant, nauji vėjai siautėja diplomatinėje 
atmosferoje. Jie žada mažinti šaltojo karo atmosferą. 
Tai vis taikos šalininkų laimėjimas.

Kas ką rašo ir sako
SUSIRŪPINIMAS LIETU
VOS EŽERŲ ATEITIMI

Vilniaus “Tiesoje” (lap
kričio 11 d.) Lietuvos gam
tos apsaugos draugi j os 
kraštovaizdžio apsaugos ko
misijos pirmininkas K. Ėr
ingas ir Biolobijos mokslų 
kandidatas R. Pakalnis su- 
surūpinusiai kalba apie Lie
tuvos ežerų likimą. Iš jų 
straipsnio “Kad raibuliuo
tų visi ežerai” sužinome, 
jog Lietuvoje yra belikę 
3,200 ežerų-ežerėlių. O ka
daise, žinoma, jau labai se
niai, Lietuvoje buvę net 
30,000 ežerų.

Tiesa, jie sako, “daug 
ežerų išnyko dėl vandens 
srauto prasigraužimų grun
te. dėl klimato kitimo, už- 
pelkėjo. Bet daug jų žuvo 
ir dėl neapkalvotos žmo
gaus veiklos”.

Antai, “nemaža ežerų bu
vo specialiai nuleista, me
lioruojant drėgnas žemes, 
ikikariniais ir pokario me
tais. Dabar, pradėjus tai
kyti pažangesnius ežerų Ap
linkos sausinimo metodus, 
lyg ir nebeliko priežasčių 
ežerų lygiui žemėti, tačiau 
šis procesas vyksta, ir bū
tinai imtis ryžtingesnių 
priemonių ežerų vandens 
lygiui reguliuoti. Kitaip

galima susilaukti ir dides
nių praradimų”.

Iš jų sužinome, kad tuo 
jau yra susrūpinta ir kad 
“Respublikos vandens ūkio 
projektavimo i n s t it utas 
projektuoja ežerų lygiui re
guliatorius — šliužus”. Tik 
galime palinkėti, kad šios 
K. Ėringo ir R. Pakalnio 
pastabos padės projektavi
mo ir reguliatorių pastaty
mo darbus paskubinti.

So. Bostono menševikų 
“Keleivis” (lapkričio 16 die
ną) duoda savo skaityto
jams vedamąjį “Ar Raudo
noji Kinija galėtų būti mū
sų sąjungininkė?”. Kalba
ma apie lietuviškų “vaduo
tojų” Lietuvos “laisvinimo” 
raketą.

Ir “Keleivis” griežtai at
sako: “Kodėl mes turime 
būti tokie šventi... Jeigu, 
sakysime, ir velnias, net 
ir raudonas, galėtų padėti 
įeiti į dangaus karalystę?” 
Kodėl “vaduotojai” turėtų 
jo talkos bijoti arba atsisa
kyti. Neprivalą!

Iki šiol, kaip žinia, “va
duotojai” visas viltis dėjo 
ant Jungtinių Valstijų. Jos 
jiems atomine bomba vieną 
gražią dieną kelią atidary
sią į mūsų mieląją Lietuvą. 
Dabar, matome, remsis jau 
“raudonojo velnio” paslau
ga. Vargiai kas ir iš to iš
eis.

Taipgi, kaip matote, Lie
tuvoje sugrąžinimą buržua
zijos viešpatavimo su kokia 

j nors smetoniška fašistine 
diktatūra, keleiviniai va
duotojai laikytų sukūrimu! čio 
(Lietuvoje “daugaus kara
lystės”. t

SMARKIAI KRITIKUOJA 
KINUOS POLITIKĄ

A u i e r i k o s pažangiečių 
dienraštyje “Daily World” 
(lapkr. 20 d.) kolumnistas 
Conrad Komorowski disku- 
suoja Kinijos Liaudies Res
publikos nusistatymą Jung
tinėse Tautose, kurį lapkri
čio 15 dieną Generalinėje 
Asamblėjoje išdėstė Kinijos 
dele g a c i j o s pirmininkas 
Chiao Kuan-hua. Tai nusi
statymas, kuris Nesuderina
mas su marksizmu-leniniz- 
mu. Tai politika, kuri tik 
žalos žada socialistiniam 
pasauliui.

Kaip žinia, savo kalboje 
kinietis tarybų Są,jungą 
pasaulinėje arenoje sutapa
tino su Jungtinėmis Vals
tijomis. Kinijai taip pat 
esanti pavojinga socialisti

IR TEN FAŠISTINIAI 
KRIMINALISTAI 
SIAUTĖJA

Urugvajaus pažangiečių 
“Darbe” (lapkričio 13 d.) 
skaitome:

“Fašistai sprogdina pa
žangiųjų namus Montevidė- 
jaus mieste ir kituose Uru
gvajaus miestuose. Fašistai 
apšaudo politinius pažan
gius klubus ir sprogdina 
namus pažangiųjų veikėjų.

Montevidėjuje, 25 dieną 
spalio mėn. naktį padėjo 
bombą po profesoriaus Ru
ben Yanez namu ir sužeidė 
jo dukterį 15 metų, kuri 
miegojo, nuo sprogimo ant 
jos užkrito langas.

Už tokį kriminališką pa
sielgimą liaudis labai pasi
piktino, nes Yanesas yra 
vidurinės mokyklos profe
sorius ir geras artistas, taip 
pat direktorius teatro “EI 
Galpon” ir “Plataus Fron
to” (Frėnte Amplio) kovo
tojas ir pažangiųjų pažiū- 
fų žmogus”.

Miami, Fla., tikrai pasirodė gražiai. V. Bovinas pri
siuntė $600.25. Štai vardai aukotojų:

Spaudos parengimo pelnas, LLD 75 kuopos, 
Miami, Fla................................. .

LLD 75 kuopos auka, Miami, Fla. ..... 
“Laisvės” skaitytojas, Miami, Fla. ..... 
A. M. Valilioniai, Fort Lauderdale, Fla 
H. F. Mankauskai, Miami Fla..........
Ch. A. Aimontai, Miami, Fla..................
Ig. Urbonas, Miami, Fla.........................
A. Bečienė, Miami, Fla...........................
V. M. Bovinai, Miami, Fla............. .......
P. Balčiūnas, Miami, Fla........................
J. M. Paukštaičiai, Miami Fla................
J. S. Thomsonai, Miami, Fla..................
J. M. Koch, North Miami, Fla................
W. Mikulėnas, Miami Beach, Fla.........
E. Vitartienė, Miami, Fla................ .......
J. M. Kanceriai, Fort Lauderdale, Fla.
S. Grublin, Miami, Fla. .. ........ ...............
P. Urbonaitė, Miami, Fla........................
P. J. Gasper, Miami, Fla........................
V. J. Stankus, Miami, Fla......................
A. Paukštienė, Miami, Fla......................
J. R. Ivanauskai, Miami, Fla. ...............
R. M. Chuladai, Miami, Fla............ .
J. Smalenskas, Miami, Fla......................
Olga Šimkus, Miami, Fla.......................
Mitzė Bovinas, Miami, Fla...........

