
LAISVE
Semi-Weekly 

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

Telephone: 641-6887 
Area Code 212

Entered as second 
class matter at the 
Post Office of Jamai
ca, N. under the 
Act of March 3, 1879

„ (1911 -1971) 
Turėkime mintyje, kad 
visi šie 1971 metai yra 
“Laisvės” jubiliejiniai 

metai.
PRICE 10c

No. 92 ★ ★ ★ ★ ★ ★ Penktadienis, Gruodžio (December) 3, 1971 Ozone Park, N. Y. 11417 ★ ★ ★ ★ ★ ★ Metai 60-ieji

KRISLAI
LLD knygy reikalu 
“Lietuva” Paryžiuje 
R. Janulis Lietuvoje 
Simas Kudirka 
Šis savaitgalis 
“Laisvės” vajus

Ieva Mizarienė
Gaila, kad LLD nariai dar 

negavo knygos už šiuos me
tus. Vienok, būkite tikri, kad 
už mėnesio-kito S. J. Jokūb
uos “Tėvų žemė” jau bus iš
siųsta kuopoms. Prašau kan
trybės. Nepamirškime, kad 

,per pastaruosius dviejus me
tus nariai gavo keturias stam
bias knygas. Laukiame an
gliškai skaitantiems knygos 
iš Lietuvos “Lithuania —Ques
tions and Answers.”

“Lietuvos” ansamblis pralei
do tris savaites Prancūzijoje 
ši rudenį, kur jis buvo labai 
entuziastiškai priimtas. Sako 
Jonas Valuckas Vilniaus “Tie
soje”: “...nuo Paryžiaus iki 
Peno, mus lydėjo nuoširdūs 
padėkos žodžiai: už prancū
zų pamiltas lietuviškas dai
nas, liaudies muziką ir šo
kius”.

Už didelius nuopelnus vys
tant tarybinį meną, TSRS 
Kultūros ministerija suteikė 
ansambliui garbės vardą. At
eityje jis vadinsis “Lietuvos 
TSR Valstybinis akademinis 
nusipelnęs dainų ir šokių 
liaudies ansamblis ‘Lietuva’.”

Kaip puiku būtų išgirsti, 
pamatyti šį ansamblį J.A.V. 
gastroliuojant mūsų didmies- 
č%i kultūros centruose.

LDS prezidentas Ričardas 
Janulis prieš du mėnesiu iš
vyko tarybiniu laivu “Push
kin” į Tarybų Sąjungą. Jis 
dabartiniu laiku randasi Lie
tuvoje. Tai pirmą kartą išvy
do Ričardas savo tėvų žemę. 
Žinau, jis sugrįš su glėbiu įs
pūdžių. Laukiame.

Ką kalbėtų mūsų “veiks
niai”, jei neturėtų Simo Ku
dirkos. Bet, štai atėjo jiems 
iš JAV Valstybės departamen

to “baisi” žinia: Prezidentas 
Nixonas nekels Kudirkos 
klausimo viešint Tarybų Są
jungoje. Vaje, vaje. ..

šį savaitgalį, 3, 4 ir 5-omis 
dienomis, Washingtone įvyks 
visos šalies mastu antikarinis 
suvažiavimas, žinau, kad ten 
suplauks tūkstančiai žmonių 

♦V»Š visos Amerikos — studen
tų, jaunimo, unijų ir organi
zacijų atstovų —1 visi reika
laus, kad prezidentas Nixonas 
nutrauktų Vietnamo karą be 
delsimo ir kad ištrauktų visas 
mūsų šalies militarines jėgas 
iš visos Indokinijos. Džiugu, 
kad mūsų Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubą atstovaus Ade
lė Rainienė, o LLD 185 kuo
pą Ilsė Bimbienė. Tikiu bus 
lietuvių atstovų ir iš kitų mie
stų.

Gruodžia 5 dieną Bostone 
įvyks LLD 2 kuopos • ruošia
mas pobūvis “Laisvės” jubi
liejinių metų atžymėjimui. 
Taipgi tą pačią dieną New 
Yorke LLD 1 kuopa ir 185 
kuopa ruošia filmas iš Lietu
vos ir pietus. O Miami, Flori
doje, vietinis Aido choras ren
gia koncertą ir pietus. Tad, 
nepasilikime namie nei vienas 
iš tų apylinkių — dalyvauki- 

»me pobūviuose.

Jau liko tik mėnuo iki

Prez. Nixonas vyks Pekinan
vasario 21 dieną: aplankys 
kitus didžiuosius miestus

Washingtonas. — Prezi
dentinis spaudos sekreto
rius Zeigler paskelbė seka
ma Nixono susitarimą su 
Kinijos valdžia:

“Kinijos Liaudies Res
publikos valdžia ir Jungti
nių Amerikos Valstijų val
džia susitarė, kad preziden
tas Nixonas pradės vizitą 
Kinijoje 1973 m. vasario 
21 d.”

Savaitę laiko prezidentas 
Nixonas lankysis Kinijoje. 
Tiek žinoma, kad jis dau

Tar. S-gos Aukse. Taryl 
| deputatų sesija baigt
Maskva, (Tass). — TSRS 

Aukščiausiosios T a r y b os 
Sąjungų Tarybos ir Tauty
bių Tarybos deputatai bai
gė svarstyti naujojo penk
mečio projektą, 1972 metų 
planą ir biudžetą. Jie vie
ningai pažymėjo, kad liau
dies ūkio vystymo penkme
čio planas, sudarytas, vado
vaujantis partijos XXIV 
suvažiavimo Direktyvomis, 
kuriam pritarė TSKP CK 
lapkričio plenumas, žymiai 
pakels liaudies materialinį 
ir kultūrinį lygį, išvystant 
socialistinės gamybos tem
pus, keliant socialistinės ga
mybos efektyvumą, suar
tinant mokslo ir technikos 
pažangą, didinant darbo 
našumą.

Deputatai savo kalbose 
su pritarimu pažymėjo, kad 
kiekvienas svarstomo 1971- 
1975 metų penkmečio plano 
projekto straipsnis atspindi 
pačius svarbiausius tarybi
nės visuomenės apskritai ir 
kiekvieno žmogaus atskirai 
interesus.

Egiptas remia Jungtinių 
Tautų rezoliuciją

Kairas.— Egipto valdžios 
pareigūnas Bashir spaudos 
konferencijoje pasakė, kad 
Egiptas remia Jungtinių 
Tautų 1967 m. priimtą re
zoliuciją, kuri reikalauja, 
kad Izraelis pasitrauktų iš 
okupuotų žemių. Viskas 
priklauso nuo Izraelio.

Kairo radijas skelbia: 
“Egipto problema yra visos 
Afrikos problema. Visi af
rikiečiai remia mūsų karą, 
nes mes kariaujame prieš 
tą patį jų priešą imperializ- 
m.”

baigsis “Laisvės” vajus. Kaip 
gražu būtų, jeigu galėtume 
jį užbaigti su gruodžio 31 d. 
O tai galime padaryti, jei vi
si stosime į darbą, kad sukė
lus $15,000 į jubiliejinį fon
dą. Reikia pasidžiaugti, kad 
iki šiol vajus eina puikiai. 
Darbo administracijoje turi
me daug, bet jis pasidaro 
lengvesnis, kada matosi geri 
rezultatai.

giausia laiko praleis Peki
ne pasitarimuose su Kinijos 
premjeru Chiou En-lai ir 
kitais valdžios pareigūnais.

Žinoma tiek, kad jis taip
gi aplankys keletą didžiųjų 
Kinijos miestų, bandys pla
čiau susipažinti su kinijos 
žmonių gyvenimu.

Svarbiausias Nixono vi
zito tikslas—pagerinti san
tykius tarp abiejų šalių. 
Taivano ir Indokinijos karo 
klausimai gali būt rimta 
susitarimams kliūtis.

ros 
a

Liaudies pasiuntiniai pa
žymėjo, kad pastarieji mė
nesiai pasauliui pademons
travo tarybinės vyriausybės 
politikos išaugusį aktyvu
mą, išradingumą- ir išmin
tingumą. Apie tai aiškiai 
bylojo po partijos XXIV 
suvažiavimo įvykę Tarybų 
Sąjungos Komunistų parti
jos ir tarybinės vyriausybės 
susitikimai su įvairių šalių 
vadovais. Po šių susitikimų 
paprastai buvo priimti kon
struktyvūs nutarimai tai
kai, tarptautiniam saugu
mui, dalykiškam bendra
darbiavimui stiprinti.

Kalkutą — Indijon atvy
kęs senatorius Church stu-< 
dijuoti Rytų Pakistano pa
bėgėlių padėtį, pasakė, kad 
Pakistanas turės atiduoti 
Rytų Pakisctaną sukilė
liams.

Manila, Filipinai. — Taal 
saloje pradėjo smarkiai 
veikti vulkanas. Gyvento
jai keliasi į saugesnę vietą.

Nixono pasitarimai su 
užsienio vadovais

Washingtonas. — Prezid. 
Nixonas pranešė, kad jis 
turės pasitarimus gruodžio, 
ir sausio mėnesį su Japoni
jos premjeru Šato, Angli
jos premjeru Heath, Pran
cūzijos prezidentu Pompi
dou, Vakarų Vokietijos 
kancleriu Brandtu.

Svarbiausias pasitarimuo
se klausimas — Nixono ke
lionė į Pekiną ir Maskvą.

Išrinko komunistą 
universiteto rektoriumi

Londonos. — Rinkimuose 
daugiausia balsų gavo ko
munistų vadas ir miesto ta
rybos narys Jimmy Reid 
Glasgovo universiteto rek
toriaus vietai.

