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KRISLAI
Nuoširdžiausia padėka 
Graži, praktiška tradicija 
Nuo geros valios 
Trūksta vienybės 
Nenormali padėtis

A. Bimba
Alano sveikatai sušlubavus 

ir atsidūrus ligoninėje, gavau 
apsčiai įvairiomis formomis 
užuojoutu ir linkėjimu grei
tai susveikti. Visiems, visiems 
mano nuoširdžiausias ačiū.

Ypač man džiugu, kad per 
tas porą savaičių “Laisvės” 
sėjimas nesusitrukdė. Liku

sieji kolektyvo nariai puikiai 
pasidarbavo. Jiems didelis 
ačiū.

Ar žinote, draugės ir drau
gai, kad ir Naujieji metai jau 
nebe už jūrų marių. Tik ke
liolika dienų bepaliko.

Daugelis laisviečių jau pra
dėjo laiškais bei atvirlaiškiais 
savo mylimuosius sveikinti. 
Kai kurie jau rūpinasi su do
vanomis saviškiams žieminiųi 
švenčių proga. Tai labai gra
ži tradicija.

Bet dar gražiau ir praktiš
kiau savo mylimuosius ar arti
muosius pasveikinti per “Lai
svę’’. Daugelis laisviečių tą 
tradiciją jau seniai tvirtai pa
laiko.

Jos reikia nenutraukti ir 
šiemet.

Na, o kalbant apie dovanas, 
aš nežinau gražesnės dovanos 
savo artimiesiems, kurie ne
skaito “Laisvės”, kaip jiems 
sos užrašymas.

'Ypač Lietuvos žmonės šią 
dovaną labai aukštai vertina. 
Tegu tavo artimasis per išti
sus metus tave prisimena, pa
ėmęs į rankas pasiskaityti 
‘Laisvę”.

Jau daugiau kaip dveji me
tai, kai Jungtinės Tautos pri
ėmė rezoliuciją Vidurio Rytų 
klausimu. Mažytis Izraelis tik 
numojo ranka ir nė kalbėti 
nenori apie prisilaikymą re
zoliucijos reikalavimo išsi
kraustyti iš užgriebtų arabiš
kų žemių.

šiamis dienomis Generalinė 
Asamblėja įsimaišė į Indijos- 
Pakistano konfliktą. Bet at
rodo, kad ir šis konfliktas bus 
“išspręstas” ginklais.

Kol kas 'panašiuose kon
fliktuose viskas priklauso nuo 
kariaujančių pusių “geros 
valios”, j..

Kaip gaila, net ir pikta, 
kad mūsų šalyje taikos šali
ninkų gretose taip apgailėti
nai stokoja vienybės. Viena 
pusė nori veikti tiktai vienu 
frontu, būtent, tik reikalauti 
Vietnamo karo nutraukimo. 
Kita pusė nurodo, kad tokios 
programos nebeužtenka, kad 
mes turime daug daug tiesiog 
degančių klausimų, kuriais 
reikia veikti. Reikia plates
nės programos. Reikia plates
niu ir pastovesniu mastu dar
bo liaudį mobilizuoti prie šių 
dienų baisiausias blogybes

Kaip dabar dalykai susto- 
vi, tai neatrodo, kad ir 1972 
metų 'prezidentiniams rinki
mams susidarytų plati liau
dies koalicija. Prezidentas Ni- 
xonas jaučiami saugus prezi
dento soste dar kitiems ketve- 
riems metams. O apie jį ir 
jo prezidentavimą susibūru- 
sios pačios stambiausios reak

cinės jėgos.

Kaip nekalbėsime, bet dvi 
Korėjos, dvi Vokietijos, du

Karo lauko daktarai ragina 
dabar ištraukti Amerikos 
karius iš Piety Vietnamo

Indija tik už nepriklausomą 
Bengaliją kariauja; visur 
pakistaniečiai traukiasi

Washingtonas.—Senatorius 
Mansfield perskaitė Sena
tui prisiųstą peticiją, kurią 
pasirašė 50 amerikiečių dak
taru, esančiu Pietų Vietna- 
mo mūšiu fronte. Daktarai 
ragina nieko nelaukiant iš
traukti iš Pietų Vietnamo 
visus amerikiečius

Peticijoje atžymima baisi 
padėtis tarp amerikiečių 
karių. Karo frontuose tarp 
sužeistųjų dauguma karių

Kongresas skiria užsienio 
paramai 3 bilijonus

Washingtonas. — Kong
resas 214 balsų prieš 179 
nutarė skirti 3 bilijonus do
lerių užsieninei paramai. Iš 
tos sumos skiria 400 milijo
nų Izraeliui, bet nieko ne
skiria Indijai, Pakistanui ir 
Ekvadorui.

Izraeliui skiria tokią di
delę paramą, nepaisant, kad 
jis yra agresorius, laiko 
okupavęs arabų žemių plo

r

Brežnevas ir Kosyginas Diskriminacija sutaupė
kaltina Pakistaną

Maskva. — Kompartijos 
ge n e r a 1 i n i s sekretorius 
Brežnevas ir premjeras Ko
syginas kaltina Pakistaną 
už karo pradėjimą, kai 
Jungtinės Valstijos ir Kini
ja kaltina Indiją ir Tarybų 
Sąjungą.

Abu Tarybų Sąjungos 
vadai ragina Pakistaną ir 
Indiją greitai baigti karą 
be kitų šalių įsikišimo, gin
čijamus klausimus išspręsti 
taikingu būdu.

Kosyginas primena, kad 
1965 metais Tarybų Sąjun
ga padėjo Kinijai ir Pakis
tanui susitaikyti.

Vietnamai nėra normalus da
lykas. Tačiau, kaip atrodo, 
kad tokia nenormali padėtis 
dar ilgai terš tarptautinius 
vandenis. Visos kalbos apie 
jų taikiu keliu susivienijimą 
tebėra pagrįstos tik gerais 
troškimais.

Šiaurinėje Korėjoje, šiauri
niame Vietname ir Rytų Vo
kietijoje turime socialistines 
santvarkas. Jų liaudis jokiu 
būdu nesutiks išsižadėti savo 
istorinių laimėjimų susikurti 
naują be žmogaus žmogum 
išnaudojimo gyvenimą. Na, 
o Pietų Korėjos, Pietų Viet
namo ir Vakarų Vokietijos 
buržuazija geruoju niekados 
nepaleis iš savo dantų turtų 
ir privilegijų. Jai galioje iš
silaikyti juk padeda visa mū
sų Amerikos imperialistinė 
galbė. Be tos pagalbos jų 
darbo liaudis seniai būtų su
sidorojus su savo išnaudoto
jais.

Tai nėra kokia ipaslaptis. 
Savo šiuo negarbingu vaid
meniu atvirai didžiuojasi mū
sų šalies valdovai.

patys susižeidžia, kad galė
tų kaip nors ištrūkti iš mū
šių lauko, ar apsikrečia li
gomis, susižeidžia automo
bilių nelaimėse, suserga 
nuo narkotikų.