$124.25 
. 100.00 
. 100.00 
.. 45.00 
. 30.00 
. 26.00 
.. 20.00 
.. 20.00 
.. 20.00 
.. 20.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
.. 10.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00 
... 5.00

Bo $1.00: A. Čepulis, Maspeth, N. Y.; Jonas Kal
vaitis, Maspeth, N. Y.; Anna Cibulsky, Maspeth, N. Y.; 
A. Dudonis, Worcester, Mass.; J. Spakauskas, Worces
ter, Mass.; Anna Banulis, Billerica, Mass.; Geo. Urbo
nas, Detroit, Mich.; Anna Lenis, Lawrence, Mass.; J. 
Sadauskas, Norwood, Mass.; Wl. Grinkevičius, Norwood, 
Mass.; E. Usevage, Rochester, N. Y.; Wm. Berkowitz, 
Webster, N. Y. ; Frank Kemežis, Torrington, Conn.; An
tanas Marshall, Torrington, Conn.; Juozas Matusevi
čius, Torrington, Conn.; M. Lideikis, Largo, Fla.; Leo 
Valančius, Gulfport, Fla.; K. Bakšys, St. Petersburg, 
Fla.; J. Bakšys, Gulfport, Fla.; W. Wv Balčiūnas, Mexi
co, Me. ; J. Caroso, Hudson, N. H.; A. Šidlauskas, Great 
Neck, N. Y.; Mrs. J. D,. Burnett, Canterbury, Conn.; 
D. Milkūnas, Norwood, Mass. 

• • •
Per savaitę, kuri baigėsi su lapkričio 19 d., aukų 

gavome $1,121.95. Iki šiol gauta $9,992.85. Dar reikia 
$5,007.15. Dėkojame visiems.

Atsiprašome Jurgio ir Sofijos Stasiukaičių, kurie 
gyvena Fairview, N. J., o mes sakėme Fairlawn, N. 
Taipgi norime pranešti, kad praėjusiame hartfordiečtų 
pobūvyje, mūsų geras bičiulis Vincas Jokubonis aukojo 
per P. Ventą, $10 o buvo pagarsinta kaip Vinco Ado
monio auka.

Administracija

Viso $600.25

A. Bimba iš Waterburio pobūvio, įvykusio lapkri-
14 d., parvežė $68 aukų., Vardai telpa sąraše.

Per S. Večkį waterburietis Peter Velykis paaukojo 
Namo Bendrovės šėrą vertės $25.

Taipgi aukojo Namo Bendrovės Šerą $25 Marta Ka- 
valiūnienė prisiminimui savo mirusio mylimo vyro 
Zigmo, kuris visuomet buvo uolus “Laisvės” rėmėjas.

Valys Bunkus prisiuntė $50 nuo Rožės Samulio- 
nienės iš St. Peterburg, Fla. Sako Valys: Drauge Sa- 
mulionienė linki “Laisvei” dar ilgai gyvuoti, o “Lais
vės” leidėjams geros sveikatos ir sėkmės jų garbingose 
pareigose.” 

* * • — • ** " • “ "* • f, .
Nilo kitų gauta sėkamai:

Alice Gegznas, Philadelphia, Pa., prisiminimui
/ i JL / ' *■

savo mirusiųjų tėvelių ....................  $25.00
B. Tuškevičius, Scranton, Pa. .................... 25.00
Draugė Mureikienė, Milford, Conn. ......... 20.00 
K. Aučius, Fairlawn, N. J. ...... ...................  20.00
M. Klimas, East Brunswick, N. J.............. . . 20.00
Jurgis Laukaitis, Maspeth, N. Y.................... 11.00'
Charles Akscin, East Hartford Conn. ........... 11.00
Frank Kontenis, Rochester, N Y................. 11.00
A. Dobilienė, Brooklyn. N. Y. ........................ 11.00:
J. Vaitas, Rochester, N. Y. ............... 11.00 
Vincas Jokubonis, Waterbury, Conn. ....... 10.00 
S. Vetchkis, Wo’odhave'n, N. Y. ............ 10.00 
Marijona ir Juozas Kupčinskai

Great Neck, N. Y., per N. Ventienę ..... 10.00 
M. Valatkienė, Bridgeport, Cofin. ........... 10.00 
Elenora Sungailiene, Oceanside, N. Y. .. ........... 10.00
Juozas Bimba, Hawthorne, N. J. .......... 10.00 
P. Dėnnis, Cliiton, N. J. ..................... 10.00 
Antanai Rakoza, Waterbury, Conn. . 6.00

Hartford, Conn.
Onytė Visockienė, girdė

jau, susirk© ir nuvežta Į 
Boston, Mass., ligoninę, pa
tikrinti sveikatos padėtį. 
Platesnių žinių neturiu, nes 
ji gyvena Kensington, Conn. 
Per daug metų ji dainuoja 
Laisvės Chore nugalėdama 
visus sunkumus, važinėda
ma be savo automobilio, 
bet neapleisdavo pamokų 
nei prastame ore, nei šilu
moj/ py

Lapkr. 31 d. L. Butkevi
čienė išėjo į Hartfordo Hos- 
pitalį sveikatą pataisyti. 
Ji taipgi nenuilstanti “Lais
vės” ir Laisvės choro dar
buotoja per daug metu.

Abiem linkiu pataisyti 
sveikatą ir vėl darbuotis 
visų labui.

Laisvės Choras rengia 
draugišką Kalėdų sueigą, 
gruodžio 19 dieną, sekma
dienį, 1 vai. po pietų, 157 
Hungerford St. Tu res ir 
kalėdų dieduką, kad mus 
apdovanotų; reikia atsineš
ti $1 vertės dovanėlę.

Pietūs bus už labai mažą 
dovaną, o socialiam nariam 
— tik už pusę kainos, taigi 
palaikykit tą dieną, praleis
ti su mumis. Kviečia komi
sija.

Pittsburgh, Pa. —- Fede
ralinis teisriias sudraudė 6 
policištūs už brutalų elgesį 
su juodaisiais piliečiais.

Pittsburgh, Pa.
Serga mūsų draugijų 

veikėjos
Neseniai rašiau į “Lais

vę” apie sunkiai sergančias 
mūsų pažangiųjų draugijų 
veikėjas: Uršulę Paich, So
fiją Monskienę ir kitas. Kol 
kas sergančiųjų sveikata 
nėra pagerėjus. Gaila.

Prie sergančiųjų dar pri
sidėjo d-gė Sofija Karsokie- 
nė, daug metų buvusi LDS 
160 kp. sekretorė ir kitų 
pažangiųjų draugijų veikė
ja. Daba r yra sunkios ligos^y 
spaudžiama, ir jau kelinta 
savaitė kaip yra nuvežta į 
Suburban General ligoninę.

Gaila, sergančiųjų! Lin
kiu, kad jos visos į trumpą 
laiką atgautų gerą sveika
tą!

J. K. M.

Du milijonai darbininkų 
streikavo Japonijoje
Tokijas. — Du milijonai 

darbininkų Japonijoje buvo 
paskelbę 24 valandų streiką 
prieš Amerikos - Japonijos 
sutartį ir amerikiečių mili- 
tarines bazes Okinavoje. 
Tūkstanč i a i demonstravo 
prie Amerikos ambasados.

Kituose miestuose taipgi 
įvyko demonstracijos ir su-7 
sikirtimai su policija, šim
tai sužeistų ir areštuotų.
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ALDONA ALEKNIENĖ

Žvelgiu į Tėviškę
St. Petersburg, Fla So. Boston, Mass, help wanted-male-femali help wanted-male-femalb

(Tąsa iš pereito num.)
I Druskininkus

Būti Lietuvoje ir nema
tyti Druskininkų, tikrai bū
tų nuostolinga. Tai žalias 
miestas, įsikūręs Nemuno 
pakrantėje, o apsuptas spyg
liuotų miškų plotais. Ku
rortas iš senų laikų išgar
sėjęs mineralinio vandens 
šaltiniais ir gydomosiomis 
savybėmis.