Reid gavo 1,458 balsus. 
Konservatyvių ir darbiečių 
kandidatai gavo po daug 
mažiau balsų. Reido išrin
kimas skaitomas dideliu pa
žangiečių laimėjimu.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

Senatas nubalsavo pakelti 
atlyginimus' 4 milijonams 

federalinių tarnautoju
KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS;

Punktai
Brooklyn, N. Y..................................................  3,200
Connecticut ..........    3,070
New Jersey ....................................................... 1,962
So. Boston, Mass.......... . .................................... 1,836
George Shimaitis, Brockton, Mass.......... ......... 1,758
M. Valilioniene, Miami -

Ft. Lauderdale, Fla..................................... 1,740
J. Jaskevičius, Worcester, Mass....................... 1,644
Philadelphia, Pa. ..................................................1,312
A. Račkauskienė ir H. Sarnetis
Haverhill, Mass. .......................................... 1,248
Kanados vajininkai .......................................... 1,244

P. Alekna, St. Petersburg, Fla. 1,212
M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1136 
V. Sutkienė - V. Trask

San Francisco-Oakland, • Cal. 1104
L. Bekešienč, Rochester, N. Y. 768
A. Shupetrienė - S. Penkaus- 

kienė, Lawrence, Mass. 680
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 634
P. Beeis, Great Neck, N. Y. 600
Detroit, Mich.............................. 588

(Tąsa 2-ram psi.)

ŽODELIS Į LAISVIEČIUS
šiuos žodžius rašau an

tradienį. Jau • bus visa sa
vaite, kai staigus sveikatos 
sunegalavimas mane pa
siuntė į ligoninę.

žinau, kaip likusiems laik
raščio kolektyvo draugams 
tenka sunkiai padirbėti, kad 
“Laisvė” išeitų reguliariai.

šiandien dar- negaliu pa
sakyti, kaip dar ilgai man 
reikės “ilsėtis.” Tebelau? 
kiu įvairių tyrimų rezulta

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Pameistriui — 

išradėjo teisės
Jau kelerius metus Kau

no P. Ziberto šilko kombi
nate gaudžia pneumatinės 
audimo staklės p-125-A.

Kurį laiką jos zibertie- 
čiams atrodė nepriekaištin
gai tobulos. Bet, galutinai 
jas įvaldę, šilkininkai pa
matė, jog ir joms reikalinga 
novatorių pagalba. Gimė ne 
vienas racionalizatorinis pa
siūlymas, leidęs po truputė
lį jas tobulinti.

O dabar kombinato nova
toriams džiugi diena — pir
mojo audimo cecho pameis
triui, novatoriui Algirdui 
Kasmauskui už minėtų če- 
kiskių audimo staklių pato
bulinimą Visasąjunginis iš
radimų ir atradimų komite
tas prie Tarybų Sąjungos 
Minisetrų Tarybos pripaži
no išradėjio teises.•

Naujas kompleksas
Du šimtus tūkstančių ku

binių metrų keramzito per 
metus gamins naujas ga
mybos kompleksas, baigtas 
statyti Palemono keramikos 
gamykloje.

Naujajame komplekse ga
mybos procesai mechani
zuoti, įdiegta naujausia' 
technologija. Savo produk

A. Bernai, Los Angeles, Calif. 516
J. Staniene, Baltimore, Md........ 504
Pittsburgh, Pa............................. 480
Eva Kralikauskienė,

Lawrence, Mass. .......  456
L. Tilwick, Easton, Pa.............. 372
W. Briedis, Nashua, N. II. ........ 300
R. Stakčnas, Scottsville, Mich. 108
Chicago vajininkai 108

tų. Bet tikiių kad neužilgo 
galėsiu sugrįžti prie savo 
pareigų.

Tuo tarpu nuoširdžiausiai 
raginu visus mieluosius lais- 
viečius dar tvirčiau suglaus
ti gretas apie savo laikraštį.

Ypač nusis ta t y kime šį 
mūsų vajų sėkmingai už
baigti su metų pabaiga, 
šiuo tarpu tai yra visų mū
sų svarbiausias uždavinys ’.

A. Bimba

ciją jis tieks Vilniaus, Kau
no ir Klaipėdos namų sta
tybos kombinatams, Šiaulių 
antrajai gelžbetonio kon
strukcijų gamyklai. Iš ke
ramzito bus ganiinanii blo
kai gyvenamųjų namų iš
orinėms sienoms.

Kai kompleksas pradės 
dirbti visu pajėgumu, įmo
nė kasmet tieks daugiau 
kaip tris šimtus tūkstančių 
kubinių metrų keramzito. 
Tokio jo kiekio pakaks pa
gaminti blokus 400 gyvena
mųjų namų, kurių kiekive- 
nas turės po 60 butų.

Septynmyliais žingsniais
Prieš penkerius metus už 

tuometinės Utenos miesto 
ribos pradėjo veikti ekspe
rimentinis Pabaltijo gigan
to — trikotažo fabriko — 
cechas. Šiandien Utenos 
trikotažo fabrikas įneša 
svarbų indėlį į liaudies ūkį. 
Įmonė, aprūpinta šiuolaiki
ne technika, rimtai varžosi 
su geriausiomis Tarybų ša
lies įmonėmis.

Visasąjungi n ė s e mugėse 
uteniškių gaminiai aukštai 
vertinami. Prekybinės įmo
nės su fabriku noriai su
daro sutartis, o produkcija 
patenkinti ir pirkėjai.

V. P.

Washingtonas. — Senatas 
77 balsais prieš 1 nubalsa
vo pakelti atlyginimus 5.5% 
keturiems milijonams 100,- 
000 federalinių militarinių 
ir civilinių tarnautojų.

Nixonas siūlė f ederali- 
niams tarnautojams atlygi
nimų pakėlimą atidėti 6 
mėnesiams. Bet su tuo Se
natas nesutiko. Jis nutarė, 
kad su sausio 1 d. reikia 
pakelti. Dabar laukiama, 
ar kongresmenai sutiks to
kį pakėlimą užgirti.

Kinija padeda JAV prieš 
Tarybų Sąjungos siūlymą

Jungtinėse Tautose Kini
jos Liaudies Respub 1 i k o s 
delegacija, pasisakydama 
prieš Tarybų Sąjungos siū
lymą sušaukti pasaulinę nu
siginklavimo konferenciją, 
parėmė Jungtines Valstijas, 
kurių delegacija taipgi pa
sisakė prieš tą siūlymą.

TSRS delegacijos vadas 
Malikas tuomet pasakė, kad 
Kinijos delegacija padavė 
ranką imperialistų jėgoms 
kovoje prieš nusiginklavi

Areštavo 650 demonstrantų 
prie Baltūjų rūmų

Washingtonas. — Karo 
protestantai kasdien pike
tuoja Baltuosius rūmus. Po 
300 jie sugula gatvėje de
monstravimui, kad Indoki
nijoje kasdien užmušama 
po 300 žmonių. Pikete da
lyvauja keletas dvasiškių ir 
kitų visuomenės veikėjų.

Policija nuolat puldinėja

Amerikos branduoliniai 
ginklai Japonijoje

Tokijas.—Jungtinės Vals
tijos turi slaptai sukrovu
sios branduolinių, biologi
nių ir chemikalinių ginklų 
Iwakunio oro bazėje, arti 
Hirošimos, Japonijoje, pra
neša Japonijos Socialistų 
partjios generalinis sekre
torius Tommiami Narita.

Tokiu elgesiu Junginės 
Valistijos paneigia Japoni
jos įstatymus, sako Narita. 
Japonijos socialistai, komu
nistai ir darbo unijos reika
lauja Amerikos ištraukti vi
sus savo ginklus iš Japoni
jos ir Okinavos, panaikinti 
militarines bazes.

Rio d e Janeiro. — Jungti
nių Valstijų atstovas Finch 
išvyko į Honduras pasira
šyti sutartį pervedimui ma
žos amerikiečių kotroliuoja- 
mos Sw’an salos Honduras 
respublikai. Ten buvo JAV 
Centrinės Žvalgybos agen
tūros (ČIA) įrengimai.

Atlyginimų pakėlimas ga
li padidinti vienu milijonu 
dolerių biudžeto deficitą, 
kuris dabar siekia arti 28 
bilijonų dolerių.

Kairas, Egiptas. — Čia 
atvykęs į pasitarimą Pales
tinos partizanų judėjimo 
reikalu Jordano premjeras 
mirtinai peršautas. Trys 
užpuolikai areštuoti. Ma
noma, t a i bus p ar t i z a n ų 
kerštas prieš Jordano val
džią.

mą. Tai abiejų šalių “ne
gatyvi s duetas” prieš pa
sauliui reikalingą nusigin- 
klavmia. .v-

Montevideo. — Urugva
jaus koncentracijos stovyk
loje laikoma 40 politinių ka
linių prezidentinių rinkimų 
metu. Unijos ir kitos ma
sinės organizacijos reika
lauja juos paleisti, kad 
jie galėtų rinkimuose da
lyvauti.

piketininkus. Areštuot ų j ų 
skaičius siekia apie 650. 
Kasdien vis daugiau ir dau
giau areštų įvyksta.

Maskva. — Amerikos di
džiųjų biznierių gpurė čia 
atvykusi tarėsi su tarybi
niais pareigūnais dėl pre
kybos praplėtimo.

Uždaryta kalėjimai! už 
savo nuogos nuotrauką

Martinez, Calif. — Rober
ta Babrosky, lankydama sa
vo meilužį kalėjime, bandė 
jam perduoti savo visai nuo
gos nuotrauką. Sargas pa
gavo ją ir uždarė kalėji- 
man.

Jos meilužis M. Aford 
nubaustas už narkotikų 
pardavinėjimą ir nelegaliai 
revolverio laikymą. Dabar 
abu tupi tame pačiame ka
lėjime.

Lenkija kovoja 
influenzos epidemiją
Varšuva. — Gydytojai ir 

medicininiai studentai mo
bilizuoti kovai su besi
plečiančia influenzos epi
demija.

150,000 su sir girnų buvo 
užregi s t r u o t a Varšuvoje. 
Keletas žmonių mirė ligo
ninėje. Kituose miestuose 
taipgi nemaža sergančių.
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Teisina imperialistus
AFL-CIO centras išleido 51 puslapio leidinėlį, ku

riame visais galimais būdais teisina Amerikos imperi
alizmą, priskaito jį prie tautų vaduotojų, o Tarybų Są
jungą apšaukia imperialistine šalimi.

Karas Indokinijoje taipgi esąs tautų laisvinimo ir 
apsigynimo karas nuo komunizmo. Jis nieko bendro ne
turįs su amerikiniu imperializmu. Nixono žygiai Indo
kinijoje pilnai pateisinami, kaip naudingi ginti “laisvąjį 
pasaulį” nuo komunizmo pavojaus.