Daktarai nurodo, kad 
amerikiečiu buvimas Pietų C- C-
Vietname tik ilgina karą, 
neša žmonėms didžiausias 
kančias ir daugeliui mirtį. 
Karas turi būt baigtas.

tus, daug didesnius už pa
ties Izraelio teritoriją. Jis 
visai nesiskaito su Jungti
nių Tautų reikalavimu pa
sitraukti iš okupuotų že
miu.

Senatas nerado pritarimo 
Kongreso nutarimui. Sena
tas reikalauja baigti Indo- 
kinijos karą į 6 mėnesius, 
susitarus, kad bus paleisti 
amerikiečiai karo belaisviai.

bilijoną dolerių
Washingtonas. — Lygaus 

Darbo Progų komisija pa
skelbė 2,500 puslapių ra
portą, kuriame parodo, kad 
Bell telefonų ir telegrafų 
kompani j a, pal a i k y d a m a 
diskriminaciją, sutaupo į 
metus daugiau bilijono do
lerių.

Tai padaro mokant že
mesnes algas už tą patį 
darbą moterims, negrams, 
puertorikiečiams ir meksi
kiečiams.

Susikūrė Nacionalinis 
Jaunimo Kokusas

Chicago. — Daugiau kaip 
3,000 jaunuolių, daugiausia 
kolegijų ir universitetų stu
dentų, nusitarė sukurti Na
cionalinį Jaunimo Kokusą 
19 72 m. rinkimams.

Suvažiavimas pa s k e i b ė 
pareiškimą, kuris reikalau
ja baigti karą Indokinijoje, 
taipgi sulaikyti Nixoną, kad 
jis nelaimėtų prezidentinių 
rinkimų.

Kovoja monopoliją
Toronto. — Kanados Ko

munistų partija 21-oje kon
vencijoje priėmė programą 
kovai su Jungtinių Valstijų 
monopolija, kuri kontro
liuoja Kanados pramonę.

Programa kviečia visus 
kanadiečius sudaryti vienin
gą frontą prieš Jungtinių 
Valstijų įsigalėjimą Kana
dos pramonėje ir darbinin
kų klasės išnaudojimą.

Londonas.—Anglijoje nuo
lat ruošiamos demonstraci
jos prieš didėjantį nedarbą.

New Delhis. Indijos 
premjerė Gandhi pareiškė, 
kad Indija kariauja už ne
priklausomą Bengalijos val
stybę, už kurią pasisakė 
rinkimuose Rytų Pakistano 
gyventojai. Indija nesutin
ka su Jungtinių Tautų ra
ginimu dabar nutraukti 
mūšius.

Šiuos žodžius rašant In
dijos armijos Rytų Pakis
tane visur eina pirmyn. Pa

kistano armijos traukiasi 
panikoje. Sostinė Dacca iš 
visų pusių apsupama ir ne
trukus bus užimtą. Tūks
tančiai pakistaniečių karių 
pateko nelaisvėn.

Indijos lėktuvų bombos, 
krisdamos ant Dacca mies
to, užkrito ant našlaičių 
vaikų namų ir apie 150 
vaikučių užmušė, daugelį 
sužeidė.

Kambodijos patriotinis 
frontas muša priešus

Nuotraukoje: jaunieji Kauno politechnikos insti
tuto mokslininkai — vyresnysis inžinierius Giedrius Ga
brėnas (kairėje) ir fizikos katedros asistentas Mindau
gas Domkus atlieka eksperimentiniais darbus, kuriais 
bus pasinaudota kuriant mikroprietaisus.

M. Og'ajaus nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
jos, Lietuvos muzikologų,Dedikuota L. Digriui

Savaitę laiko Vilniuje vie
šėjo šveicarų kompozitorius 
ir vargonininkas Gi Bovė 
(Guy Bovet). Į Lietuvą jį 
atvedė pažintis su mūsų 
vargonininku Leopoldu Di- 
griu. Krokuvos vargonų 
festivalyje. Susižavėjęs lie
tuvio muziko vargonavimu, 
Gi Bovė dedikavo L. Digriui 
savo antrąjį koncertą su 
orkestru.

Lapkričio pradžioje Vals
tybinėje Filharmonijoje įvy
ko naujojo kūrinio premje
ra. Vargonavo L. Digrys. 
Filharmonijos simfoniniam 
orkestrui dirigavo Juozas 
Domarkas.

Pats G. Bovė koncertavo 
Vilniuje ir Kaune, susitiko 
su Lietuvos kompozitoriais 
ir muzikologais, domėjosi 
lietuvių muzika.

Muzikologų konf er enci j a
Vilniuje įvyko penktoji 

Pabaltijo muzikologų kon
ferencija., Joje dalyvavo di
delis būrys Latvijos, Esti-

Nedarbas ir kainos 
vėl pakilo

Washingtonas. — Nixono 
administrac i j a pripažįsta, 
kad lapkričio mėn. nedar
bas pakilo iki 6% visos dar
bo jėgos, kai Nixonas pra
našavo nedarbo sumažėji
mą.

Tuo pačiu laiku urminės 
produktų kainos ir vėl paki
lo, kuomet darbininkų algos 
nepakilo.

Palo Alto, Calif. — Ange
la Davis nakties metu per
kelta iš San Rafael kalėji
mo į Palo Alto kalėjimą, 
kur dar prastesnės sąlygos. 
Ji ruošiama teismui.

besirūpinančių muzikos is
torijos, muzikinės kritikos 
reikalais, rengiančių vado
vėlius konservatorijoms ir 
muzikos mokykloms.

Šalia svečių pranešimus 
skaitė Lietuvos TSR Vals
tybinės konse r v a t o r i j o s 
profesorius J. Gaudrimas, 
kuris apžvelgė lietuvių 
muzikologijos pro b lemas. 
“Liaudies dainų vaidmuo 
šiuolaikinėje mu z i k i n ė j e 
kūryboje” — taip buvo pa
vadintas profesorės J. Čiur
lionytės pranešimas. Su lie
tuviška muzikine kritika ir 
muzikologų darbais konfe
rencijos dalyvius taip pat 
supažindino O. Narbutienė, 
V. Lansbergis ir kiti.

Svečiai, kurių tarpe taip 
pat buvo atvykusių iš Mask
vos, Leningrado, Kijevo, 
Minsko, susipažino su Vil
niaus muzikinėmis tradici
jomis, klausėsi etnografinio 
ansamblio koncerto.

V. P.

Kaltina brutalumą 
Attica kalėjime

NewYorkas. —• Federali
nis apeliacijų teismas pri
pažino, kad Attica kalėjime 
prieš kalinių sukilimą bu
vo labai sunkios kaliniams 
sąlygos.