Pasivaikščiojome po ku
rortą pušynų takeliais. Pui
kūs gamtovaizdžiai, tyras 
oras. Gausu sanatorijų ir 
poilsio namų. Vieni gydosi, 
kiti poilsiauja. Džiaugėmės, 
kad aplankėme tokius ra
mius kampelius. Susipaži
nome, kiek daug Tarybų 
Lietuvoje domės kreipiama 
į žmogaus sveikatą. 

%

Pakelėse sustojome Bud
nikų girioje, apžiūrėjome 
bunkerius, kuriuose parti
zanai gyveno. Sekantis su
stojimas Pirčiupyje pas 
“Motiną,” kuri įspūdingai 
stovi kryžkelėje. Tai ku
piškėno Gedimino Jokubo- 
nio skulptūra. Šį rytą jis 
aplankė mus viešbutyje.

Dar sustojome Smno 
apylinkėje paimti Silvestrą 
Kažukauską a r g entinietį, Bečiene pagamino skanius

ir jų gamtos grožį. Kasmet 
čia vyksta tradicinė Kauno 
miesto Dainų šventė.

Aplink Kauną išaugę di
džiuliai rajonai, apartmen- 

i tinai namai. Taipgi daug 
naujų įvairių įmonių. Tik 
su automobiliu galėjome 
tiek daug apkeliauti.

Daktarai Pikčiai lankėsi 
St. Petersburge, tad jiems 
buvo įdomu mus sutikti, 
kadangi jie įsigijo daug pa
žinčių Floridoje. Sekmadie
nio popietę jie ir sūnus at
vyko atsisveikinti. Taipgi 
teisininkas Kauno miesto 
prokuroras Petras Vilimas 
su žmona ir dukryte.

Prokuroras Petras Vili
mas yra mūsų St. Peters- 
burgietės Kay Kelly sūnė
nas. Maloniai mus paglobo
jo, su mašinėle mus pavež
damas į Vilnių. Pakeliui su
stojome pas Kauno jūrą pa
sigrožėti žavingais vaizdais.

(Bus daugiau)

75 
ir

Lapkričio 17 d. LLD 
kuopa turėjome pietus 
susiri n k i m ą . Mūsų gera 
gaspadinė M. Kancerienė 

“su savo pagalbininke P.

viešėjusį Lietuvoje. pietus. Tik kuopos narių
Būtinai norėjome sustoti dalyvavo nedaug. Bet susi- 

Savilkmyse aplankyti Ro- rinkimas buvo geras tari- 
Nutarėme lapkričio 

3 dieną pasveikinti su Žie
mos šventėmis ir Naujai
siais metais “Laisvę,” “Vil
nį” ir “Liaudies Balsą,” pa
skirdami po $25.

Reikia atiduoti draugam 
J. ir M. Kanceriams didelį 
kreditą už surengimą pietų 
kožną mėnesį prieš LLD 
kupos susirinkimą Nuo pie
tų vis palieka keli desėtkai 
dolerių pelno, ir galime pa
aukoti mūsų laikraščiams 
ir kitiems geriems reika
lams.

Po susirinkimo turėjom 
trumpą programėlę. Kai 
.kurie draugai gerai pakai- 

jo^apyUnkes. Ir'^0djelU klausimais. 
__ _ Tai buvo S. Jurevičius. P.

pietus. Tik kuopos narių

jaus Mizaros kapą. Tai ža- maiši 
vus, Juodžio kalnas ir stai
gi pakalnė. Pakalnėje trys 
tyvuliuojantys ežer ė 1 i a i : 
Juodis, Ružys ir Ruželys.
Žali pušynėliai. Tai nepap
rasto grožio panorama. Ro
jaus jaunystėje pamilta vie
telė, į kurią jis amžinai su
grįžo... LWb\

K a u n a s
v Apsistojome naujame gra
žiame viešbutyje “Baltija”. 
Ilgai nelaukus skubėjome 
į Laisvės Alėją. Miesto cen
tre daug pakitimų nėra. 
Anksti iš ryto atvyko dak
tarai Pikčiai. Jie per keletą 
valandų mus vežiojo po; 
Kauną ir
IX fortą apžiūrėjome. Klai
kus, siaubingas jausmas 
ima vaikštant po kameras, 
kiek čia pasibaisėtino žiau
rumo butai

Kauno apylinkės tikrai 
gražios. Čia ties Kaunu su
sitinka didžiosios upės—Ne
munas ir Neris ir teka į 
motulę Baltiją. Didžio gro
žio Kauno miestui teikia 
Ąžuo lynas, kurio plotas 
siekia šešiasdešimt hekta
rų. Upių krantai apžėlę iš
sišakojusiais ąžuolais ir 
lieknomis pušelėmis, šimta-

1 y mečiai milžinai ąžuolai, kal
vos, piliakalniai. Ąžuolynas 
baigiasi su gražiu Mickevi
čiaus slėniu. Šį vardą gavo 
nuo lenkų žymaus poeto 
Adomo Mickevičiaus, kuris 
taip gražiai savo kūryboje 
apdainavo Kauno apylinkes

----- — . _ — - —.— . —a . 

Gudelis, na, ir mūšy “fi
nansų ministeris,” kaip mes 
jį vadiname, J. Kance r i s. 
Didžiumai narių jų visų 
kalbos patiko.

Lapkričio 7 dienos pa
rengimas spaudos naudai 
pavyko labai gerai. Nuo jo 
“Laisvė” gavo $124.63, 
“Vilnis”—$124.63, o “Liau
dies Balsas” — $62.15.

Dar syki primenu, kad: 
gruodžio 5 d. Aido choras 
rengia pietus ir koncertą 
Lietuvių Socialio Klubo sa
lėje, 2610 N. W. 119th St., 
Miami, Fla. Gerbiami 
amio ir kitų kolonijų lie
tuviai esate Aido choro 
rių kviečiami dalyvauti. Vi
si būsite pilnai patenkinti 
mūsų naujomis dainomis.

Ex Lowellietis

Mi

na-

BALTIMORE, MD.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Onos Žemaitienės
mirusios

1970 m. lapkričio 30 d.
Jau vieneri metai kai ji atsiskyrė su mumis, 

bet mes jos nepamirštame. Po ilgos ligos ji mirė 
Wilkes-Barre General Hospital.

Vyras — Antanas žemaitis
Vaikai — Petras žemaitis,

Mrs. Robert Martin
Mrs. John Lucas
4 anūkai ir 2 pro-anūkiai

Praeitų sykį įrašydamas 
apie rengiamus “Laisvės” 
naudai So. Bostone pietus, 
pažiūrėjau į ne šių metų

Svečių iš šiaurės ir vieti
nių prisipildė pilna gana 
erdvi salė.

Pirmiausia mūsų šeimi
ninkės pavaišino pietumis. 
Baigiant pietauti pirminin
kaujanti Adelė Pakalniškie
nė pranešė, kad šiandien 
mūsų pobūvis nėra eilinis. 
Mūsų 45 kuopa atžymės 
laikraščio “Laisvės” šešias
dešimtmetį jubiliejų. Adelė 
pasakė trumpą, tačiau la
bai išsamią įžanginę kalbą. 
Kadangi Adelei prieš dau
gelį metų teko dirbti prie 
“Lasvės,” tai ji gerai susi
pažino su “Laisvės” reika
lais. Ji sakė: “Laisvė” nuo 
pat 1911 metų įsikūrimo 
nuėjo sunkų kovos kelią, 
tačiau nesuklupo,
i “Laisvė” gyvuoja jau 60 
metų. Linkiu “Laisvei” ir 
jos leidėjams dar ilgai gy
vuoti ir skleisti tiesos žodį 
Amerikos lietuviams. Už
baigus kalbą, Adelė pakvie- 
ttė Aldoną Aleknienę pas
kaityti eilėraštį “Pasveikin-jpią, nebegalime perdaug 
kim Laisvę”, parašytą niu
jorkiečio Jono Juškos.