AFL-CIO prezidentas Meany ir kiti biurokratai uni
jų vadai visą laiką remia Jungtinių Valstijų vyriausybių 
militarinę programą ir karą Indokinijoje. Dai' daugiau. 
Jie nori, kad karas būtų visais galimais būdais padidin
tas prieš Indokinijos liaudį. Jie tikrai trokšta imperia
listų laimėjimo, o liaudies pralaimėjimo. Jiems baisu da
rosi, matant kur nors liaudies laimėjimus.

Tokiems darbininkų unijų vadams, aišku, nesvarbu, 
kad Indokinijoj daugiau kaip 50,000 amerikiečių žuvo ir 
daugiau kaip 300,000 sužeista. Žinoma, tokiems krank
liams visai negaila, kad geltonosios rasės milijonai žmo
nių žūsta.

Unijų biurokratai pyksta ir nervinasi, kai eiliniai 
unijistai kovoja prieš karą, dalyvauja demonstracijose, 
piketuose.

Gaila, labai gaila matant unijų biurokratus dirbant 
imperialistų naudai.

Kriminalizmo sandeliai
Buvęs Jungtinių Valstijų generalinis prokuroras 

Ramsey Clark antai labai vykusiai nurodė, kad Jungti
nių Valstijų kalėjimai yra niekas daugiau, kaip “kri
minalizmo ir žmogaus žeminimo sandėliai.”

San Francisco universitete kalbėdamas, Clark nuro
dė kalėjimuose sukilimus, kurie stebina pasaulį. Visi 
sukilimai turi labai svarbias priežastis. Kaliniai rizi
kuodami gyvastį reikalauja reformų. Numalšintas At
tica kalinių sukilimas nusinešė 43 gyvastis. Gerai, kad 
Rahway, N. J., kalinių sukilimas buvo ramiu būdu lik
viduotas.

Kalėjimai visur kaliniais perpildyti. Kalėjimuose 
remontas apleistas. Beveik visur sargų brutalumas ne
svietiškas. Kaliniai neperauklėj ami, bet padaromi dar 
didesniais kriminalistais. Reformuot kalėjimus būtinai 
reikalinga.

Kas lea rašo ir sako

agentūra

lapkričio 
Šeimenos

PIRMASIS KOLŪKIS— 
BE VIENKIEMIŲ

Lietuvos žinių 
Elta rašo:

“Didelė šventė 
16 d. atkeliavo į
kolūkio Sardokų gyvenvietę. 
Centrine gatve į naujus na
mus buvo palydėti paskuti
niai vienkiemių gyventojai 
— kolūkiečiai pensininkų 
Dabrilų šeimyna. Kolūkio 
pirmininkas R. Žemaitaitis, 
dideliam saviškių ir iš visos 
respublikos suvaž i a v u s i ų 
svečių būriui plojant, įteikė 
šeimininkams simbolinį nau
jų namų raktą.

Vienkiemių nukėlimo pir
majame respublikos kolū
kyje proga Lietuvos TSR 
Valstybinio statybos reika
lų komiteto pirmininkas A. 
Aksomitas ir kaimo staty
bos ministras A. Bagdonas 
padėjo kertinę busimųjų 
kolūkio kultūros namų pa
matų plokštę, įmūrijo į ją 
kapsulę su ūkio žemdirbių 
laišku ainiams.

Rajono melioratoriai ir 
statybininkai ra p o r t u o j a 
apie kolūkyje nuveiktus 
darbus. Po to rajono vyk
domojo komiteto pirminin
kas J. Adomaitis prie šio 
įvykio atminimui skirto ak
mens papasakojo apie gyve
namųjų namų statybos eigą 
Šeimenos kolūkyje ir rajo
ne, apie kaimo perspekty
vas.

ALDONA ALEKNIENĖ

Žvelgiu į Tėviškę

pats raštas, 
išeiviją su

po daugelio 
jaunų dienų

Antroje dienos pusėje 
Kybartų kultūros namuose 
įvyko iškilmingas Šeimenos 
kolūkio kolūkiečių ir rajono 
statybininkų susirinkimas. 
Jame dalyvavo respublikos 
rajonų vadovaujantys dar
buotojai, organizacijų ir ži
nybų, susijusių su statyba 
kaime, atstovai.”

(Pabaiga)
Po V i 1 n i ų

Vieną rytą atvykęs į vieš
butį “Tiesos” redaktorius 
Albertas Laurinčiukas mus 
pakvietė į redakciją. Jis su 
šeima ilgokai gyveno New 
Yorke, tad buvome seni pa
žįstami. Jau aukščiau džiau
gėmės jo nauju postu. Su
pažindino su žurnaliste I. 
Litvinaite. Taip ir ėjo po
kalbiai apie mūsų įgytus įs
pūdžius iš kelionės po Lie
tuvą.

Taipgi iš “Gimtojo kraš
to” užkviesti. Su žurnalis
tu Juozu Kuckailiu užėjo
me aplankyti. Jiems buvo 
įdomu, kaip mūsų lietu
viams Amerikoje patinka 
“Gimtasis kraštas”. Sakiau, 
man atrodo, kad labai mė
giamas, plačiai skaitomas, 
taip laikratis ir eina iš 
rankų į rankas., Ypatin- 
g a i gražiai iliustruotas. 
Gimtojo krašto vaizdai išei
viui, teikia ne mažiau infor
macijos, kaip 
Taip ir jungia 
gimtine.

Džiugu buvo 
metu sutikti
draugą kraštotyrininką, es- 
perantistą Juozą Petrulį. 
Pabendravome kartu, daugi 
ką prisiminėme iš jaunys
tės dienų apie Kupiškį, ku
piškėnus ir pergyventus 
laikotarpius.

Teko susipažinti su sim
patiškomis sesutėmis Onute 
ir Elyte Eidukaitytėmis. 
Onutė Eidukaitytė dirba 
Vilniaus mokslų akademi
jos bibliotekoje, o jos sesutė 
Elytė mokytojauja. Iš dau
gelio turistų jau buvome 
apie jas girdėję. Dabar pa
tys patyrėme, kiek malonu
mo ir draugiškumo jos su
teikia svečiui Vilniuje.

Negaliu praleisti nepami
nėjus, kokį gražų vaizdą 
man padarė miestiečių ko
lektyviniai sodai prie Vil
niaus ir Kauno. Tai vals
tybės duodami sklypeliai 
priemiesčiuose, kur jie turi 
pasistatę, kaip jie vadina, 
vilas. Tenai jie praleidžia 
savaitgalius ir laisvalaikį. 
Tyrame ore darbuojasi. To
kiu būdu įgyja, kaip jie sa
ko, taip reikalingą mankštą 
ir prisiaugina pakankamai 
vaisių.

Išvykstant niujorkietė H. 
Feiferienė prašė, kad ap
lankyčiau jos mokslo drau
ge dailininke V. Kleopie- 
nę ir pamatyčiau jos gražų 
sodą. Iš tiesų, kaip gražu 
pažiūrėti, kai nuo vaisių 
linksta šakos ir gausu įvai
riausių uogų. Pavaišino ab- 
rekosais (apricots). Tai pir
mą kartą Lietuvoje teko ra
gauti. Pasirodo, kad vis 
daugiau išvystoma įvaires
nių vaismedžių dėl Lietu- 
tuvos šaltesnio klimato są- 
lygų.

Meno saviveikla
Apie išaugusį kultūros ly

gį Lietuvoje galima spręs
ti iš meno saviveiklos rate
lių, kurių randame kiekvie-

noje apylinkėje. Plačiai iš
vystyta meninė saviveikla. 
Plačiai populiarinama gra
žiausios liaudies tradicijos, 
dainos ir šokiai. Todėl ne
nuostabu, kad visame Ne
muno krašte galingu balsu 
skamba dainos.

Taipgi Tarybų valdžia 
paruošė puikią dirvą moks
lui ir švietimui vystytis. 
Lietuvos mokslininkų dideli 
laimėjimai matematikos, fi
zikos ir chemijos srityse vi
sus džiugina.

Išvykdami peržvelgėme 
mūsą išvažinėtus kelius po 
Lietuvą, s u tiktus senus 
draugus ir įgytas naujas 
pažintis. Viskas lieka mums 
maloniu ir brangiu prisimi
nimu.

Mes abu su Povilu taria
me nuoširdų ačiū Kultūri
nių ryšių darbuotojams — 
pirm, generolui V. Karve
liui, Vytautui Kazakevičiui, 
Verutei Žvirblytei ir Moni
kai Ravinskienei, kurie mu
mis rūpinosi ir globojo, kad 
mūsų viešnagė Lietuvoje 
būtų miela ir įdomi.

Išvykstame į Vilniaus ae
ro uostą ankstyvų rytą, 6- 
tą vai. Dar miestas miega, 
mūsų nuostabai darbštieji 
darbuotojai Vytautas Ka
zakevičius ir Verutė Žvirb
lytė atvyksta mus išlydėti.

Dėkojame visiems, kurie 
prisidėjo prie mūsų viešna
gės po Lietuvą, kurių visų 
neįmanoma paminėti, kurie 
padėjo mums pamatyti ją 
klestinčią kultūroje ir eko
nomikoje.

Norwood, Mass.
Ligoniai ir kiti dalykai

Lapkričio 16 d. buvau 
nuvykęs į Nursing Home, 
kuris randasi 86 Sanders 
Rd. Jame randasi mano 
jaunų dienų geras draugas 
William Navickais. Draugas 
Navickas jau treji metai 
randasi šioje įstaigoje. 
Nors priežiūra čia, atrodo, 
yra nebloga, vienok ligo
nis atrodo daug kuo nepa
tenkintas. Daug skundėsi. 
Bet, girdi, ką padarysi, pa
tekęs į tokią nelaimę. Ki
tos išeities nėra, kaip tik 
vargti ir laukti tos dienos, 
kada širdis krūtinėje su
stos plakusi. Tuomet, žino
ma, pasibaigs visi mano 
vargai ir bėdos.

Navickas yra vienas iš 
nelaimingų žmonių. Jau ke
letas metų, kaip jam yra 
nuplautos abi kojos aukš
čiau kelių. Kol jo žmona 
Mary buvo gyva, tai jį lai
kė savo priežiūroje namie. 
Bet kada ji mirė, tai jo po
dukra EI. Baranauskienė 
parūpino jam vietą šiuoise 
slaugymo namuose. Bara
nauskienė ir dabar dau
giausia juo rūpinasi.