Teismas nurodė, kad iš 
liudininkų paaiškėjo naudo
tas kalėjime brutalumas, 
barbariškas policijos elge
sys su kaliniais. Tai buvo 
pagrindinė sukilimo prie 
žastis.

Westfield, N. J. — Polici
ja tebeieško mokytojo John 
E; List, kurio žmona, moti
na ir trys vaikai rasti re
volverio šūdais užmušti.

Pekinas. — Princas No
rodom Sihanouk informuo
ja, kad Kambodijos patrio
tinis frontas laimi mūšius 
prieš Amerikai tarnaujan
čios valdžios jėgas. Fronto 
jėgos gali sostinę Phnom 
Penh paimti, bet tada Ame
rikos lėktuvai nuolat jį 
daužytų.

Patriotinio fronto jėgos'

125 dvasiškiai šaukia 
konferenciją taikai

Neew Yorkas. — 125 ka
talikų, protestantų ir žydų 
dvasiškiai šaukia naciona
linę k o n f e?r e n c i j ą kovai 
prieš karą Indokinijoje sau
sio 13-16 dienomis Kansas 
City, Mo.

Kvietimai taipgi pasiųsti 
75 religinėms sektoms Eu
ropoje, Azijoje, Afrikoje ir 
Lotynų Amerikoje.

Kalėjimą sargams 
akademija

Williamsburg, Va. — Ge
neralinis prokuroras Mitch
ell pranešė, kad sukurta ka
lėjimų sargams akademija.

Akademijoje bus lavina
ma 300 federalinių, valstiji- 
nių ir lokalinių kalėjimų 
sargų.

Detroitas. — General Mo- 
tars korporacija, federali
nės valdžios reikalaujama, 
pranešė atšaukianti 6 mili
jonus 700,000 automobilių 
ir trokų pertaisymui. Sako
ma, jų motorai gali būt ne
saugūs važinėjimui.

Diktatūra P. Korėjoje
Seoul. — Pietų Korėjos 

prezidentas Parkas paskel
bė šalyje “nepaprastą padė
tį”, kurio metu suspenduo
jamos civilinės laisvės. Jis 
sako tai darąs apsisaugoji
mui nuo komunistų pavo
jaus iš Šiaurės Korėjos.

Tai jau paskutinėje Azi
jos valstybėje Amerikos 
ginklais palaikomose vals- 
tybėse Azijoje jau viešpa
tauja diktatūros.

įsitvirtino arti sostinės. Vi
sa apylinkė yra apvalyta 
nuo valdžios jėgų.

Osaka, Japonija. — Ta- 
kada brangakmenų krautu
vėje plėšikai pasigrobė apie 
milijoną dolerių vertės vi
sokių brangenybių. Tai esąs 
didžiausias apiplėšimas Ja
ponų istorijoje.

Popiežius Paulius mato 
taikai pavoją

Vatikanas. — Popiežius 
Paulius numato pasaulinei 
taikai pavojų, jeigu Pakis
tano - Indijos konfliktas 
nebus sulaikytas.

Vėliausios
Žinios

New Delhi. — Indijos ar
mija pasiruošusi pulti ir pa
imti Rytinio Pakistano sos
tinę Daccą. Pakistano ar- 
mijs bėga pakrikime.

Cairo, Egiptas. — Egipto 
prezidentas Sadat sako, kad 
Egipto valdžia sutinka duo
ti Tarybų Sąjungos laivy
nui Viduržemio jūroje nau
dotis Egipto uostų įrengi
mais.

Lajes Field. — Sekmadie
nį čionai pribuvo Jungtinių 
Valstijų prezidentas Nix- 
nas tartis su Prancūzijos 
prezidentu Pompidou ir 
Portugalijos premjeru Ma
celio Caetano.

New York. — Mirė ir ta
po palaidootas įžymus ame
rikietis diplomatas, Jungti
nių Tautų generalinio se
kretoriaus p a d ėj ė j a s Dr. 
Bundle. Sirgo ilgai ir sun
kiai. Mirė sulaukęs 67 m. 
amžiaus.

Detroit, Mich. — ‘Kasant 
dėl vandens Detroitui tune
lį giliai po ežeru įvyko bai
sus sprogimas. Nelaimėje 
užmušta septyniolika darbi
ninkų, ir keletas yra sužeis
tų. Sprogimo praiežastis ne
nustatyta.
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Aiškiausia provokacija
NESENIAI prezidentas Nixonas savo padėjėją Ro

bert H. Finch pasiuntė į Lotynų Ameriką susipažinti su 
dabartine įvairiose respublikose politine padėtimi. Kai 
jis sugrįžo, spaudos korespondentai pradėjo teirautis 
apie įgautus įspūdžius. Specifiškai buvo užklaustas, 
kaip dalykai atrodo Čilės respublikoje, kurioje prieš ke
letą mėnesių susikūrė pažangi liaudies valdžia su pre
zidentu Allende priešakyje. Mr. Finch su giliausiu pa
sitenkinimu viešai patarė amerikiečiams Čilės reikalais 
per daug galvų nevarginti. Girdi, Čilės dabartinė val
džia greitai bus “demokratinių jėgų” nuversta.

Na, ir už kelių dienų girdime, kad Čilės sostinėje 
Santiagoje įvyko “galinga” prieš valdžią demonstracija. 
Daugiau kaip penki tūkstančiai moterų barškindamos 
puodus maršavę gatvėmis su reikalavimu liaudies val
džią nuversti. Demonstracija buvusi jėga numalšinta, 
bet šalyje siautėjus didžiausias nepasitenkinimas val- 
džios politika. Padėtis rimta. Valdžia paskelbė pusiau 
karinį stovį.
- Prezidentas Allende pareiškė, kad šis visas triukš
mas ir kėsinimasis ant demokratiškai išrinktos valdžios 
yra Čilės fašistų ir Jungtinių Valstijų ČIA (Central In
telligence Agency) darbas. Apie tai negalį būti jokios 
abejonės. Pasirodo, kad Nixono padėjėjas Mr. Finch 
žinojo apie tą sąmokslą prieš Čilės valdžią.

Bet viskas rodo, kad šį kartą tos prakeiktos pastan
gos nepavyko ir Čilės pažangi vyriausybė laiku susigrie
bė fašistų sukilimą nuslopinti. Tačiau labai abejotina, 
kad Čilės fašistai ir mūsų ČIA jau atkando dantis ir 
toliau liausis tokias provokacijas Čilėje ruošti. O tai 
reiškia, kad Čilės valdžia, ypač liaudies koalicijos svar
biausios partijos (socialistai ir komunistai) turi nuola
tos budėti ir visuomet būti pasiruošusios su priešais tin
kamai susidoroti.