Pristatytas Jonas Milleris 
pakalbėti. Jis sakė: Gerbia
mi tautiečiai, mes šiandien 
susirinkom atžymėti mūsų 
mylimo laikraščio ‘Laisvės’ 

Taipgi kuopa paskyrė pa-’60 metų jubiliejų. 60 metų 
ramos $200 Urugvajaus lie
tuvių pažangiam laikraščiui 
“Darbas.”

Šiam mėnesiui parengimų 
komisijoje šeimininkės pa
siliko tos pačios. Tik V. 
Bunkienės vietoje sutiko 
dirbti Jonas Milleris ir Ja-' 
nės Greblikienės vietoje — 
Frank Milleris. Drg. White 
per eilę metų supirkdavo 
įvairius renkmenis kuo- 
p o s parengimams. Šiuo 
laiku, jo sveikatai su
silpnėjus, jo pareigas per
ėmė J. Greblikas. Taipgi 
Eva Valley sugrįžo prie sa
vo senų pareigų. Ji parda
vinėja bilietus kuopos pa
rengimams.

Kuopos narė Anna Bun- 
kienė, besitriūsdama prie 
namų ruošos, skaudžiai su
sižeidė du dešinės rankos 
pirštus. Prisiėjo kreiptis 
prie gydytojo, kad susiūtų 
pažeistų pirštų odą.

Kuopos narys B. Purti- 
mas jo žmonos Onutės gim
tadienio proga pavaišino 
Dainos mylėtojų chorą. Su
dainuota jai “Ilgiausių me
tų.” Ačiū jiems.

Po susirinkimo turėjome 
pietus. Svečių prisipildė 
pilna salė. Visi geroje nuo
taikoje linksminosi iki va
karo. ■ *ti

Sekmadienį, lapkričio 7, 
įvyko 45 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Jį atidarė 
kuopos pirmininkė Paulina 
Blaškienė

Pirmiausia minute tylos 
pagerbti mirusieji kuopos 
nariai — Sharovas ir Las- 
nikas. Sharovo artimieji 
prašė, kad kuopa nepirktų 
gėlių, o tuos pinigus pasiųs
tų širdies ligų fondui. Jų 
prašymas patenkintas.

Toliau susirinkimą vesti 
išrinktas Juozas Bakšys. 
Sekė kuopos valdybos bei 
komisijų pranešimai. Kuo
pos protokolų sekretorė 
Aldona Al e k n i e n ė per- 
sakitė praėjusio susirinki
mo tarimus. Finansų sekre
torė Agnes Jurevičienė pra
nešė, kad kuopos finansinis 
ir narių stovis yra geras.

Taipgi priminė, akd šian
dien į kuopą įsirašė dar vie
nas narys —■ Statsys Vai
neikis.

Kanados “Liaudies Balso” 
leidėjai prisiuntė kuopai 
laišką, prašo talkos vajuje 
gauti naujų prenumeratų 
ir atnaujinti senas. Laiš
kas priimtas vienbalsiai. 
Kuopa paskyrė $200 para
mos laikrašiui ir V. Bunkus 
išrinktas “LB” vajininku.

tai gražus skaičius. Per šią 
eilę metų “Laisvė” keliavo 
į kiekvieną šalį, kur tik 
randasi lietuvių, “Laisvė” 
keliavo į Lietuvą ir buržu
aziniais laikais, nors ir bu
vo sunkiai įsileidžiama. Mes 
pažangūs Amerikos lietu
viai visais galimais būdais 
stengiamės palaikyti “Lais
vę” finansiniai, kad ji ga
lėtų dar ilgai gyvuoti ir 
rašyti tiesos žodį. “Laisvė” 
mus jungia, mes dalis tos 
apšvietos...

Amerikoje buvo ir yra

SEWING MACHINE 
MECHANIC

For mens shirt factory. Good 
salary, opportunity and excellent

CONQUEROR MFG. CO.
420 Park Ave,, Perth Amboy, or call 

201-442-7332
(85-91)

CUTTER

Short Knife. Men’s Custom Shirts.
Salary

kalendorių ir parašiau, kad Į working conditions, 
atsibus gruodžio 6-tą, o tu
rėjo būti pasakyta, kad pie
tūs rengiami sekmadienį, 
gruodžio 5-tą, pirmą valan
dą. Jeigu pasitaikytų gra
žus oras, manau, turėsime 
svečių ir iš aplinkinių mies
tų, nes norima atžymėti 
“L-vės prieš 60 metų Bos
tone įsteigimą. Mūsų įgu
dusios virėjos visuomet pa
gamina skanius patiekalus; 
atvykusieji nebūna suvilti. 
Taipgi svarbu sukelti dau
giau “Laisvei” finansinės 
paramos, nes matyt, kad 
dardaug trūksta iki sukė
limo užsibrėžtos sumos, o 
skirtas vajui laikas greitai 
bėga. Tai, kurie sveiki bū
sime, pasimatysime 318 W. 
Broadway, South Bostone, 
gruodžio penktąją.

NURSES — RN’S — LPN’S —AIDES
Experienced. Part or full time. All 
shifts and weekends available. Ap
ply Hamilton nursing home, 285 
Hamilton St., Somerset, N. J.
201-247-2414. (85-91)

COOK
Experienced cook. Prefer back

ground in Institutional cooking. 
Part time. Apply Hamilton Nursing 
Home, 285 Hamilton Street, Somer
set, N. J. 201-247-2414.

(85-91)

STORE TENDER
BOLOGNA MAKER or

Good pay. Union benefits.
Phone 201-945-7086.

helper.

(90-92)

Kalbant apie sveikatingu-

girtis. Neseniai atlankiau 
Anna Mažuikienę, ilgametę 
“Laisvės” skaitytoją ir gerą 
rėmėją. Ji skundėsi, kad la
bai prastai mato. Jai rei
kėtų ant akių operaciją da
ryti, bet sako: “Daktaras 
pripažino, kad mano širdis 
silpna, tai ką begelbės, o 
gal ir neatlaikyčiau” Mažai 
bepavaikšto, jau į parengi
mus nebeturi jėgų atsilan
kyti.

Taip pat gera laikraščio 
rėmėja Suzana Šukienė irgi 
labai silpnai vaikštinėja. 
Bet ji turi gerą dukterį, ku
rios vyras Suzaną į mūsų 
sueigas beveik visuomet at
veža.

Mūsų sueigose pasigedo
me St. Einingio. Maniau, 
kad gal į šiltą Floridos kli
matą žiemoti išvažiavo. Ta- 

daug įvairios rūšies lietu- čiau visai netaip atsitiko: 
susirgo ir į ligoninę pagul
dė širdies sušlubavimas... 
Per telefoną kalbėjausi, sa
kė, kad beveik tris savaites 
išgulėjo ligoninės lovoje. 
Dabar esąs biskį sustiprė
jęs, jau ketina ir į parengi
mus atsilankyti.