Navickas yra senas “L” 
svaitytojas. Buvo gero bū
do žmogus. Mokėjo su vi
sais broliškai sugyveni.

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

Tai jau New Yorko vajininkai pašoko į pirmą eilę. * 
Šį sykį daugiausia pasidarbavo pats Jonas Lazauskas, o 
Grybas irgi pagelbėjo. Jurgiui Šimaičiui, brocktoniečiui, 
S. Puidokas iš Rumford, Me. atidavė savo punktus, tai 
didelė pagalba. Pats Šimaitis irgi nesnaudė, prisiuntė 
gerą glėbį atnaujinimų. Margareta Valilionienė, Miami, 
prisiuntė naują skaitytoją ir devynis atnaujinimus. Ha
verhillio A. Račkauskienė ir M. Sametis prisiuntė 8 at
naujinimus.

Kanados vajininkams atėjo į pagalbą su atnaujini
mais P. Kisielienė ir P. Bendzaitienė. San Fran
cisco ir Oaklando vajininkams padirbėjo pati V. Sutkie
nė ir I. Kamarauskas. Great Neckui pagelbėjo F. Klas
ton iš Huntingtono, Detroitas pakilo ačiū J. K. Alvinui ir 
S. Skiragiui. J. K. Mažukna pastūmėjo pirmyn Pitts- 
burgho vajininkus. Chicagiečiams pagelbėjo A. Yaksht.

A. Bemat iš Los Angeles, A. Shupetrienė ir S. Len
kauskienė iš Lawrence ir M. Uždavinis iš Norwod pasi
stūmėjo pirmyn irgi.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
V. Sutkienė prisiuntė aukų $121, Haverhillio A. Rač

kauskienė ir M. Sametis $41. Taipgi prisiuntė aukų M. 
Uždavinis, Norwood, Mass.; M. Valilionienė, Miami. Fla. 
Visi vardai telpa žemiau sąraše.

REIKŠMINGA SUKAKTIS
Argenti n o s pažangių jų 

lietuvių laikraštis “Vaga” 
rašo:

“Lapkričio mėnesį š. m. 
sukanka 44 metų, kai susi
tvėrė pirmas pažangiosios 
Argentinos lietuvių koloni
jos choras.

Praėjo 4-turi 10-mečiai, 
tuo laikotarpiu keitėsi cho
ro vadovai ir dainininkai, 
vieni jų apleido choristų 
gretas, o kiti atsiskyrė su 
pasauliu, tačiau lietuviškos 
dainos mylėtojų būrelis, ne
paisant senyvo amžiaus, ne
iškriko ir šiandien dalyvau
ja prityrusio dirigento Ig
no Andrijausko vadovauja
mame chore.

Argentinos lietuviai gali 
teisėtai didžiuotis, kad ne
žiūrint visų sunkumų ir 
įvairių kliūčių, įstengė iš
likti susitelkę ir puikiomis 
lietuviškomis dainomis su
žavėti ne tik lietuvių, bet 
ir kitataučių publiką.

Šiandien choras jau yra me jam ilgiausių metų.

išmokęs nemaža Lietuvoje 
dabar dainuojamų dainų”.

Argentinos pažangiečiai 
iškilmingai paminėjo savo 
choro jubiliejų lapkričio 28 
d. “Lietuva” patalpose, 
Buenos Aires mieste.

“Laisvės” kolektyvo var
du sveikiname Argentinos 
pažangiųjų chorą ir linki-

Oakville, Conn.
Lapkričio 10 d. po trum

pos ligos Waterburio ligo
ninėje mirė John Bartush, 
suolaukęs 75 metų, gyvenęs 
126 Morro St.

Buvo pašarvotas O’Neil 
Funeral Home, 742 Main 
St., Oakvillėj, ir buvo pa
laidotas lapkričio 12 dieną 
Waterburio Lietuvių Lais
vose Kapinėse.

Liūdesyje liko jo. žmona 
Anna Bartush (Lukoševi- 
čia), vienas sūnus Richard 
Bartush, gyvenąs Water
town, ir trys d u k t e r ys: 
Mrs. Louise Bruneli, gyve
nanti Oakvillėj, Mrs. Willi
am Ahearn, gyvenanti Wa- 
terburyje, ir Miss Alvira 
Bartush, gyvenanti Oakvil- 
lėje. Taipgi liko 11 anū
kų ir kitų giminių.
T)irbo Šcovill Mfg. Co. ir 

buvo išėjęs į pensiją 
1961 metų.

Buvo gimęs ir augęs 
tuvoje, atvykęs į šią šalį 
prieš 59 metus. Per dau
gelį, emtų gyveno Water- 
buryje. 1961 metais' persi
kėlė gyevnti į Oagville, 
Conn.

Buvo narys Lietuvių Pi
liečių Politinio Klubo Wa- 
terburyje,. Prigulėjo prie 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 49 kuopos ir prie 
Lietuvių Literatūros Drau
gijos 28 kuopos.

Sakitė “Laisvę” per dau
gelį metų ir visuomet veik
davo su progresyviais lie
tuviais ir 1 an k y d a v o jų 
parengimus. Kada buvo 
jaunesnis, prisidėdavo ir su 
darbu mūsų parengimuose.

Reiškiu gilią užuojautą jo 
žmonai Anna Bartush, sū
nui Richard, visoms trims 
dukterims, anūkams ir ki
tiems artimiems giminėmis 
jų liūdnoje valandoje. O 
jums, John, lai būna leng-

ir 
nuo

Lie-

B. Sarapienė jau kelinti 
metai kaip v a r g ts t a dėl 
prastos sveikatos.

Spalio mėnesio pradžioje 
buvo gana rimtai susirgus, 
tapo nuvežta į Norwoodo 
ligoninę, kurioje jai teko 
net dešimtį dienų išbūti, 
kol daktarų medikalinė pa
galba atgavo jos sveikatą.

Po dešimties dienų grį
žo į savo namuts, dabar jau
čiasi neblogai.

Wil. Žilaitiis, kaip kas me
tai, ir šį rudenį, lapkričio 
21 d. išskrido į šiltąją Flo
ridą praleisti šaltą žiemos 
laiką. Palinkėjau jam ge
ro vėjo, laimingai ir links
mai praleisti žiemą, o pa
vasarį sveikam vėl grįžti į 
Massachusetts.

Mūsų Norwood LLD 9 
kuopa nariais nėra skait
linga. Platesnė veikla neį
manoma, nes neturim jokių 
talentų. Todėl pasitenkinam 
tik paprastais banketiniais 
parengimais.

Pereitos vasaros metu tu
rėjom du gerus parengi
mus, kurie buvo gana sėk
mingi.

Spalio pradžioje kuopos 
susirinkime buvo paskirta 
iš kuopos iždo $200 mūsų 
pažangiajai spaudai: “Lais
vei,” “Vilniai,” “Liaudies 
Balsui” ir U r u g v a j a u s 
“Darbui.”

Šiame kuopos susirinkime 
buvo nutarta surengti Nau
jųjų metų sutikimą. Į ko
misiją iš moterų įėjo: S. 
Rakutiene, M. Trakimavi- 
čienė ir N. Grybienė; iš vy-

Senas Pilietis, per M. Gluoksnienę,
Scranton, Pa........................................

Valė Sutkienė, San Francisco, Calif., 
prisiminimui savo gyvenimo draugo 
Benedikto Sutkaus ketverių metų 
mirties sukakties ......................

LLD 45 kuopos Elizabeth, N. J., nariai mitinge 
suaukojo (prisiųsta per Ig. Bečį) _

M. Baltulionytė, San Francisco, Calif. ....... . .
S. Skiragis, Detroit, Mich. ....... ....................
Telda Kingą, San Francisco, Calif...............
J.Ginaitis, Santa Clara, Calif. .....................
J. Anscott, San Francisco, Calif. .. ..............
C. Žusinas, Lowell, Mass.................................
J. Auglis, Billerica, Mass. .. ........ ...................
J. A. Kauliniai, Huntington, N. Y..................
A. V. Nevins, Pompano Beach, Fla...............
S. Yurewitz, Ft. Lauderdale^Fla. ..........
Agota Kukai tienė, Brockton, Mass

(per Geo. Šimaitį) ........ ............. ......... .  .
Julia Šimkienė, Brooklyn, N. Y. ____ ___ _
D. Norwich, Montreal, Canada

(per P. Kisielienę) ....................... 
Peter Karpich, Lynn, Mass? ................ 
A. Yaksht, Chicago, 111. .................... 
F. Lipskis, Mexico, Me. (Per S. Puidoką) .... 
S. Puidokas, Rumford, Me. ........ ........ 
Jonas Saulėnas, Detroit, Mich.

(per J. K. Alviną) ............... .......................
Jonas Valerija Grigai, Hudson, Mass................
A. Norkus, San Francisco, Calif; ..............
A. Davis, Sunnyvale, Calif. ....... ............ 
V. Zįavišius, La Salle, Canada

(per P. Bendzaitienę) ..............................
A. Vaitkeviičus, Norfolk, Mass......... . ............
J. Anglis, Huntington Station, N. Y.

(per F. Kias ton) ........... . ......................... ..
L. Stadalnikas, Lynn, Mass................ ...............
S, Siranas, Lynn, Mass. ....... . ... 1..........
R. Karsonienė, Lowell, Mass. .. . .......................
Ignas Kamarauskas, Oakland, Calif.......... ..... .
M. B. Lukshes, Woodhaven, N. Y.