Gerbiamoji
“Laisvės” Redakcija,

Leiskite pasveikinti Jus, 
gerbiamieji redaktoriai, re
dakcijos ir administracijos 
darbu o t o j a i, o taip pat 
“Laisvės” rėmėjus ir skai
tytojus su Naujaisiais 1972 
metais. Linkime ilgo gyve
nimo “Laisvei,” o jos dar
buotojams geros sveikatos, 
šviesių minčių ir daug as
meninės laimės. Naujieji 
metai tebūnie tvirtos tai
kos ir naudingo bendradar
biavimo metai.

Per Jūsų laikraštį norime 
pasveikinti su Naujaisiais 
Metais gerb. A. Orleną su 
šeima iš Websterio, padė
koti jam už “Laisvės” už
sakymą mums ir palinkėti 
ilgų ir gražių metų .

Ilgamečiai
“Laisvės” skaitytojai 
iš Rozalimo

A. ir J. Rudzinskai

laikraščiu labai domisi kai
mynai bei giminėis, kurie pa
ima paskaityti. Labiausiai 
šio laikraščio laukia aštuo
niasdešimt trejų metų mo
čiutė ,kuri taip pat labai 
atidžiai skaito.

Už šią puikią dovaną 
laikraščio ‘Laisvės” eilutė
mis norime padėkoti Valei 
Butkienei, gyvenančiai San 
Francisce, kurios dėka mes 
šį leidinį gauname.

Už motiną
E. Kurlianskienę 

Jos dukra
A. Kurlianskaitė

tai ginklų gerinimui ir pa- 
rūpinimui.

Gerbiamoji Redakcija,
Jau devyneri metai kai 

mus lanko laikraštis “Lais
vė.” Šio laikraščio kiek
vienas straipsnis yra ati
džiai perskaitomas. Šiuo

Nauji pavojingi vejai
PRAEITA savaitę Belgijos sostinėje B ruselyje 

NATO šalių aukšti pareigūnai laikė susirinkimą “apta
rimui gynybos reikalų”. Iš Jungtinių Valstijų pasita
rime dalyvavo Gynybos sekretorius Melvin R. Laird. 
Gruodžio 8 dienos pranešime iš šio pasitarimo kalbama 
apie Mr. Lairdo susirinkimui pateiktą Amerikos vy
riausybės naują sumanymą. Mūsų valdžia siūlo NATO 
šalims įsteigti Viduržemio jūros rytinėje dalyje naują 
pastovų karinį laivyną. Laird pažadėjo tokį laivyną 
aprūpinti pačiais vėliausiais ginklais, kurie, girdi, jau 
išbandyti Vietnamo kare ir pasirodė labai efektingi.

Ir pranešime tiesiog priduriama, kad šis naujas 
karinis laivynas toje jūroje veiks pagrūmojimu Tarybų 
Sąjungai ir jos talkininkėms. Vadinasi, mūsų vyriau
sybė planuoja naują pavojingo konflikto židinį tame 
pasaulio kampe. Vietoje kalbėti apie mažinimą gink
lavimosi, apie vengimą naujų konfliktų pasaulyje, gink- 
lavimasis plečiamas į naujas sritis. Jeigu dar pridėsime 
šiomis dienomis mūsų valdžios pasirašytas naujas su
tartis su fašistinėmis Ispanija ir Portugalija dėl atnau
jinimo ir išplėtimo egzistuojančių tose šalyse Amerikos 
militarinių bazių, tai bus visiškai aišku, kur mūsų Wa- 
shingtonas “važiuoja.” Jau net toks komercinis kapita
lo organas kaip “The N. Y. Times” (gruodžio 8 d.) matė 
reikalą pasmerkti šias sutartis.

Vadinasi, nauji bilijonai dolerių bus žeriami į gink
lavimosi nasrus, kai taip verkiančiai jie reikalingi na
miniams mūsų liaudies poreikiams patenkinti. Antai, 
New Yorko mieste įsakyta sumažinti ligoninių išlaidas 
mažiausia penkiais procentais. Tai reiškia, kad turi 
būti susiaurintas ligonių aptarnavimas. Na, o čia jau 
ir dabar ligoninėse padėtis pasibaisėtina. Visur susi
kimšimas — stoka gydytojų, stoka slaugių, stoka šiaip 
visokių tarnautojų. Bet nėra pinigų...

Arba, va, prieš kelias dienas pats prezidentas Nixo
nas viešai pasakė, kad mūsų kalėjimai “yra kriminalizmo 
mokyklos.” Reikia juos reformuoti, reikia juose sąly
gas gerinti ir t. t. Bet irgi nėra dolerių...

Kas ką rašo ir sako
TEBEDISKUSUOJAMAS 
ŽEMĖS KLAUSIMAS

Iš žurnalo “Žemės Ūkis” 
(Nr. 11, 1971) sužinome, 
kad dar ir šiandien, matyt, 
Lietuvoje nėra vienos nuo
monės arba vieno suprati
mo apie tai, koks būtų pa
rankiausias arba efektin
giausias gamybos ir visais 
kitais požiūriais ūkio dy
dis. Gal kuo didžiausias? 
Gal kuo mažiausias? O gal 
vidutiniokas?

Gerbiamas “Laisvės” 
Redaktoriau!

Leiskite Jūsų redaguoja
mo laikraščio skiltyse pa
sveikinti spaudos platinto
ją fortlauderdalietę Marga- 
retą Walley ir jos gyveni
mo draugą Ale k s a n d r ą 
Walley su tradicinėmis žie
mos šventėmis ir Naujais 
1972 Metais ir palinkėti 
sveikatos ir nemažėjančio 
ryžto pažangos veikloje. 
Drauge reiškiame mūsų 
viltį ir iš anksto dėkojame, 
kad ir 1972 metus, kaip ir 
daugelį praėjusių metų, 
per aukštus kalnus ir van
denynus lankys Jūsų rū
pesčiu užpre n u m e r u o ta 
“Laisvė.”

Kartu reiškiame nuošir
džią padėką už padovanotą 
Jubiliejinį Albumą, lais- 
viečių prasmingos veiklos 
“veidrodį.”

Platintojas
V. Mažylis 

su skaitytojais
Lietuva—TSR
1971.XII.2

Gerbiama
“Laisvės” Redakcija,

Šiuo stiunčiu “Laisvės” 
Redakcijai mano didelę pa
dėką už tai, kad ji atsaus- 
dino draugo Vytauto. Zen
kevičiaus pasakytą Jungti
nėse Tautose kalbą, kurio
je yra drūtas atsakymas 
“proše pane” Edwardui 
Dervinskiui, kuris nieko ne
žino apie pirmesnį ir dabar
tinį Lietuvos vidinį gyveni
mą ir šneka kaip tas gir
tas karčiamos svečias. Tai 
ir viskas...