Nesmagu nelinksmas nau
jienas rašyti, bet kad jau 
taip yra. Linkiu ligoniams

viškų laikraščių. Tačiau 
“Laisvė” mums paliko ar
tima ir sava. Todėl, kad ji 
atstovauja darbo žmonių 
klasę, kovoja už taiką, prieš 
skurdą, už gražų žmonijos 
gyvenimą.

Toliau Dainos mylėtojų 
choras, vadovybėje Adelės 
Pakalniškienėts, atliko gra
žią dainų, programą.

Malonu buvo sutikti po- sustiprėti ir su mumis dar 
būvyje niujorkiečius Eleną ilgai dalyvauti. A. K—a 
ir Praną Waitkus, kurie 
prieš savaitę laiko atvyko 
pastoviai apsigventi Pa
sadena, Fla. Geriausios 
jiems sėkmės.

V. B—nė

Washingtonas. — Federa
linė valdžia suteikė galią 
miestams pakelti kontro- 

šešiasdešimtme- liuojamas nuomas iki 7.5%

šeštadienį, . lapkričio! 13, 
toje pačioje salėje įvyko 
“Laisvės” 
tinis atžymėjimas. sų sausio 1 d.

PHILADELPHIA, PA. 
M i 'F u s

Ignui Paliepiui
Lapkričio 16 d., 1971 m.

Atsisveikindami su draugu, mets reiškiame 
širdingą užuojautą jo mylimai žmonai Vladei 
Paliepienei (Danielaitei), jo dukterei Mrs. Millie 
P. Kevit, žentui Billy Kevit ir anūkams, gimi- 

irnėms, idėjos draugams
J. Kazlauskas
N. Mačunas
Mrs. Agnis
J. Mačunasi
H. Tureikienė
F. ir P. Walantai

Mr. Paul

bičiuliams.
R. Merkis
P. Plungė
Mrs. Žvirblienė
E. Mulokiutė
J. šaškas
M. Čerkauskienė

P. Norkas

HELIARC WELDER

3 to 5 years experience. Call 201- 
352-4200 after 4 P.M.

(91-92)

Pranešimas
Philadelphia, Pa.

LLD 10 kp. susirinkimas 
įvyks gruodžio 5 d., 2 vai. 
po pietų. Šis susirinkimas 
paskutinis šių metų. Tadgi 
perrinksime kuopos valdy
bą 1972 metams. Pasitarsi
me apie ateinančios žiemos 
veiklą.

Palinkėsime vienas kitam 
linksmų žieminių švenčių ir 
laimingų naujų 1972 metų.

Į šį metinį susirinkimą 
specialiai kviečiame visus 
narius. Sekr. J. K. (91-92)
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Chenango 
are

NURSES
Exciting openings now 

RN’s and LPN’s in the 
tended care wing at
Memorial Hospital. Positions 
available on all 3 shifts in both 1 he 
new wing and the General Hospital.

Competitive salaries, a full range 
of benefits, new modern facilities, 
and pleasant surroundings. This is 
an opportunity you won’t want to 
miss.

For details, contact Personnel 
Director, Chenango Memorial Hos
pital, Norwich, N. Y. 607-334-9966.

(91-93)

BUSINESS OPPORTUNITY

OCEAN FRONT MOTEL
POPULAR NEW JERSEY SHORE 

Plush All Brick Cofnstruction 
138 Units 

Liquor License 
Plush Dining Room 
Night Club 
Restaurant 
Sauna Bath 
Olympic Pool

Net $225,000, Yearly
After 1st mortgage payment. Total 
price $4,000,000. Down payment 
$900,000. Present mortgage can be 
assumed $1,000,000. Owner will take 
back 2nd mortgage at 8%. Terms 
of 2nd mortgage subject to nego
tiation call 201-244-4566 Realtor.

(91-96)

SERVICE STATION
SUN 'J'A N LAKE ESSO 

RT. 23, RIVERDALE, N. J. 
Excellent highway location. Acttual 
monthly volume 30,000: Potential 
50,000 gallons Avail immediately. 
Dealer training. Call today 201- 
342-0700 Dick Lugg.

(91-97)

Open. Steady work. 
GAMBERT BROS.

55 Lafayette Street 
Newark, N. J. 

623-5496
(88-91)

Stationary Engineer — Licensed 
Blue or Black Seal Fireman to run 
boilers & boilerroom equipment. 
Good starting salary plus benefits. 
For interview call Mr. Jerry Sca- 
ramuzzi at 201-471-4500.

We are an equal opportunity em
ployer. (91-96)

POLISHING LATHE OPERATOR.

Small expanding company. Full 
company benefits. Excellent starting 
salary & overtime. 201-257-0300.

(91-97)

JEWELRY TOOL & DIE MAKER.
Experienced EDM operator. Un
usual permanent opening with mfg. 
concern. Hospitalization, paid vaca
tions and all related benefits. Top 
pay for rgiht person. 201-589-9092.

(91-93)

LUMBER JACK, over 21, $114 per 
week, guaranteed annual wage 
handle lumber and deliver orders, 
no experience necessary.

Call 201-353-5200,
(90-92)

TAPERS
FINISHERS

To work Immediately.
$7 a Roll.

CALL SHELLEY AT
201-364-8870

FLAIR
Jackson, New Jersey

(88-91)

BOLOGNA MAKER
Helper or Apprentice. 

Good pay! Union benefits.
Tel. (201) 945-7086

(88-91)

National belt concern out of New 
York is looking for a suede and 
leather cutter for ladies belts.

. PLEASURE BELT
344 W. 38 St., New York 10018 

LA 4-3883
(91-93)

MACHINISTS
Experienced Machinists for 

tic packaging machinery. 
Carson Industries in Newark, 

201-242-3120.

plas-
Call

N. J.
(91-96)

GENERAL FACTORY WORK
Nights or days. Pleasant working 
conditions, fringe benefits.

HOL-TTTE PRODUCTS
12 Dwight Place, Fairfield, N. J.

201-227-3526
(88-91)

Pranešimas
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Association klubo na
rių metinis susirinkimas 
Įvyks gruodžio 5 d., 2 vai. 
popietų, 15-17 Ann Street.

Geo. Kairis, sekr.
(91-92)

Maskva. — Apskaičiuota, 
kad Žemės atmosfera sve
ria 5 kvadrilijonus 157 tri
lijonus tonų. -

South Boston, Mass.
LLD 2 KUOPA RENGIA

Sekmadienį, Gruodžio 5 d.
318 BROADWAY, SOUTH BOSTON

1 valandą dieną
Visas pelnais skiriamas “Laisvės” jubiliejiniam 
fondui. Kviečiame visos apylinkės lietuvius 

dalyvauti.
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PRANEŠIMAI
Montello, Mass.

LLD 6 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks sekma
dienį, gruodžio 5 d., Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 2 
vai. po pietų. Reikės iš
rinkti kuopos valdybą 1972 
metams ir pakalbėsime 
“Laisvės” vajaus reikalu.

George Shimaitis

Rochester, N. Y.
Gruodžio 5 dieną Gedi

mino Dr a u g y s t ė rengia 
balių. Visi nariai turi da
lyvauti, nes, dalyvaus ar 
ne, turės mokėti įžangą. 
Pradžia 12:30 p. m. Savoje 
svetainėje, 575 Joseph Ave.

Visi Rochesterio lietuviai 
širdingai prašomi dalyvau
ti. Mes visų maloniai lauk
sime. Pietūs bus skanūs.

Po pietų bus Gedimino 
Draugystės susirinkimas ir 
valdybos rinkimas. Prašo
me nevėluoti.