A

. $100.00

60.00

23.00 
15.00 
15.00 
12.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00

10.00
10.00

8.00
6.00
6.00

6.00

6.00
5.00
5.00
5.00

5.00
5.00

4.00
4.00
3.00
3.00
3.00

2.00
2.00

2.00
2.00
2.00
2.00

Miami, Fla., rėmėja .........................
P. Petrulils, Montreal, Canada

(per P. Kisielienę) ..................
M. Albert, Lowell, Mass. . ........... .
J. Putrius, Lynn, Mass. ...__ ...
O. Lastochkin, San Francisco, Calif
Po $1.00: M. May, Los Angeles, Calif.; J. Kamins' 

kas, Mass.; J. K. A Ivinas, Royal Oak, Mich. ; Frank 
Kvietkus, No. Miami Beach, Fla.; Uršulė Vitienė, Flush
ing, N. Y.; B r. M. Dominauskai, Brooklyn, N. Y.; M. 
Pūkis, Yucaipa, Calif.; J. Waitkus, Ocala, Fla.; P. 3li
ne liūnas, St. Cat h ei'i ne, Canada; K. .1, M elniai, Spring
dale, Pa.; V. Navickas, Norwood, Mass.

rų — A. Zaruba ir M. Už- 588.15. 
davinis.

Jeigu tik oras bus palan
kus ir sveikata visiems tar
naus gerai, tai pramoga 
įvyks M. Uždavinio rezi
dencijoje, 16 Folan Ave.

M. Uždavinis

Per savatę, kuri baigėsi su lapkričio 26 d., aukų ga
vome $419.00. Iki šiol gauta $10,411.85. Dar reikia $4,*

Dėkojame visiems.
Administracija

va šios šalies žemelė.
Prieš metus laiko mirė jo 

sūnus John Bartush, tik 39 
metų amžiaus, ir paliko 
žmoną su keturiais vaikais.

M. Svinkūnienė

Sveikinkite savuosius
; '.per “Laisvę”

Su žiemos šventėmis, su Naujaisiais Metais 
sveikinkime savo artimuosius per laikraštį “Lais
vę.” Bus laikraščiui parama ir pasieksite visus 
su vienu parašymu. Bet nedelskite — tuojau 
prisiųskite savo sveikinimus. Kaina; nuo $5.Q0. 
Kas norite didesnio formato tai $10.00.

Administracija

ve J



Penktadienis, Gruodžio (December) 3, 1971 laisvi 3 puslapis

DETROIT, MICH
Staigiai mirė Pr. ūsonis
Lapkričio 19 d. gailestin

gai palydėjom į kapines il
gametį Detroito gyventoją 
Praną Ūsonį, sulaukusį 74 
metų amžiaus.

Liūdesyje liko mylima 
žmona Ona, sūnus Eedvar- 
das, kuris yra pažangus 
architektas, ir dukra Onu
tė su trimis anūkais, Ter
ry, Mike, ir Jim, Anūkai 
gerai mokosi, ir tėvelis bū
tų galėjęs su jais džiaugtis, 
turėdamas tokią puikią šei
mą. Taipgi Pranas turėjo 
čia Detroite daug gerų 
draugų ir pažįstamų, kurie 
jo ilgai pasiges, 
širdies liga.

Laidotuvėms 
gerai žinomas
tvarkytojas Charles Step. 
Taipgi kitais laidotuvių rei
kalais rūpinasi jo žmona 
Anna, sūnus ir dukra ir vi
si su nemažu skaičiumi pa
lydovų gailestingai palydė
jo jį į amžiną poilsį.

Pranas buvo tvirto sudė
jimo vyras, tai dirbo prie 
sunkių darbų automobilių 
išdirbystėje — Fordo ir 
Chryslerio dirbtuvėse—per 
eilę metų, Buvo taupus ir

Jis mirė

patarnavo 
laidotuvių

žmones, moteris ir senelius.
Nors tęsėsi dideli protes

tai per keletą dienų ir su
po Alamidos prieplauką ke-ligonis jau pradėjo vilkti
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koją ir jautė, kad kas nors ų ir net tūkstančiai
su juo rimtai bloga.

Daktarų patariamas, nu
vyko į Sinai Hispitalį. Ten

taikos kovotojų, bet laivas 
vistiek išplaukė. Sukilėliai 
gavo prieglaudą Berkeley

Waterbury, Conn.
Lapkričio 1. d po trum-1 džiaus, užaugino ir išmoks- 

pos ligos Aulerin ligoninėje, 
Cambridge, Mass., mirė An
na Liudzius (Kuliešienė), 
gyvenusi 144 Park Terrace.

Liūdesyje liko jos vyras 
Bronius Liudzius, sūnus 
Johnas, gyvenąs Waterbu- 
ryje, du broliai: Jonas Kū
les Hartforde ir Antanas 
Kuliešius Lietuvoje ir keli 
brolvaikiai.

Prieš 19 metų ji buvo ope
ruota ant širdies. Jai buvo 
įdėta plastikinė tūba prie 
širdies. Operacija buvo pa
sekminga. Ta tūba išlaikė 
19 metų. Paskiausiai ji ga
vo plaučių uždegimą ir 
kraujo sukrekėjimą. Wa
terburio > daktarai pašalino 
kraujo sukrekėjimą iš plau
čių o iš širdies negalėjo pa
šalinti ir pasiuntė ją pas 
tą patį daktarą, kuris ope
ravo ją prieš 19 metų. Ope
racija padalyta, bet širdis 
šį kartą neišlaikė, ir ligonė 
gyva nuo operacinio stalo 
jau neatsikėlė.

Velionė parvežta iš Cam
bridge ligoninės į Stokes 
Funeral Home, kur John 
Stokes rūpinosi jos laidotu
vėmis, 
kpinėse.

» , 111 Cz •
Anna buvo gimusi West-! 

field, Mass. Jos tėavi Jo
nas ir Marta Kuliešiai ją 
mažą nusivežė į Lietuvą. 
Paaugę Lietuvoje, ji ir jos 
brolis Jonas sugrįžo į Ame
riką. čia ji pagyvenusi iš-

i už Broniaus Liu-

HELP WANTED-HALE-FEMAU HELP WANTED-IIALE-FEMALB
NOTICE 

TO READERS 
AND ADVERTISERS

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

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

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

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

lino sūnų Johną.
Velionė buvo gero būdu ir 

su visais draugiškai sugy
veno. Ji atsilankydavo į 
mūsų parengimus ir atsi
vesdavo savo drauges ir 
kaimynes.

Gili užuojauta jos vyrui 
Broniui, sūnui Johnui, mar
čiai, broliams ir kitiems ar
timiems giminėms jų liūd
noje valandoje, o Onutei — 
ramios amžinybės.

daktarai iš _pirmo pažiu- qj. nes ger^ejey yra Val- 
rejimo pasakė, kad liga pa-1 
vojinga ir už 3 dienų turi 
pasiduoti operacijai. Liga, 
sakoma, dar nebuvo įsise
nėjusi, tai ligonis po opera
cijos rodo, geras pasekmes 
pasveikti.

Dėl ligonio nelaimės, jo 
motina Onutė Alvinienė bu
vo susirūpinusi taip, kad 
per keletą naktų dėl širdgė
los negalėjo miegoti. Dabar 
jau pradeda atsipeikėti ir 
džiūgauti, kad sūnus pa
laipsniui sveiksta.

Ligoninės Sinai Hospital 
telefonas 272-6000. Ligonio 
kambarys 3615. 
gali tik artimieji ir šeima 
nuo 1 iki 2 ir nuo 7 iki 8. 
Ligonis dar turės išbūti li
goninėje iki 1972 metų pra
džios.

domas bendro fronto, visos 
kairiosios politinės partijos 
susijungė į bendrą frontą ir 
laimėjo rinkimus.

Taipgi net 13 bažnyčių 
sutiko duoti prieglaudą vi
siems, kurie tik atsisako 
kariauti. O t tai smūgis 
Nixono administracijai! Bū
tų gerai, kad baigtų tą ka
rą ir tuos bilijonus suvar
totų čia pat Amerikoje vi
sos liaudies gerovei.

Ig. Kamarauskas

Boston, Mass.
Kadangi gyvename ang

liškai kalbančiame krašte, 
negalim eapsirubežiuoti vien 
tik lietuviškumu, tenka pa
žvelgti ir į abelną mūsų ša
lyje žmonių gyvenimą... 
Dabar besiartinant didžio
sioms metinėms šventėms, 
kartais net šlykščiomis rek-

- - - - —” West- lamomis žmonės raginami
land St., Dearborn, buvo iš-Įpirkti juokiausius produk- 

turėjo gana gražų gyveni- važiavęs su reikalais į 
mą. Neturėjo daug palin- krautuves ir grįžo į namus, 
kimo veikti politikoje, neigi Sukant kryžkelėje į namus, 
organizacijose, bet su visais koks neatsargus vyrukas 
pagirtinai gražiai sugyve- smogė į jo automobilį, tad

J. Bubliauską tik 
nuvežė į ligoninę, 
n ė j e atgaivino, 
pradėjo nelaimę 
Labai gaila gero 
Linkiu 
sveikti

Lankyti

J. Bubliauskas
Auto nelaimėje

Lapkričio 12 dieną Jonas
Bubliauskas, 4750

tus. Dažnai būna taip, kad 
per minutę ar ilgiau iš
klausius skelbimą, negalima 
suprasti, nė kas buvo rekla
muojama.

shift

no.
Užbaigus laidotuvių rei

kalus, Charles Step Ūsonių 
šeimos vardu širdingai vi
siems padėkojo už dalyva
vimą laidotuvėse, už gėles, 
grabnešiams už patarnavi
mą šermeninėje ir kapi
nėse ir Ūsonių šeimos var
du pkvietė palydovus į De
troito Lietuvių Klubą pietų.

Ilsėkis ramiai, Pranai, 
šaltoje žemelėje. Šeima vi
suomet tave prisimins.

pusgyvį 
Ligoni- 
Policija 
tyrinėti, 
draugo, 

jam greitai su-

Anądien įvyko keistas 
dalykas Roslindale kapinė-uaiyKas iwisiiiiaaie Kapine- rina. 
se. Saržentas su šešiais po-' tekėjo

Parengimas, kuris įvyko 
lapkričio 14 d. spaudos nau
dai, gerai pavyko. Diena 
buvo graži. Publikos susi
rinko nemažai. Draugas A. 
Bimba pasakė kalbą apie 
šių dienų padėtį. Elenutė 
Brazauskienė iš Hartfordo 
gražiai padainavo savo gra
žiu balseliu. Svečiai buvo 
patenkinti.

Komisija dirbo sutarti
nai: J. ir M. Svinkūnai, J. 
ir M. Ulozai, W. ir A. Dū
dai. Ačiū visiems, kurie su 
mumis bendrai veikėte.