“Laisvės” skaitytojas
A. Bačėnas 

Bexley, Ohio

Gerbiama
“Laisvės” Redakcija,

Mūsų kaimynė skaito

Pastaba
“Laisvės” 60 metų jubi

liejinėje laidoje labai klai
dingai aprašyta. Aš gimiau 
1883 m. gegužės 27 d. Re- 
čiupėnų kaime, ne Pienių. 
Mano žmona Emilija Saba
liauskaitė ne iš Kupiškio, 
bet iš Kikonių kaimo, apie 
5 verstus nuo Kupiškio. Ne 
aš pas sūnų Jurgį gyvenu, 
bet snūus pas mane gyve
na. Dirbu savo gėlių dar
želyje, o ne sūnaus.

Taip pat klaida “Laisvės” 
19-tame numeryje. Stasys 
Puidokas rašo, kad aš bu
vęs brooklynietis. Aš visai 
nesu b iu v ę s Brooklyne 
ir nežinau nei kur yra tas 
Brooklynas.

Aš gavau shok jau prieš 
14 metų. Skaityti galiu, bet 
rašyti negaliu. Dėl to ir 
klaidų pasidaro.

Su pagarba,
John Krapo vicky 

608 Newbury St. 
Auburn, Me.

“Garsas” rašo 1971 metų 
laidoje apie Prienų parapi
jos paduotą skundą Tarybų 
vyriausybei “už neleidimą 
spausdinti literatūros ir 
varžymą tikėjimo.”

Vargiai kas gali tam ti
kėti.

Kodėl Prienų parapija 
pateikė skundą “Sovietinei 
vyriausybei,” o ne Lietuvos 
vyriausybei, turinčiai savo 
spaudą, kultūrinius veiks
mus, kaip valstybė?

“Garsas” sako: Nepaisant 
visokių kunigų deportacijų, 
katalikiškas tikėjimas “te
bėra tvirtas.” Kai “G.” ra
šo, kad katalikybės veiki
mas “tebėra tvirtas,” šis 
poreiškis sumuša Prienų 
parapijos skundą.

Kas gi gali tikėti “Gar
so” plepėjimu apie “kunigų 
deportaciją”? !

Visiems žinoma apie ku
nigų bėgimą iš Lietuvos, 
prisidėjusios prie Tarybų 
Sąjungos; tūli buvo apsirė
dę kareiviniais drabužiais, 
kad lengviau paspruktų į 
hitlerinę Vokietiją.

Kaune tebesanti Teologi
nė seminarija, kurioje mo
ko kandidatus į kunigus. 
Lietuvos valdžia leidžianti į 
kunigiškus mokslus iki 10 
naujų kandidatų per metinį 
laikotarpį.

Pagal Lietuvos penkmeti-, 
nį planą Teologinė semina
rija gali išmokslinti 50 ku
nigų.

“Garsas” porija: “Už at- 
likinėjimą religinių parei
gų... kunigai areštuoja
mi.”

i Jei taip būtų daroma, vi- 
įsi Lietuvos kunigai tupėtų 
j kalėjimuose.
I Lietuvių Romos Katalikų 
Susi v i e n i j i m o organas

Seniausios knygos 
pasaulyje

1946 m. Egipte, netoli 
Luksoro, valstiečiai atsitik
tinai atkasė molinį indą, 
kuriame buvo keli tomai 
rankraščių koptų kalba. 
Knygų viršeliai buvo iš 
minkštos odos. Kai kurių 
rankraščių papirusų lapeliai 
buvo numeruoti. Rašysena 
labai grakšti.

IŠ pradžių rankraščiai 
buvo padalyti i kelias dalis 
ir parduoti labai pigiai. Bet 
galiausiai vyriausybė atpir
ko tuos rankraščius, ir mok
slininkai pradėjo juos tyri
nėti.

Paaiškėjo, kad tai sensa
cingas radinys: 13 Luksore 
rastų tomų pasirodė esą se
ninusiosios iš iki šiol žino
mų rankraštinių knygų.

Aišku, kad Lietuvos žem
dirbiai ir jų vadovybė jau 
turi sukuopę daug patyri
mo, bet, pasirodo, kad vis 
neprieinama vienos griež
tos išvados.

Antanas Poviliūnas, Eko
nomikos mokslų kandida
tas, straipsnyje ”Ūkio dy
dis ir perspektyva”, paana
lizavęs įvairiuose rajonuo
se ūkių dydžio įvairumą, 
daro tokias išvadas:

Tiesa, šiandien dar neturi
me rekomendacijų dėl racio
nalaus ūkio dydžio atskirose 
gamtinėse ekonominėse zo
nose ir atskirų gamybinių ti
pų ūkiams. Bet jau rekomen
duoti fermų dydžiai, paruošti 
prekinių kultūrų auginimo 
koncentravimo pasiūl y m a i. 
Todėl planuojamo ūkio dydis 
turėtų būti toks, kad jame ga
lėtų išsidėstyti racionalaus dy
džio fermos ir ūkis galėtų 
tiek sukoncentruoti prekines 
kultūras, kad jų auginimas ir 
nūdienėmis sąlygomis būtų 
pakankamai rentabilus. Pla
nuojamas ūkis turėtų tiek ga
minti bendrosios produkcijos, 
kad savo pelnu galėtų pa
dengti mažiau rentabilias ša
kas. Pelnas privalo užtikrin
ti išplėstinę reprodukciją. Tai 
būtinas reikalavimas.

Gal būt, pats gyvenimas, 
metams bėgant, parodys ra
cionalų ūkio dydį. Bet tuo 
pasikliauti nevalia, čia ak
tyvų vaidmenį turi suvaidin
ti ir mokslininkai, ir projek
tuotojai. O dabar išplanavi
mo schemose numatoma ūkių 
dydžių " įvairovė, mano nuo
mone, kažin ar pateisinama. 
Išeitų, kad mes iš anksto pla
nuojame ir sudarome vieniems 
palankesnes, kitiems — ma
žiau palankias sąlygas. Tuo 
tarpu partijos ir vyriausybės 
nutarimai reikalauja visiems 
ūkiams sudaryti panašias są
lygas.

“Laisvę” ir duoda mums 
pasiskaityti. Aš skaityda
ma radau istraipsnelį paieš
kos, ir aš pagalvojau ir la
bai norėčiau susirasti brolį. 
Labai nuoširdžiai prašau 
Redakciją man padėti, pa
skelbti jūsų laikraštyje, 
gal kas žino, ar jis pats at
silieps.

Mano brolis yra Vere- 
činskas Antanais, s. Antano. 
Išvyko į Ameriką prieš aną 
pastulinį karą ir gyveno 
Čikagoje, ir mes iki šito 
karo susirašinėjome, o po 
karo iki šiol neturiu jokių 
žinių apie brolį. Šeimoje 
turėjo sūnų Benadą ir du
krą Elenutę. Gal kas žino 
apie jį, labai prašau man 
pranešti. Būsiu labai dė
kinga.