Komitetas (90-91)

Saigonas. — 2 helikopte
riai susidūrė ir susidaužė, 

,4 amerikiečiai žuvo.
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je narį V. Zenkevičių, M. 
Stensler, žurnalistą Apol. 
Sinkevičių ir jo malonią 
žmoną Ziną, J. Keraminą, 
N. Ventienę, A. Bimbą, N. 
Buknienę, B. Keršulienę, P. 
Ventą ir pabaigoje patį 
svečią—Rimantą Valatką.

Atskirose kalbose buvo 
pabrėžta pažangiųjų lietu
vių veikla bei Amerikos jau-

divi- 
kur- 
kari-

labai

Lietuvoje Mirė Leonas 
Pošiūnas

A. Bimba ligoninėjeAtsisveikinome ir Palydėjome 
Rimantę Valatkę

Išbuvęs Amerikoje porą gacijos JT Gen. Asamblėjo 
mėnesių, Vilniaus Politech
nikumo direktoriaus pava
duotojas ir dėstytojas Ri
mantas Valatka šio mėnesio 
25 dieną, išskrido Aeroflot 
lėktuvu atgal į Lietuvą.

Kaip jau buvo minėta, 
Rimantas atvyko pas drau
gus B. ir W. Keršulius ir 
ten apsistojo. Susidrauga
vo su laisviečiais, o ypatin
gai su aidiečiais, į kurių pa- nimo kovos už taiką. Kalbė- 
mokas reguliariai lankėsi. 
Retkarčiais pabuvojo pas 
pusseserę N. Ventienę su 
šeima, kuri pavežiojo jį pas 
gimines ir pas vyžuoniečius 
— Rimanto jaunystės drau
gus iš Vyžuonų miestelio, 
kur jis gimė ir augo.

Gyvenant pasaulio metro
polyje, New Yorke, jam te
ko arčiau pažinti mūsų dan
goraižių miestą, kur žiba 
auksas ir briliantai, o gre
ta prabangos — skurdas...

Tarp aidiečių jis jautėsi 
kaip savoje šeimoje; tad 
labai tinkamai buvo drau
gų Keršulių sugalvota su
rengti R. Valatkai išleistu
ves po Aido choro pamokų, 
kas, rodos, kitaip ir nega
lėjo būti.

Šio mėnesio 19 dienos va
kare, penktadienyje, dar ai- 
diečiams bedainuojant, pra
dėjo rinktis svečiai į Ri
manto išleistuves, tarp ku
rių matėsi ir Tarybų Są
jungos delegacijos Jungti
nių Tautų Generalinėje 
Asamblėjoje narys — Vy
tautas Zenkevičius.

Prie gausių vaišių stalo 
buvo ir kalbu. Pirmiausia 
W. Keršulis padėkojo Aidui 
už sutrumpintas pamokas 
ir paprašė pakelti tostą už 
mūsų mieląjį svečią-aidietį 
Rimantą. Valatką. Po vaka
rienės J. Grybas pravedė 
kalbas, pakviesdamas I. Mi- 
zarienę, prof. H. Jušką, M. 
Kavaliauskaitę, TSRS dele-

ta apie mokslo pažangą 
Lietuvoje ir kaip malonu 
mums susitikti su išauklė
tais tarybinės santvarkos 
mokiniais.

Tą vakarą mus nuteikė 
maloni žinia, kad mūsų mie
lasis Vytautas Zenkevičius, 
kuris išdirbęs 7 metus Tar. 
Sąjungos pasiunti nybėje 
Washingtone konsularinio 
skyriaus Il-ojo sekretoriaus 
pareigose, o dabar yra vie
nas iš Tarybų Sąjungos de
legatų JT Gen. Asamblėjoje 
ir daug dirbąs lietuvių tau
tos vardan, — už tas pa
stangas mūsų Vytautas 
įvertintas TSRS Garbės 
Ženklo Ordinu. Svečiai pa
kėlė tostą, sudainavo jam 
“Ilgiausių Metų.” Sveiki
name!

Pabaigoje iškviestas kal
bėti Rimantas. Susijaudi
nęs išreiškė padėką už su
teiktą dėmesį. Anot ne vie
no svečio iš Lietuvos pa
sisakymo : “Toks nuoširdus 
priėmimas yra ne kas kita, 
kaip meilės išreiškimas Ta
rybinei Lietuvai ir jos dar
bo žmonėms.” Jam patiko 
pabendrauti su aidiečiais, 
jam pat i ko Amerikos žmo
nės ir jų šypsenos — pra
eivis praeiviui. Domėjosi 
aukštame lygyje išvystyta 
pramone ir gausumu kelių, 
vejančių vienas kitą. Padė
kojo visiems už globojimą 
ir malonų priėmimą.

Prisiminimui, įteikta Ri
mantui nuo aidiečių dova
na. M. Stensler padovano
jo magne t o f o n o juostelę, 
kurioje užrekorduota “Lais
vės” jubiliejinio koncerto 
programa.

Po vakarienės svečiai pa
šoko prie V. Bekerio plokš
telių muzikos ii* prie mie
lojo A į) o 1 i n aro grojimo 
akordeonu. Jis ne tik ga
bus žurnalistas, bet ir jau-

tarnybos amžiaus, buvo ka
riuomenėje 1950 -1956 me
tais Vilniuje. Pirmiausia 
tarnavo lietuviškojoje 
zijoje, vėliau eiliniu 
santu ir pabaigoje — 
ninku.

Kadangi Rimantas
domisi technika bei maši
nų gamyba, sugrįžęs iš ka
ro tarnybos toliau tęsė 
mokslą Vilniaus Politechni
kume ir baigė su pagyrimu, 
buvo paskirtas dirbti dėsty
tojo pareigose.

Vis norėdamas siektis 
aukščiau, Rimantas įstojo į 
Vilniaus Politechnikos In
stitutą, kurį baigė 1946 m, 
ir šiandien dirba politechni
kumo vakariniame moky
me. Pasiekęs savo užsi
brėžtus tikslus, jis dirba sa
vo mėgiamąjį darbą.

Linkime draugui Riman
tui Valatkai daug laimės ir 
džiaugsmo ateityje. Šiuos 
žodžius beskaitant, Riman
tas jau bus tėvynėje prie 
savųjų, kurie su įdomumu 
klausysis Rimanto pasako
jimų apie Ameriką.

H. Feiferienė

Iš Liet. Motery Klubo 
susirinkimo

Susirinkimas įvyko lap
kričio 17, 2 vai. po pietų.

Posėdį pradėjo Klubo pir
mininkė Ieva Mizarienė o 
tvarkos vedėja išrinkta 
Nelė Skublickienė.

Klubo pirmininkė Ieva 
Mizarienė trumpai pakalbė
jo Klubo reikalais.

Protokolų sekretorė Bro
nė Keršulienė perskaitė 
praėjusio susirinkimo pro
tokolą. Ji taipgi perskaitė 
Lilijos Kavaliauskaitės laiš
ką, kuriuo ji dėkoja Klubui 
už jai atsiųstą užuojautos 
atviruką su valdybos ir na
rių parašais.

Finansų sekretorei L. Ka
valiauskaitei dar tebeser
gant, iždininkė Anne Yaks- 
tis apsiėmė vesti abu sky
rius.

Elena Siaurienė pranešė, 
kad ji gauna daug dovanų 
Klubui.

Adelė Rainienė raportavo 
iš Tarptautinio apsigynimo 
lietuviško skyriaus, kad lie
tuvių skyrius likviduotas ir 
iždas priduotas centrui 
New Yorke.