Klementina Jenkeliūnienė 
yra dar serganti. Jau tre
čia savaitė randasi Water-; ., <• ~ . čia savaite randasi vvater-

Palaidota Calvary . buri0 ligoninėje. Aplankė- 
Sakė, gal neužilgo ei

sianti namo. Linkiu ligo
nei geros sveikatos.

M. Svinkūniene

Lapkričio 22 d. po truml 
pos ligos Waterburio ligo
ninėje mirė Alex C. Jure-

MECHANIC
For Shift Work—1st Class 

$3.99 Per Hour
Plus Shift Differential
Plus Sunday Premium

Immediate job openings for
mechanic with general maintenance 
experience in repair and installa
tion of chemical process equipment. 
Applicant should have basic skills 
in pipe fitting, welding, electrical, 
machine tools & print reading. Ex
cellent benefits and good working 
conditions. Call or apply personnel 
office betw. 8:30 A.M. & 4 P. 
201-589-4085.

VULCAN MATERIALS CO.
CHEMICALS DIVISION 

600 Doremus Ave., Newark, N.
An Equal Opportunity Employer

M.

j.

HELIARC WELDER

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

(91-92)

NURSES
Exciting openings now 

RN’s and LPN’s in the 
tended care wing at
Memorial Hospital. Positions

exist for 
new ex

Chenango 
are 

available on all 3 shifts in both the 
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)

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)

HOUSEKEEPER — Live in, for 
. motherless home, Stockton, N. J.

POLISHING LATHE OPERATOR.

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

(91-97)

Sunkiai serga J. Kairaitis
Lapkričio pradžioje pa

daryta operacija ant gal
vos (išimtas tumoras) Jo
nui Kairaičiui.

Ligonis palaipsniui sveiks
ta. Nors jam paralyžiuota 
ranka ir koja, bet daktaras 
ramina, kad tas su laiku 
sunormalės. Jau dabar ga
li priminti koja ir po bis- 
kelį naudoti ranką.

Ligotus jautė savo ligos 
pradžią jau prieš 5 mėne
sius ir ėjo pas gerus dak
tarus pasitikrinti, bet nė 
vienas daktaras nesurado 
ligos priežasties, nors ligo
nis praėjo jau sunkiai sirg
ti. Jie tvirtino, kad jis esąs 
sveikas.

Tik prieš porą mėnesių

J. Jurgelionis ir jo žmo
na, 18905 Cardoni Avenue, 
abu yra sergantys, vos ga
li savo namų reikalus at
likti. Jų vienatinis sūnus, 
kuris tėvams buvo paguo
da, pateko į ligoninę; jam 
daroma )■ i m ta operacija 
ant gerklės. Motina dėl 
širdgėlos veik alpsta. La
ibai gaila sūnaus ir tėvų.

Jų telefonas TW 2-2651.
Alvinas

Oakland, Calif.
Prieškariniai protestai

Lapkričio 8 d. Alamidoje 
taikos šalininkai vėl stojo 
darban protestuodami prieš 
karo laivyną, kuris ketina 
vėl plaukti į karo frontą 
Indokinijoje.

Trys aukšti oficieriai at
sisakė grįžti į karo frontą, 
taipgi 35 jūrininkai atsisa
kė grįžti į Indokimjos fron
tus ir ten žudyti nekaltus

licininkais nakties metu tu
rėjo parę, kuomet jų parei
ga prižiūrėti, kad viskas 
būtų tvarkoje Bostono mie
sto gatvėse. Už tokį poelgį 
keliom dienom visi pares 
dalyviai buvo suspenduoti.

Kadangi nekurios Bos
tono miesto dalys apgyven
tos beveik vien negrais ir 
portorikiečiais, tai dabar 
vis smarkiau reikalaujama, 
kad tas gatves saugotų neg
rai ar ispaniškai kalbantys 
policininkai, nes baltaisiais 
jau nebegalima pasitikėti. 
Kiek laiko atgal laikraš
čiuose buvo rašyta, kad 
Franklin parke, kurio apy
linkėj daugiausia negrai 
gyvena, vyksta visokis šmu
gelis, o policija griežtai ne
veikia prieš blogus poelgius, 

i Lapkričio 22-tros “Boston 
Globe” edito riale užgiria 
naujai policijos komisionie- 
riaus McNamaros organi
zuotą negrų policmonų gru
pę, kurių pareiga naktimis 
saugoti Roxburio ir Dor- 
chesterio gatves, daugiau

negrais bei kitais tamsiao
džiais apgyventas.

Atėjo baisi gadynė: ne 
tik vyrai kriminalistai, 
daug ir moterų elgiasi kri- 
minališkai, daugėja jų skai
čius kalėjimuose bei patai
sos namuose.

Lapkričio 21-ąją dieną iš 
Framingham, Mass., mote
rims pataisos namų pa
bėgo keturios kalinės. Kaip 
""Boston Globė” rašo, viena 
iš jų neva susirgo, buvo pa
šaukta slaugė. Kai nursė 
įėjo į sergančios kambarį 
tai kitos trys ją užpuolė, 
surišo, gavo iš jos raktus ir 
per ligoninės užpakalines 
duris išėję pasivogė auto
mobilį ir nuvažiavo. Steito 
policija sako, kad jos did
žiai prasikaltę, pavojingos. 
Visos jaunos: B. Guillemet- 
te —- 21 metų, D. Tavui-19, 
B. Walsh—21, A. Carri
gan — 22 metų amžiaus.

vičius, gyvenęs 708 Wash-'Area (on Delaware River.) Driver's 
ington Ave., Ext., Waterbu-jliccinse required, good salary, priv- 
ry. Liūdesyje liko žmona ate ro°™ CallMr’
Anna (Paviloms) ir sunusi 
Alex, abu gyvena Waterbu- 
ryje.

Velionis buvo gimęs Lie
tuvoje. Į šią šalį atvyko 
prieš daugelį metų ir per 
45 metus gyveno Waterbu- 
ryje. Per daugelį metų dir
bo Farrell Foundry kaip 
mašinistas. Buvo išėjęs į 
pensiją prieš apie 10 metų.

Prigulėjo prie Lietuvių 
Piliečių Politinio Klubo ir 
prie Lietuvių Neprigulmin- 
go Politinio Klubo. Buvo 
lėto ir gero būdo žmogus 
ir gerai žinomas tarp Wa
terburio lietuvių. Palaido
tas Waterburio Lietuvių 
Laisvose Kapinėse.

J. Švinkimas

(92-96)

BUSINESS OPPORTUNITY

OCEAN FRONT MOTEL
POPULAR NEW JERSEY SHORE 

Plush AH Brick Construction 
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)

Montello, Mass.
Sunkiai susirgo senas 

“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas Jonas Vaitekūnas. 
Nuvežtas į Brockton City 
Hospital.

DETROIT, MICH.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Mano mylimas vyras

Walter Norkus
Mirė 1960 m. gruodžio 4 d.

Jau praėjo 11 metų, kai jis mus liūdinčius pa
liko, o mane, žmoną Anną, sergančią. Aš prisi
mindama tą liūdną dieną ir mano vienos pragy
ventą laiką, apsiliejau gailiom ašarom.

Lai būna jam ramu ilsėtis šaltoje žemelėje — 
Woodmere kapinėse. Liūdinti likome:

Žmona Anna 
Sūnus Z. Walter 
Marti Deanna 
Duktė Frances 
Žentas Harold Jones 
ir mūsų šeši Anūkėliai.

Anna Norkienė

Gruodžio 6 dieną, 1948 metais, išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo, apleisdama mus

Agota Klimiene
Mes pasilikę su liūdesiu —

Motiejus, vyras
Algirdas, sūnus
Emilija, duktė

East Brunswick, N. J..

""Laisvės” Nr. 89, lapkr. 
1-9 d., tilpo užuojauta duk
teriai J. Brown, sūnui Smu- 
din, anūkams, giminėms ir 
bičiuliams mirus Smudin. 
Bet buvo praleista Agota 
Svirskienė. Atsiprašau.

George Shimaitis
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OAKVILLE, CONN. 
Mirus

John Bartush
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai Anna, 

sūnui Richard, dukterims, - žentams, anūkams 
ir jo giminėms ir draugams.

LLD 28 kuopos valdyba ir nariai
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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)

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 plas

tic packaging machinery. Call 
monthly volume 30,000: Potential Carson Industries in Newark, N. J.

SERVICE STATION
SUN TAN LAKE ESSO 

RT. 23, RIVERDALE, N. J. 
Excellent highway location. Acttual

50,000 gallons Avail immediately. 
Dealer training. Call today 201- 
342-0700 Dick Lugg.

(91-97)

Roma. — Vakarų Euro
pos komunistų partijų at
stovai turėjo konferenciją 
pastitarti bendrosios rin
kos, Europos saugumo kon
ferencijos ir iktais klausi
mais.

Istanbul, Turkija.
rybiniai diplomatai sunkiai 
sužeisti, kai jų automobilis 
susidūrė su kitu automobi
liu^

201-242-3120. (91-96)

STORE TENDER
BOLOGNA MAKER or helper.

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

(90-92)

8 ta-

PRANEŠIMAI
Harrison, N. J.

West Hudson Labor Ly
ceum Association klubo na
rių metinis susiri n k i m a s 
įvyks gruodžio 5 d., 2 vai. 
popietų, 15-17 Ann Street.

Geo. Kairis, sekr.
(91-92)

i
<♦>
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South Boston, Mass.
LLD 2 KUOPA RENGIA

Sekmadienį, Gruodžio 5 d.
318 BROADWAY, SOUTH BOSTON

1 valandą dieną
Visas pelnas skiriamas “Laisves” jubiliejiniam 
fondui. Kviečiame visos apylinkės lietuvius 

dalyvauti.
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Philadelphia, Pa.
LLD 10 kp. susirinkimas 

įvyks gruodžio 5 d., 2 vai. 
])o 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 metu.

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



1 puslapis Penktadienis, Gruodžio (December) 3, 1971

CLEVELAND, OHIO.
Andrių Salin palaidojus
Lapkričio 5 dieną Lake

wood ligoninėje mirė And
rius Salin.

Velionis gimęs 1896 m. 
gruodžio 15 d., Pomioklės 
kaime, Radome rajone, Gu
dijos TSR.