Kauno rajonas 
Užlėdžių kaimas 
Sergėnų paštas 
Jecienė Elena 

1971-XI-15

Mielas Drauge,
Paste bėjau “Laisvėje” 

skirtingus skaičius tuo pa
čiu klausimu. Antai, lap
kričio 23 d. pirmajame pus
lapyje rašoma apie pasky
rimą ginklavimosi reika
lams 21 bilijono trijų mi
lijonų dolerių, bet tos pa
čios laidos ved a m a j am e 
(editoriale) kalbama apie 
71 bilijoną tris šimtus mi
lijonų dolerių. Kuomet ten
ka kalbėti tuo klausimu, la
bai gerai turėti teisingus 
skaičius.

Draugiškai, ,
O. Kučiau,skaitė

Nuo Redakcijos: Dalykas 
tame, kad editoriale kalba
ma apie paskyrimą tos mil- 
žiniškoos sumos, bendrai

IR TU IŠKELIAVAI...

Šaly, kur švilpia, siaučia žalias vėjas, 
Poetų, puodžių, žemdirbių šaly, 
Kur aš skambių akimirkų ilgėjaus, 
Pamiršo jau mane miškai žali.

Jie ošia, oš, į begalybę baugią
Ramiai žvalgysis žvilgsniais tvenkinių, 
Sulaukę tų, kurių nuo amžių laukia — 
Naujų poetų, puodžių ir žynių.

Patrankos, piūklai, kirviai surūdyja, 
Ir bombų pėdos dingsta amžinai. 
Akim žiedų paparčių ir lelijų 
Į sielą žvelgia šviesūs milžinai.

Šaly, kur švilpia, siaučia žalias vėjas, 
Poetų, puodžių, žemdirbių šaly, 
Kur aš skambių akimirkų ilgėjaus, 
Iš nebūties pakils miškai žali.

• • •
Per lygumą lietūs iš lėto nulijo.
Žaibų nužaibavo žaltvykslės.
Pavargusių paukščių nusitiesė gijos, 
Ir liūdna nuo veriančio klyksmo.

Nuo sutemų skraistės dar saugoja tolį 
Auksinė žaros aureolė.
Lyg dvasios neramios tie paukščiai nutolę 
Negrįžta, negrįžta namolio.

• • •

Nutolsta dienos, užmaršties žolė 
Prisiminimų vešlų lauką gožia. 
Tam, ko ilgėjais, ką geidei mylėt, 
Neberandi šiltų, dėkingų žodžių.

Tačiau po sluoksniu pelenų giliai 
Rusena kibirkštys jausmų pirmykščių, 
Is slepiamo gerumo spinduliai 
Pro dirbtinumo kaukę trykšta.

• • •
Lyg paminklai buvusių sodybų 
Rymo vešlūs medžiai pakely. ■ 
Vietoj ežių ir pirmykščių sklypų 
Vien laukai, laukai, laikai žali.

O virš jų vaiski erdvė, žydrynė, 
Debesėlių kosminiai laivai.
O, žalioji Motina-Tėvyne, 
Į erdves ir tu iškeliavai!

Borisas Puzinas

“Garsas” susikompromita— 
vo. Vienoje vietoje rašo, 
kad tikėjimas “tebėra tvir
tas,” kitoje—“kunigus areš
tuoja.”

• • •
“Naujienos” š.' m. lapkri

čio 11 d. paduoda žinią, kad 
“Sovietų žydų s u n k urnai 
berdėti, sako Valstybes de
partamentas.”

Visi Tarybų Sąjungos 
priešai visados barbsi apie 
žydų priespaudą.

Washingtone buvo susi
rinkę žydų užtarėjai ir pa
sakojo apie žydų pavergimą 
Tarybų Sąjungoje.

JAV valstybinis pasekre- 
toris Richard Davis užpylė 
šalto vandens ant Amerikos 
žydų propagandistų spran
dų, pareikšdamas, kad žydų 
padėtis Tarybų Sąjungoje 
per paskutinius metus “ne
pablogėjo” ir jie “negyvena 
terore”, kaip bandoma įro-A 
dyti (pabraukiau—V V). ,

Urugvajaus lietuvių laik
raštis “Darbas“ š. m. bir
želio 16 d. rašo:

— Paramo valstijoje, Kū
rybos miesto Rosy Ma- 
cheds, 23 metų amžiaus, ba
do verčiama pardavė savo 
jaunutę dukrelę varžyboje 
už 50 kruzerių.

Moteris verkdama pra
šius, gal kas duotų daugiau. 
“Mes mirštame is bado, pa
sigailėkite mūs.”

Įsivaizduos: jei jums, tė
vai, prisieitų parduoti savo 
kūdikį, kad apsiginus nuo 
bado ir prašytumėt, kas 
duos daugiau už kūdikį. 

• . •
“Naujienų” editorialistas 

išvadino mirusį Leoną Jo
niką > ar “Laisvės” redakto
rių Antaną Bimbą “mela
giais”. Žmones vadinti me3 
lagiais dėl politinių skirtin
gų minčių rodo “N.” rašei
vos moralinį nupuolimą. 
Tur būt “N”, “galvočiui” 
be vaduo  j an t Lietuvą iš ko
munistines vergovės protas 
sukietėjo.

Tame pačiame rašte pri
sikabina prie Juozo Maniu
sio, Lietuvos didvyrio. Jis 
esąs gudas. Jo gimtasis 
vardas esąs “Josefas Ma- 
niuš”. Gimęs 1910 m. Gudi
joje, Mateslovo kaime. Esąs 
pasiturinčio ūkininko sūnus.

Apie “gudą” Maniušą pri
deda: “Josifas Maniušis jau 
16 metų būdamas įstojęs į 
rusų komunistų jaunimo 
kuopa”. (Kodėl m1 i gudu 
kuopą? V. V.)

1967 m. Juozas Maniušis 
buvęs paskirtas Tarybinės 
Lietuvos vadu-premjeru ir 
tebetvarkąs Lietuvą.

“Naujienų” editorialistas 
iš “gudo” pagimdė lietuvį 
Juozą Maniušį ir dar Tary
binės Lietuvos vadą*

V. Vyžuoniškis

Kepenų cirozė išgydoma
Penktajame Europos eks- 

perimen t i n ė s chirurgijos 
draugijos kongrese Stras- 
burgo universiteto profeso
rius dr. Rožė Bėnišu (Ro
ger Benichoux) įrodė, jog 
mažyčio blužnies gabalėlio 
persodinimas į kepenis lei
džia pagydyti cirozę.

Gauti rezultatai teikia la
bai daug vilčių. Vienuoli- 
kai ligonių, kuriems buvo 
padaryta tokia operacija, 
atstatyta pirmykštė sveika
tos būklė, ir jie vėl grįžo įy 
savo ankstyvesnį darbą. 
Operacija paprasta, ir ligo
nis ją lengvai pakelia.