Šiomis dienomis Lilija 
Kavaliauskaitė gavo laišką 
iš Leono Pošiūno dukros 
Elvyros, kuriame praneša, 
kad mirė jos tėvelis.

K. Pošiūnas buvo ilgame
tis Elizabeth, N. J., gyven
tojas ir prieš apie 8 metus 
grįžo į savo gimtinę pas 
vaikus.

Rašo Elvyra:
“... Šią vasarą palaidojo

me tėvelį. Koks tai baisus 
smūgis buvo mūsų šeimai. 
Jis sirguliavo jau senokai, 
nyko jo sveikata, bet jis 
pats sakėsi, kad jaučiasi 
neblogai, nieko neskauda. 
Birželio 11 d. atsigulė į li
goninę, o liepos 16 d. mirė. 

| Plaučių vėžys. Silpo, silpo 
su kiekviena minute, bet 
sąmonę turėjo pilną, viską 
suprato...

Jis klausinėjo apie Jus, 
kaip Jūs gyvenate, ar aš 
rašau jums. Aš nuveždavau 
jam “Laisvę”. Jis ją labai 
brangino. Kiekvieną žinu
tę skaitydavo su didžiausiu 
įdomumu. Vis sakydavo: 
Padėk, kai sustiprėsiu vėl 

Iškaitysiu”. Norėjo dar gy
venti, daug planų turėjo, 
bet nelemtoji liga išplėšė jį 
iš gyvenimo....”

Ne tik Elizabetho drau
gai prisimena L. Pošiūną, 
bet, manau, ir visos New 
Yorko apylinkės pažangių- 
jų pramogų lankytojai jį 
prisimena, nes jis lankyda
vosi mūsų pobūviuose. L. 
Pošiūnas buvo uolus “Lais
vės” rėmėjas.

Visų laisviečių 
riame giliausią 
jo artimiesiems.

Vyrausiąs “Laisvės” re
daktorius Antanas Bimba, 
pa j u tęs a štr iu s ska u sm u s 
viduriuose, ]

Mieste pasidairius |
Federaliniai inspektoriai 

surado New Yorko apylin
kėje 40 procentų įvairių 
maisto rūšių su žymiai pa
keltomis kainomis. Kai ku
rių produktų kainos pakel
tos nuo 1 iki 4 proc., bet 
kai kurių pakeltos net iki 
17 procentų.

Pramogų Kalendorius „
Gruodžio 5 dieną

Filmų rodymą ir pietus 
ruošia LLD 1 kp. ir 185 kp. 
Filmas iš Lietuvos — “Šim
tamečių godos”. Pradžia 1 
valandą. Vieta: Laisvės salė 
102-02 Liberty Avė., Ozone 
Park., N. Y. Už viską auka

vardu ta
ri žu o j autą

Ieva

Times Sq. krautuvėje mo
teris Pryor pareikalavo grą
žinti $180 už kamerą, kuri 
jai nepatinka. Pardavėjas 
Cohen atsisakė grąžinti. 
Tada ji peiliu pavojingai 
subadė pardavėją.

Kai kas laisviečių klausia, 
___ kur dabar rodomas Sacco- 

........ ....... , lapkričio 23 <įi Vanzetti filmas. Jis rodo- 
išvvko i Jamaica Hospitalj mas Baronet teatre, ant 59 

*■ St. prie 3 Avė., Manhatta- 
ne. Pradeda rodyti 12 vai. 
ryto ir tęsiasi iki 10.25 va
karo.

sveikatos stoviui ištirti.
Tyrimas visą laiką tęsia

mas. Antanas jaučiasi kur 
kas geriau. Mano netrukus 1 
apleisti ligoninę.

Visų laisviečių troškimas, 
kad Antanas sustiprintų sa
vo 
tų

sveikatą ir tuoj vėl gi’įž- 
prie atsakingo darbo.

Teisingos Taikos komite
tas piketavo Izraelio misi- 

Jungtinių Tautų, 
susitaikymo su

ją prie 
Reikalavo 
arabais.

{vairios Žinios
Washingtonas.—Daugiau 

kaip 100 juodųjų išrinktų 
viršininkų čia turėjo kon
ferenciją. Nusitarė sudary
ti koaliciją iš juodųjų ir 
baltųjų progresyvių jėgų 
1972 m. prezidentiniams 
rinkimams.

Detroitas. — Trys didžiu
liai Jungtinės Automobilių 
Darbininkų unijos lokalai 
reikalauja, kad darbo unijų 
vadai pasitrauktų iš Nixno 
sudarytos Algų Tarybos.

Graiku
kratia” i

. žurnalas “Demo- 
sm e r k i a “Daily 

News” už biaurią propa
gandą prieš imigrantus.

Lapkričio 22 d. Lincoln 
Center publika reikalavo 
baigti karą, kuomet įžymūs 
artistai sveikino veteranus, 
kovojančius prieš karą.

Rep.

Šaunus Banketas
Naujas filmas iš Tarybų

Going to Washington?
We Are, Too!

Adele Rainis said to me:
“If I had not been elected 
to go I would have gone on 
my own”.

That’s the spirit of the 
people going there. They
want to be there. They feel — ------------- ,-------j— ,--------------- ----------------

the need of making the trus menininkas su atvira! Kalbėta apie rengiamą

Julia Šimkienė, Niujorko 
Lietuvių Moterų Klubo na
rė, jau nuo spalio 25 d. gu
li ligoninėje. Ji iš ligoninės 
prisiuntė “Laisvei” $10 au
ką ir rašo, kad nežino kaip 
ilgai dar reiks išbūti ten. 
Gaila, kad nežinome kokio
je ligoninėje Šimkienė ran
dasi.

Linkime draugei greit pa
sveikti.

Texas valstijos Montgo
mery pavieto kalėjime pa
sikorė 14 metų berniukas 
Price, įkalintas už praleidi
mą per 17 dienų mokyklos 
pamokų.

Drg.

Dėkojame už au-

leva Mizarienė

J. Grybas, penkta-

antiwar convention in siela Kupinas meilės savo
Washington Dec. 3, 4, and tėvynei, dainai, broliui ir
5 as big and as sucessful 
as possible. The war in 
Vietnam has gone on too 
long, has taken too many 
lives, has brought hard
ships on the people at home 
and most of all it has 
wasted lives and money. 
It has brought shame to 
America.

One of our government 
officials who visited Viet
nam said that 'we should 
bring our men home with 
an urgency like rescuing 
them from a burning build
ing. That is what the 
convention in Washington 
is all about.

I am glad that progres
sive Lithuanians of New 
York will be represented 
at the convention. Some 
will go as elected represent
atives and some as indi
viduals. All will be wel-

gruodžio pradžioj prieška
rinę demonstraciją Wash
ingtone. Klubas matė rei
kalą pasiųsti delegatę, ir 
delegate išrinkta Adelė 
Rainienė. Prieškarinei vei
klai paaukota $25.

Sekančio mėnesio susirin
kimui vaišes paruošti ap
siėmė Adelė Rainienė ir Do
micėlė Galinauskienė.

sesei.
Vaišes patiekė draugai 

Keršuliai ir Ventai. Su do
vanomis prie vaišių prisi
dėjo: Aido choras, O. Če
pulienė, J. Lazauskienė, T. 
Stočkienė, A. Lupševičienė, 
O. ir J. Keraminai, Z. ir A. 
Sinkevičiai, J. Grybas ir O. 
Repsevičiūtė. Vakaras pra-j Klubui aukojo Anna Qua- 
ėjo labai jaukioje nuotaiko
je. Manau, kad Rimantas 
tai ilgai prisimins.