Į šią salį atvyko 1913 m. 
Dirbo anglies kasyklose 
prie sunkiu darbų. Vėliau 
persikėlė į Clevelandą ir ap
sivedė su Mariute (pavar
dės nežinome). Nebuvo lai
mės, nes Mariutė sirgo per 
16 metų. Jai minis, vėliau 
apsivedė su Katriute Janu- 
liene. Jai mirus 1953 m., 
apsivedė su Helena Žuraus- 
kaite, kuri mirė 1961 m. 
sausio 24 d.

Andrius Salin apsivedė su 
Anna Rodgers kovo 11 d. 
tais pačiais metais. Gyveno
me laimingai, nors ir abu 
buvome silpnos sveikatos. 
Andrius mylėjo mano šei
mą taip, kaip savo tikrus 
vaikus.

Andrius buvo rusų kil
mės. Jis gyveno tarp pažan
gių lietuvių ir išsimokino 
lietuviškai kalbėti. Skaitė 
dienraštį “Vilnį” ir priklau
sė p rie pažangių lietuvių 
organizacijų, dalyvavo jose 
visur, dirbo ir jas rėmė, 
kiek galėjo.

Nuoširdžiausia padėka
Dėkoju visiems, kurie 

kuo nors prisidėjote prie 
mano nuraminimo skaudžioj 
valandoj, mirus mano myli
ni a m gyvenimo draugui 
Andriui Salin.

Dėkoju visiems už gražias 
gėles, kurių nesitikėjau tiek 
daug matyti prie jo karsto;

LDS 55 ir LLD kuopoms, 
draugams ir draugėms.

Ačiū draugei Onai Kazi- 
lionienei už gražią kalbą ir 
paskaitymą labai įdomaus 
rašto, kuriuo ir kitataučiai 
mano kaimynai pasigėrėjo. 
Ačiū d. A. Palto n už kalbas 
Ordino koplyčioje ir prie 
kapo; laidotuvių direktoriui 
A. Ordinui už gražų ir 
m a n d a g ų patarnavimą 
karstnešiams ir šeiminin
kėms už suteiktą pagalbą ir 
visiems už skaitlingą daly
vavimą šermenyse ir laido
tuvėse.

Žmona Anna Salin

C. L. M. Klubo narėms
Sekamas mūsų klubo su

sirinkimas įvyks gruodžio 9 
cb Prasidės 12 vai.

Pirmą valandą bus pietūs 
ir dovan ė l ė m i s apsikeiti- 
timas, kaip būdavo pirmiau. 
Biletas $1.50 visiems lygiai.

Šeimininkės prašo prisi
dėti, kas gali, su dovanė
lėmis, kad galėtume pa
dengti išlaidas, nes viskas 
brangu.

Visus kviečiame susirink
ti į Italų svetainę, 15901 St. | 
Clair Avė.

Anna Salin

A Letter and an appeal
Dear Friend;

Best wishes for Peace on 
Earth and Justice to All!

These are our Holyday 
greetings to the Lithuani
an Press from the Daily 
World, the only daily Ame
rican paper struggling to 
attain these goals.

For the December 23rd 
‘ssue, we are now planning 
a special issue of the Daily 
World to contain a large 
section of Holyday Greet
ings from our supporters.

We would greatly appre
ciate including your paper’s

Mieste pasidairius
šeši plėšikai Harlemo ban

ke paleido iš automatų šū
vius ir sužeidė 10 žmonių. 
Tai padarė be jokios pasar
gos. Pasigrobę $16,000 pa
spruko.

Šaunus Banketas
Naujas filmas iš Tarybų 

Lietuvos
“Šimtamečių 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 
tsilankyti. Įžangos auka $4.

Rengimo Komisija

Chester, Pa.
Pašalpinio Klubo pereitas 

susirinkimas buvo neskait
lingas. Jame raportuota, 
kad daug yra sergančių. 
Tas labai apsunkina drau
giją. Vienas yra miręs. Tai 
Kasta n t a s Gabriliauskas, 
peržengęs 85 metus. Buvo 
bemokslis, bet geras pro
gresyvus žmogus, atsilan
kęs į mūsų parengimus vi
sada gerai paremdavo mū
sų spaudą. Gaila neketins 
gero žmogaus.

Vieną kartą, pasikalbė
jus per Juozo Valukonio 
šermenis, Kastantas sako: 
Netekome gero draugo ku
ris buvo J. Baltušniko stu
dentas, gabus vyrukas, varė 
didelę agitaciją prieš ponų 
ir didikų išnaudotojų galy
bę, Lietuvos valstiečių iš
naudotojus. Vieną kartą 
atsilankius į Kupiškio mies
telį pastebėti dragūnui, ir 
buvo sužinota, kad bus ap
suptas Seimoniškių kaimas, 
darys kratą pas ūkininką 
J. Baltušniką, kad bus su
imtas jų gabus sūnus revo
liucionierius. Bet miestelio 
jaunimas greitai pranešė, 
kad bus jų ūkyje dragūnai. 
Padarė kratą, bet jaunuolio 
nerado. Tėvas buvo gerokai 
apmuštas, bet dragūnai nie
ko nepešė — jų sūnus pra- 

Isišalino ir greitai išvyko į 
Ameriką.

Liūdi sūnus dvi dukros ir 
anūkai, daug giminių ir ar
timų draugų.

Lai ramiai ilsisi šios ša
lies žemelėj. A. Lipčius

Slaugė Mary Daile, pati 
sirgdama vėžiu, padegė 
Brooklyne namą, bandyda
ma pati susideginti ir vieną 
ligonę sudeginti. Policija jas 
apdegusias išgelbėjo.

Cranford, N J.
Lapkričio 14 d. LLD 

kuopos susirinkimas įvyko 
pas mūsų gerąją draugę 
Novak.

Po visų komitetų ir ko
misijų raportų pasirodė, 
kad šią vasarą nedaug kas 
nuveikta. Buvo pasibrėžta 
surengti porą piknikų spau
dos reikalams. Ačiū eran- 
fordiečių draugių moterų 
pastangoms, par engimas 
pavyko gerai. Bet pas drau
gus Čiurlius dėl lietingo oro 
įvyko prastai. Gaila, kad 
taip įvyko ir dėl to draugai į it first broke on the the- 
Čiurliai turėjo nesmagumo.

Laikraščių vajus, rodosi, 
eina neblogai. Manoma, kad 
jis eitų dar geriau, jeigu 
Literatūros Draugijos cen
tras būtų pasirūpinęs tuo 
laiku duoti už šiuos metus 
nariams priklausančias 
knygas, tai vajininkai 
būtų turėję ką pasiūlyti 
skaitytojams ir būtų leng
viau gauti naujų Draugijai 
narių.

Geroji draugė Novak su 
j draugėmis pagamino ska-
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wishes in this Holiday,nįus kalakutienos pietus su
Greeting Section.

Since the deadline is 
cember 18th wont you 
the enclosed stmaped 
velope and coupon with 
your message and make 
check payable to Long 
View Publishing Co., Inc.?

Yours in struggle
C. Radzie 
Chairman 
Minor Club Press

THE DAILY WORLD 
205 West 19 Street 
New York, N. Y. 10011

Name only $5
One inch box $10
2 Vs inch box $25
5 inch display $50

Name ..................................
Address ....................

De
use 
en-

visokiais prrieskoniais, tor
tu ir kavute.

Bandome nors po trupu- 
čiuką atsilyginti už jos 
triūsą ir išlaidas, bet ji nuo 
to atsisakė, pridurdama: 
“Jeigu turite kiek nors su- 
rrinkę, tai pasiųskite juos į 
‘Laisvės’ fondą.” Taigi ki
tokios išeities ir nebuvo, 
kaip tik nuoširdžiausiai pa
dėkoti ir išpildyti jos pata
rimą.

Buvo surinkta $23, tai 
juos ir pasiunčiu “Laisvei.”

State &
Amount

Message: .

Zip ....... 
enclosed $

Tvenkinių derlius
Telšiai. — Kiekvieną die

ną Žemaitijos keliuose gali
ma sutikti V. Gajausko vai
ruojamą automašiną. Suka 
ji tai į Telšius, tai į Skuo
dą, Plungę, Sedą. Kasdien 
po 500-600 kilometrų gyvų 
karpių iškeliauja į šių mies
tų parduotuves.

Tvenkinių derliaus “pin
tis” Pagruojo žuvininkystės 
ūkyje dar tik prasidėjo. 
Rugsėjo mėnesį realizuota1 
apie 400 centnerių žuvies. 
Ir tai—tik iš vieno tvenki
nio. O dar visas šešetas 
tvenkinių laukia savo eilės.

Vartotojai šiemet gaus 
64 tonas karpių, išaugintų 
P as r u o j o žuvininkystės

Švietimo departa m e n t a s 
teikia, kad su sausio pabai
ga gali užsidaryti miesto 
mokyklos, jeigu nebus suba
lansuotas mokyklų biudže
tas ir jeigu dar bus numą- 

Ižintas.

Julija Gruodienė vieši 
Amerikoje

Telefonu paskambino į 
“Laisvę” iš Wilm i n g to n, 
Delaware, Julija Gruodienė, 
kuri atvykusi į svečius iš 
Sao Paulo, Brazilijos, pas 
savo dukrą Mrs. D. R. Dun
can. Aišku, telefonu ne
daug gali pasikalbėti, bet 
užk vietomJ. Gruodienę ir 
jos dukrą atvykti kitą sek
madienį, gruodžio 12 d., į 
gerbiamo Vytauto Zenkevi
čiaus išleistuves.

Bus labai malonu susitik
ti su viešnia iš taip tolimo 
krašto.

Katalikų mokyklose strei
kas tęsiasi. Kai kurie mo
kytojai sutiko ir be atlygi
nimo padėti vaikus mokyti. 
Kai kuriose mokyklose vie
nuolės ir kunigai bando 
juos mokyti. Mokyklų va
dovybė tvirtina, kad neturi 
pakankamai fondų pakelti 
atlyginimus, kokių 
Jauja mokytojai.

reika-

Miesto sanitacijos 
ninku unija pasirašė 
tį, kuri užtikrina metinį 
minimumo atlyginimą ne 
mažiau $12,661.