.1
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Antradienis, Gruodžio (December) 14, 1971

TEODORAS DREIZERIS
100-osioms gimimo metinėms 
(1871.VIII.27 — 1945.XII.2)

Nebuvo ir kol kas nėra 
Amerikoje didesnio rašyto
jo už T. Dreizerį (Dreiser). 
Tai ne privati nuomonė, o 
milijonų skaitytojų, šimtų 
kritikų pripažinimas. Vie
nas jų pasakė, kad Dreize
ris — tai “Everesto kalnas 
Amerikos literatūroje.” Di
dysis rašytojas savo roma
nuose ir apsakymuose rea
listiškai ir meistriškai nu
tapė plačią XIX a. pabaigos 
ir XX a. pradžios Amerikos 
gyvenimo panoramą, aukš
tai iškeldamas tai, kas jo 
tėvynėje gera, ir rūsčiai pa
smerkdamas visa, kas blo
ga, negailestingai demas
kuodamas tą blogį, gimdan
tį kapitalizmą. Savo publi
cistiniuose raštuose T. 
Dreizeris gynė darbo žmo
gų, kovojo prieš fašizmą, 
propagavo socializmo idė- 

>jas, bičiulystę su Tarybų 
‘Sąjunga. Aktuali socialinė 
T. Dreizerio romanų tema
tika, teisus, aistringas pub
licistinis žodis žadino pa
prastųjų amerikiečių klasi
nį sąmoningumą, kėlė kapi
talo magnatų bei tamsybi- 

į ninku neapykantą. Todėl ne 
viena rašytojo knyga, kol 
pasiekė skaitytoją, ėjo ne
lengvus kryžiaus kelius, jam 
pačiam teko pergyventi di
delių nemalonumų. Antai
pirmasis T. Dreizerio ro-'šytojas, galima sakyti, 
manas “Sesuo Kerė” (1900) 'augo” lietuvių išeivijos aky-

buvo išleistas tik tūkstančio 
egzempliorių tiražu, iš ku
rio vos 500 knygų tepasiekė 
skaitytojus. Kitos sutrūni
jo leidyklos sandėliuose. Ir 
vis dėlto šis romanas su
kėlė tokią piktą Amerikos 
buržuazijos reakciją, kad 
prieš rašytoją ilgam užsida
rė leidyklų ir redakcijų du
rys. T. Dreizerio romaną 
“Genijus” (1915), kaip 
šlykščią ir šventvagišką kny
gą, užsipuolė “Kovos su 
ydomis draugija,” pasiekusi 
to, kad romanas b u v o už
draustas pardavinėti. Tik 
1923 m., atkakliai pačiam 
autoriui ir pažangiajai vi
suomenei dėl “Genijaus” ko
vojus, buvo išleista nauja 
romano laida.

Bet visa tai tik kūle T. 
Dreizerio kūrybos populia
rumą. Jo knygos jau se
niai ne tik didžiųjų, bet ir 
mažųjų tautų kalbomis ke
lissyk apkeliavo žemes ru
tulį, supantama, neaplenk- 
damos ir Lietuvos. Ir jei 
Amerikoje nėra didesnio ra
šyto jo už. T. Dreizerį, 
Lietuvoje joks kitas užsie
nio rašytojas nepralenkė jo 
populiarumo.

T. Dreizerio gimimo metai 
maždaug sutampa su didžio
sios lietuvių imigrac i j o s į 
Ameriką pradžia. Taigi ra- 

“iŠr

įį Sveikiname su 1972 metais visas gimines, drau- W 
? gus, drauges ir pažįstamus, gyvenančiuis Tąry- W 
f bų Lietuvoje, Amerikoje ir kitur. Sveikiname W 
| visus rašytojus, kurie savo įdomiais raštais puo- 
| šia pažangią spaudą. g,
I Sveikiname visus, kas tik dirba dėl žmonių ® 
į taikos ir šviesesnio rytojaus. ®

Linkime visiems laimingų 1972 metų ! 8

į Jonas ir Marijona Mažuknai ffi
f Pittsburgh, Pa. ®

Sezoninis Sveikinimas
Sveikiname seserį Agotą Markūnienę, jos visą 
šeimą ir kitus gimines, gyvenančius T. Lietuvo
je ir Amerikoje, taipgi visus draugus, linkėda
mi visiems geros sveikatos ir laimingo gyveni- 
mo 1972 metais. <

Kazys ir Julia Melniai
. Springdale, Pa.

Su didele pagarba ir linkėjimais,

JONAS SMALENSKAS

MIAMI, FLORIDA

Naujųjų 1972 Mėly Proga
Sveikinu ir linkiu daug laimės ir sėkmės Nau
jųjų 1972 metų proga “Laisvės” visam kolekty
vui, jos leidėjams, rašytojams ir rėmėjams ir 
visiems “Laisvės” skaitytojams JAV ir Tarybų 
Lietuvoje, ir kitur.

Sveikinu Tarybų Lietuvos vyriausybę, kultū
ros ir meno veikėjus ir visus spaudos leidėjus 
ir naudingus darbus dirbančius visus žmones. 
Daug sėkmės!

se. Tie išeiviai, kurie iš
moko angliškai, ypač pažan
giečiai, negalėjo nežinoti ir 
neskaityti T. Dreizerio. Di
delės įtakos jo kūryba tu
rėjo Amerikos' lietuvių ra
šytojui Rojui Mizarai. Jis 
didžiai gerbė ir mylėjo ame
rikiečių literatūros milžiną, 
jo mirties proga “Šviesoje” 
(1946, Nr. 1) išspausdino iš
samų straipsnį, kurį pradė
jo tokiais žodžiais: “Rašy
ti apie Teod. Dreizerį reiš
kia tą patį, ką rašyti ar pa
sakoti apie kokią užgesusią 
žvaigždę, palikusią savo ši
lumą žemėje ilgiems me
tams, kurios vietos kita ne
užėmė.”

Pirmą kartą T. Dreizerio 
vardą Lietuvos visuomenė 
bus išgirdusi dar prieška
riniais metais. Tik ne tie
siogiai iš jo knygų, o iš jo 
geriausiojo romano “Ame
rikoniškoji tragedija” ekra
nizacijos, kai Kauno kinote- 
atruose buvo demonstruoja
mas šis filmas. Kai pasiro
dė J. Marcinkevičiaus roma
nas “Jis turi mirti,” tūlas 
recenzentas, aptardamas šį 
kūrinį, pavadino rašytoją 
plagiatorium: atseit, J. Mar- 

į-aį cinkevičius “nusirašęs” šį 
filmą. Kiek tame teigime 
tiesos, šiandien sunku beat- 
sekti. Gal rašytojui filmas 
ir davė mintį sukurti romą-' 
ną su panašiom situacijom, 
o gal tai buvo tik atsitikti- 
tinis supuolimas, nors, tie
są tariant, tarp “Ameriko
niškosios tragedijos” ir “Jis 
turi mirti” kai kurių para
belių yra. Nepalyginamai 
ryškės n i u s pėdsakus T. 
Dreizerio literatūrinė mo
kykla, kaip sakome, paliko 
R. Mizaros romanuose.