Rimantas dar jaunas, gi
męs 1930 metų gruodžio 
mėnesį, bet jis moka gra
žiai sugyventi su vyres
niaisiais. Visuomet paslau
gus ir priimnas. Jo apsi-j 
lankymas Amerikoje paliko 
gražius prisiminimus.

Pačiose vaikystės dienose 
Rimantas Valatka 
karą ir jo pasėkas. 
Vyžuonų miestelio 
mokyklą, toliau

dienį užėjęs į (spaustuvę, 
pranešė, kad sunkiai serga 
širdies liga populiarus lais- 
vietis drg. C. B ready (Kle
mensas Briedis), gyvenąs 
220 Sunnyside Ave., Brook
lyn. N. Y. 11207.

Guli namie, žmonos prie
žiūroje.

Laisviečiai linkime jam 
greito sustiprėjimo.

come.
There will be special trains 

and buses at reduced rates.
For more information 

call Virginia 9-5428.
Use

išvydo 
Lankė 

liaudies 
mokėsi 

Amatų mokykloje Vilniuje,
nuo 1946 iki 1948 metų, ku
rią baigė su diplomu auto
remonto specialistu ir pra
dėjo dirbti auto remonto 
gamykloje. Sulaukęs karo

ter — $2, M. Janis — $3 
(per Lazauską) ir E. Lie- 
pienė — $3, Marcelė Kar
vei iene — megztuką. Dė
kui joms.

Po susirinkimo turėjome 
vaišes, kurias paruošė Ele
na Siaurienė, Marcele Kar- 
jvelione ir E. Liepienė. Ki
tomis dovanomis prisidė
jo: Elena Siaurienė, Mar
celė Jakštienė, Anne Yaks- 
tis (iš savo atostogų Ja
maikoje), Danilevičienė, ir 
Kavaliūnienė. Taigi buvo 
kuo vaišintis. Klubas Joms 
širdingai dėkoja.

Sekantis Klubo susirinki
mas įvyks gruodžio 15, 2 v. 
po pietų, ir tai bus meti
nis, tad pribūkime visos. f

Washingtonas. — Civili
nių teisių komisija, kuriai 
vadovauja kunigas T. M. 
Hesburg, kritikuoja federa- 
linę valdžią už nepakanka
mą civilinių teisių gynimą.

Buenos Aires. — Argenti
nos Taikos taryba ir dauge
lis kitų visuomeninių orga-

Gruodžio 12 d.
Atsisveikinimas su gerb. 

Vyt. Zenkevičium, kuris iš
vyks iš New Yorko į pabai
gą gruodžio mėnesio užsi
baigus sesijoms Jungtinėse 
Tautose.

Bus pietūs 1 vai. dieną, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y. 
Rengia Niujorko Lietuvių 
Motera Klubas ir Aido 
Choras.

Graodžio 31 d.
A

Naujųjų Metų laukimas. 
Rengia Aido choras. Bus 
visko, kas tik reikalinga 
dėl Naujųjų Metų.

Įėjimas kaip auka $6.
Pradžia 8-ta valanda va

kare.
Laisvės salėje, 102-02 Li

berty Avė, Ozone Parke.

Roma, Italija. — Sustrei
kavo laikraščių išvežiotojai. 
Taipgi paskelbė streiką 1,- 
700,000 žemės ūkio darbi
ninku, 

v

Londonas.—Anglijoje da
bar yra arti milijono be
darbių, kurie sudaro 11.3 % 
visos darbo jėgos. Nedar
bas nuolat didėja.

“Šimtamečiu Godos” bus 
rodomas gruodžio 5 d. Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė. Ozone Park, N. Y.

Rengia Lietuvių Litera
tūros Draugijos 1 kp. ir 185 
kuopa.

Filmo pradžia 1 vai. Pie
tūs 1:30 Filmas neilgas, 
bet labai įdomus. Pietus ga
mins vyrai virėjai. Bus viš
tienos ir kiaulienos ir, viso
kių pridėčkų.

Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti. Įžangos auka $4.

Rengimo Komisija

PRANEŠIMAI w *
OZONE PARK, N. Y.

LDS 13 kp. mėnesinis su
sirinkimas įvyks trečiadie- , 
nį, gruodžio 1, Laisvės sa
lėje. Pradžia 6:30 vai. va
kare. Prašome visų kp. na
rių dalyvauti.

Valdyba

Washingtonas. — Fede-
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nizacijų reikalauja valdžios r^Jnes va^zios investigato-
užmegsti su Kuba diploma
tinius ryšius.

Hayange, Prancūzija. — 
Buvo paskelbtas 24 valandų 
streikas penkiuose plieno 
fabrikuose. Streike dalyva
vo 13,500 darbininkų. Rei
kalavo didesnio atlyginimo.

riai surado 69 vištų ir kitų 
paukščių auginimo firmas, 
kuriose neprisilaikoma sa
nitarinių sąlygų.

Stutgart. Vakarų Vokie
tija. — 55,000 automobilių 
darbininkų paskelbė strei
ką. Reikalaudami algų pa
kėlimą ir darbo sąlygų pa
gerinimą;

LDS 1 kuopos nariams
LDS pirmos kuopos susi

rinkimas neįvyks gruodžio 
(Dec.) mėnesį. Sekantis kp. 
susirinkimas bus sausio mė
nesį, 1972 m.

Sekr. A. Gilman

------------- Holzminden, Vakarų Vo-
Washingtonas.— 4,0 00 kieti j a. — Neonacių fiure- 

juodųjų advokatų sąjunga!ris Adof Von Thadden pa
tvirtina, kad Jungtinių Vai- si traukė iš vadovybės, ka
sti jų militarinėse jėgose te- daugi jo vadovaujamoje 
bepraktikuojamas rasizmas, Demokratinėje partijoje 
kurį Pentagonas toleruoja, 'nėra vienybės.

Washingtonas. — Maisto 
ir Vaistų administracija 
pataria daktarams labai at
sargiai naudoti nėščioms 
moterims hormonus, kurie 
gali sukelti gimdoje vėžį.

Atostogoms!
Pranešimas

Kas norite atvažiuoti į 
St. Petersburg, Fla., o netu
rite geros vietos kur apsisto
ti, galite pas mane. Aš tu
riu vietos dviem žmonėm.* > 
Rašydami pasakykite ant 
kiek ilgai norėsite apsistoti. 
O j eigų no r i te pirkti namą 
pigiai, rašykite man.

Peter Sluckis
1764 Temple Terr. So.
St. Petersburg, Fla. 33711

(91-93)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Anna Baltrušaitiene
Mirė gruodžio 2, 1965

Jau šešeri metai kai mirė mano mylima žmona 
Ona, ir sūnaus motina. Mes labai pasigendame jos 
Ilsėkis ramiai Cypress Hills kapinėse.

William Baltrušaitis, vyras 
Arthur Baltrušaitis, sūnus

Brooklyn, N. Y.
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Laikas Užsakyti Gintarę 
Kalėdų Dovanoms

Niekas neprimins Jus gražiau kaip Lietuvos 
gintaro išdirbiniai: Niujorke vėl gauta Kretin
gos “DAILĖS” karoliai: “Danguolė”, “Neringa”, 
“Barbarisas”, “Eilinė” ir sagos “Trejetas”.

Teiraukitės: “Alsa”, POB 172, Great Neck, 
New York 11023.