Rep.

darbi- 
sutar-

Ieva

“Komunizmo švyturys”

Pramogų Kalendorius
Gruodžio 5 diena

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

JAV oro jėgų koman- 
dierius Kambodijoje
Battambang. — Kambo- 

dijon atvyko Jungt. Valsti
jų oro jėgų komandiei^is 
gen. J. Wilson tikslu vado
vauti karui prieš Kambodi- 
jos patriotus ir šiaurvietna- 
miečius.

Tuo pačių metu 40,000 
Saigono armijos įsiveržė į 
Kambodiją ir kariauja su 
šiaurvietnamiečiais ir kam- 
bodiečiais kovotojais. Ame
rikiečių lėktuvai padidintu 
tempu bombarduoja Kam- 
bodijos teritoriją.

Gruiodžio 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., 
Rengia 
Moterų 
Choras.

Ozone Park, N. Y. 
Niujorko Lietuvių 
Klubas ir Aido

Gruodžio 31 d.
Naujųjų Metų laukimas. 

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

Įėjimas kaip auka $6.
Pradžią 8-tą valandą va

kare.
Laisvės salėje, 102-02 Li

berty Avė, Ozone Parke.

I enjoyed reading Phillip 
Bonosky’s write-up about 
the play Hair in the Daily 
World. He says: “Why 
does it go on, year after 
year?

“It set up a storm when

Įvairios Žinios
Chicago. — Ligoninių me

dikai nusitarė skelbti strei
ką, jeigu gub. Ogilvie su
mažins ligoninių biudžetą.

Del Rio, Texas.—8 žmonės 
žuvo dviejų automobilių su
sidūrime.

Newarko valdžiai daly
kai labai blogi. Miesto se
kretorius penkiems mėne
siams išvažiavo į Floridą ir 
iš ten tvarkys miesto rei
kalus. Prie to, Newarkui 
trūksta teisėjų ir juos rei
kia samdyti iš kitų mieste
lių. Jiem į dieną mokama 
po $100. Teisėjus paskiria 
majoras. Didžiuma konsil- 
menų nepatvirtina. Majo
ras priešingas sekretoriaus 
elgesiui, būnant Floridoj. 
Konsilmanai užgiria, kad 
daroma gerai.

Ignas

atre-goer some four or five 
years ago. It began very 
much off — in fact very 
far from — Broadway, and 
it seemed to have had as 
many police in its audi
ence as sensation - seekers. 
Rumor had it that the cast 
disported in costumes no 
thicker than their hair.”

About the young actors 
and actresses Bonosky 
says: “They don’t like 
Nixon and they don’t like 
his war, and throughout 
the whole doing, they keep 
yelling, “Hell no, we won’t 
go.” They are all young 
enough to have stood in je
opardy of going. You see 
that they hate implicitly the 
racism of the war; on stage, 
they know no race. They 
hate hypocrisy, puritanism, 
stuffiness; they believe in 
love.”

“To express all this they 
sing songs, whack at gui
tars, swing on ropes, pass 
into and out of the sexes, 
sing and dance and cavort 
and commit their j aperies 
and distribute flowers as 
though nobody ever heard 
of Doomsday around the 
corner. I’ve seen them in 
their thousands on peace 
marches, on sit-ins and sit
downs for peace on pick
etlines, and some of them 
cried when the news from 
Attica came in...

“...they somehow man
age to hold on to that spe
cial sense of innocence and 
wonder in the midst of cor
ruption, are able still to 
feel, to protest, to dream...”

Use

Jeruzalė. — Daugiau kaip 
70 gydytojų buvo paskelbę 
vienos dienos streiką Kfar 
Saba ligoninėje. Tokių strei
kų ištinka ir kitose Izraelio 
ligoninėse.

Jakarta, Indonezija. 
Tropiškoje vėtroje žuvo 
žvejų, i ■
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Budapeštas. — Vengrijos 
pramoninė gamyba per 9 
mėnesius pakilo 5 proc.

Bal Harbour, Fla.—Amal- 
gameitų mėsininkų unijos 
nariai sulaikė darbą 41 fir
moje 35 miestuose. Jie 
klausėsi savo uunijos vado 
Gorman pranešimo apie ko
vą prieš algų įšaldymą. 
Unija turi 55,000 narių.

Beirutas. — Kinijos Liau
dies Respublika be nuošim
čių kolektavimo paskolino 3 
milijonus 800,000 /dolerių 
Sirijos tekstilės fabrikui 
statyti. ■

B u d a p Oš t a s.— Kubos 
premjeras Kastro sutiko 
lankytis Vengrijoje 1972 m.

Meksikos valdžia sutiko 
paleisti 9 politinius kalinius 
ir sumokti $200,000 už kid- 
napintą užstatą, universite
to rektorių J. C. Diez. Pa
leistieji kaliniai išvyko į 
Kubą.

Seoul, Pietų Korėja. — 7 
kalnų laipiotojai mirtinai 
sušalo Insu kalno viršūnėje.

Vieno Paryžiaus kino teat
ro savininkas griebėsi nepa
prastos reklamos. Jis vietoj 
kasininkės pasodino bež
džionę. Kino teatras žiū
rovų siaustė apsiaustas.

ĮVAIRUMAI
Kairiarankiai —* sunkių 

gimdymų pasekmė?
Ilgą laiką kairiarankiš- 

kumas buvo laikomas trū
kumu, kurį reikia šalinti. 
Tėvai stengdavosi savo kai
riarankius vaikus mokyti 
viską daryti “teisingąja 
ranka”.

Dabar kairiarankiai ne- 
beverčiami dirbti dešine 
ranka, tačiau šios anomali
jos priežastys kaip ir anks
čiau neaiškios. Mėginimai 
aiškinti paveldimumu
nervų sutrikimais buvo at
mesti.

Kanados psichologas P. 
Bekenas kitaip aiškina šios 
anomalijos priežastis. Pas
tebėta, kad kairiarankių 
vyrų daugiau, negu moterų, 
taip pat ir dvynių, negu ki
tų. Abiem šioms kategori
joms būdingas didesnis mir
tingumas gimstant anksty
voje vaikystėje. Taipgi pa
aiškėjo, kad šį faktą gali
ma susieti su šokais, ku
riuos vaikas patiria gimda
mas. Sunkiausi gimdymai 
paprastai būna pirmasis ir 
paskutinysis. Turi reikšmes 
ir motinos amžius. Taipgi 
dažniau šiai kairiarankiai 
yra vyriausi ir jauniausi 
šeimos vaikai.

Šią nuomonę patvirtino 
universiteto studentų ap
klausa: didžioji kairiaran
kių dalis buvo pirmieji ir 
paskutinieji šeimos vaikai.

Gintaro paslaptis
Neseniai pavyko išaiškin

ti gintaro cheminę struktū
rą. Vienoje VFR laborato
rijoje buvo nustatyta, kad 
gintaras yra natūralus su
dėtingo diabetininines rūgšties 
esterio polimeras. Chemi
joje nenusimanančiam skai
tytojui toks paaiškinimas 
nesuprantamas, tačiau spe
cialistai iš to padare prak
tines išvadas: manoma, jog 
dabar bus galima gaminti 
dirbtinį gintarą. Chemikai 
nustatė, kad gintaras rudas 
dėl oksidavimosi, o kartais 
ir paprasto purvo.

Sutvirtinta rasistu 
valdžia Rodezijoj

Londonas. — Anglijos už
sienio reikalu sekretorius 
Sir Alec Douglas-Home ta
reisi 10 dienų su Rodezijos 
baltųjų rasistų v a 1 d ž i a. 
Grįžęs parlamentui rapor
tavo, kad susitarta laips
niškai suteikti daugiau tei
sių Rodezijos juodiesiems 
afrikiečiams, kurie kovoja 
už išsilaisvinimą iš baltųjų 
vergijos.

Darbiečiai parlamento na
riai kritikavo sutartį, kaip 
baltųjų režimo sustiprini
mą. Rodezijoje juodųjų af
rikiečių yra 5 milijonai, o 
baltųjų — 240,000.

Maskva. — Daugiau kaip 
1,000 žydų susinnko į si
nagogą, kur buvo atliktos 
laidotuvių ceremonijos mi
rusiam vyriausiam rabinui 
Levinui. Iškilmingai jis bu
vo palaidotas.

Aido Choro nariams
Nežinome ar visi žinote, 

kad pamokos pertrauktos 
iki penktadienio po Naujų 
Metų, sausio 7 d., tad čia 
pranešame.*

Aišku, visi turime sutilP 
ti Naujus Metus savo po
būvyje, kuris įvyks gruo
džio 31 d, 8 vai. vakare, 
Laisvės salėje, 102-02 Liber
ty Avė., Ozone Park, N. Y.

J. Grybas, Pirm.

PAIEŠKOJIMAS
Norėčiau surasti senyvą žmogų, 

kad pagelbėt man prie namo. Aš 
gyvenu viena, kojos silpnos, tai ne
labai galiu apsidirbti, o prie namo 
yra darbo. Pragyvenimas užtikrin
tas. Namas penkių kambarių, visi 
patogumai, “air condition”. Būtų 
gerai, jei turėtumėt automobilį, nes 
susisiekimas šiame miestelyje 
koks.
mą.

ne-
Rašykite — duosiu atsaky-

Mary Sarpolus 
611 No. Parkill Street 
West Frankfort, Ill. 62896

(92-93)

Atostogoms!
Pranešimas

Kas norite at važiuot i 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 jeigu norite pirkti namą 
pigiai, rašykite man.

Peter Sluckis
1761 Temple Terr. So.
St. Petersburg, Fla. 33711

(91-93y

ATSISVEIKINSIME
SU 

Tarybų Sąjungos Jungtinėse Tautose atstovu gerb.

Vytautu Zenkevičium
Sekmadienį, gruodžio 12 d.. 1 valandą dieną

“LAISVES” SALEJE
102-02 Liberty Avė. Ozone Park. N. Y.

Pietūs su menine programa
Ruošia: Niujorko Lietuvių Moterų Klubas 

ir Aido Choras

V. Zenkevičius išvyks namo apie gruodžio 21 d., 
tad čia bus paskutinė proga jo lietuviams draugams 
su juo pasimatyti.

Auka $5.00 Kviečia Rengėjai