Pirmasis lietuvių skaity
toją supažindinti su T. 
Dreizėriu ėmėsi rašytojas 
K. Vairas-Račkauskas, ilgą 
laiką gyvenęs Amerikoje, 
čia dirbęs visuomeninį ir 
spaudos darbą. 1937 m. pa
sirodė jo išversta ir kiek 
sutrumpinta “Amerikoniš
koji tragedija.” Romanas 
išėjo tuomet palyginti ne
mažu 3,000 egz. tiražu. 
Knyga neapvylė nei vertėjo, 
nei leidėjo — buvo perka
ma, godžiai skaitoma. Ver
tėjas savo žodyje rašė: 
“Mums ypač įdomu ir svar
bu susipažinti su ta Ame
rika, kurią gyvai ir realiai 
piešia Dreizeris. Susipažin
ti norime ne vien dėl to, kad 
tas kūrinys yra ypatingai 
gražus ir stiprus, bet dar ir 
dėl to, kad toje Dreizerio 
rodomoje mums Amerikoje 
gyvena per milijoną mūsų 
brolių.” “Amerikoniškąją 
tragediją” tuoj pasekė kitos 
T. Dreizerio knygos: “Dže- 
nė Gerhart” (1939, vertė J. 
Šimkus), “Sesuo Kerė” 
(1940), vertė V. Petraus
kas).

T. Dreizriui vartai į Lie
tuvą plačiausiai atsivėrė po
kario metais. Rašytoją ir 
toliau uoliai vertė K. Vai
ras-Račkauskas. Jo versto
ji “Amerikoniškoji tragedi-

G

ICalkc ; vmnniii čirdic I kalajūnienė, bibliotekos ve-
IlulldS Į ZlllvIUlį olluld jgja Emiiija Vainauskiene
Gulvinai, Biržų rajonas.— 

Trylikti metai dirba Gulbi
nų pradinės mokykloj vedė
ja gerai apylinkėje žinoma 
ir gerbiama mokytoja Eu
genija Grigaliūnienė. Rugs, 
mėn. mokytoja atšventė savo 
pedagoginio darbo dvide
šimtmetį. Ir visus šiuos ne
lengvus ir kartu nepakeičia
mai džiugius metus ji pra
leido toje ačioje apylinkėje. 
Jai žinomos kiekvieno 
žmogaus bėdos ir džiaugs
mai, jos buvę mokiniai jau 
nebe pirmas rugsėjis atve
da pas mokytoją savo vai
kus.

Pamokos pasibaigė, ta
čiau klasėje girdėti mokyto
jos balsas. Atidžiai ir kant
riai ji aiškina nesugeban
čiam žengti su savo drau
gais berniukui nelengvas 
matematikos taisykles. 
Reikli ir rūpestinga moky
toja darbe pasiekia vis ge
resnių rezultatų, čia dirba
ma be antramečių, šios pra
dinės mokyklos mokiniai 
gerai mokosi vyresnėse kla
sėse. Visa tai — ilgametės

visada ateina mokytojai į 
talką. j

Pamilo gulbiniečiai savoj 
mokytoją. Ryškią ir gilią' 
vagą Emilija Grigaliūnienė 
išvarė jų sąmonėje ir bui
tyje. Čia — jos namai. Čia 
jos mokiniai ir žmonės, mo
kytojai artimi jų rūpesčiai 
ir džiaugsmai. Vyriausybė 
aukštai įvertino kaimo mo
kytojos darbą. E. Gi Įgaliu-!a^e r0om and car provided. Call Mr. 
nienė apdovanota medaliu'Leonard (6091-397-2168.

(92-96)
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HELP WANTED-l d.. FEMAL1 HELP WANTED-HALE-FEMALB
| CERAMIC DECORATOR
I Gold or color lining. Experienced. 
1 Paid Blue Cross and Blue Shield. 
.Full time. Call 609-394-5950. Mat
ure man or woman, preferred. 7:30 
to 4:00. Salary discussed at Inter
view. (93-99)

OFF-SET PRESSMAN — Exper
ienced operator on chief 15 and 17, 
permanent position, excellent com
pany benefits. L. P. Thebault Co., 
201-538-5700.

(93-95)

HOUSEKEEPER — Live in, for 
motherless home, Stockton, N. .1. 
Area (on Delaware River.) Driver's 
license required, good salary, priv-

nienė apdovanota medaliu! 
“Už darbo šaunumą,” jubi
liejiniu V. Lenino medaliu, 
Garbės raštais. O mokyto- BUSINESS OPPORTUNITY 
jų rudens pasitarimo metu 
rajono vykdomojo komite
to pirmininkas A. Berno
tas jai įteikė naują vyriau
sybinį apdovanojimą—-Dar
bo raudonosios vėliavos or
diną. L. ž.

OCEAN FRONT MOTEL
POPULAR NEW JERSEY SHORE 

Plush All 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 $3,000,000. 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.

' W. (91-98)

Philadelphia, Pa. 
Kas galėjo manyti, kad 
Horn & Hardart Co. taip 
nuskriaus darbininkus

Gruodžio 1 dieną virš 600 
H&H Co. pensionierių ga- 

patirties, darbštumo ir reik- vome H&H p r e z i d ento 
lumo rezultatas. Frank A. Seidelmono pasi-

Ne vien mokykla ir vaikų rašytus laiškus, kuriuose 
rūpesčiai jaudina mokytoją, sakoma, kad H&H Co. ne- 
Ji jau eilę metų vadovauja bemokęs už apdraudę į Blue 
Gulbinų kolūkio moterų ta- Cross ir Blue Shield, nei už 
rybai, nebe pirmą kartą iš-pomirtinę apdraudąį Met- 
renkama Pabiržės apylin- ropoliton Life Insurance Co. 
kės tarybos deputate, nuo-1 Ligos apdraudę kompanija 
latinės kultūros - švietimo mokėjo iš pensijos skirtos 
komisijos narė, skaito daug seniams tų keliolikos dole- 
paskaitų Gulbinų kolūkio^’ių. O ta “pensija” jau po-, 
žmonėms. Dažnos čia vaka- ra metų nebemokama. Ka- 
ronės, į kurias gausiai ren- daise H&H Co., bekovoda-; 
kasi aplinkinių kaimų jau- ma prieš unijos pripažini- aplopyti " Dabar
mmas ir senieji. Kiekvie-.mą savo darbininkams skel-1jau6iuosi ri bet ne vl. 
name renginyje— dielė da- be daug klastingų pazadeji-jįa. ™eraį 
lis mokytojos Grigaliūnie-!mU- Vienas iš tų buvo pa- k 
nės patirties, sumanymų, skelbtas, kad kompanija ap- 

, išradingumo. Tačiau vie- draudė visus -------

SERVICE STATION
SUN TAN LAKE ESSO

RT. 23, RIVERDALE, N. J.
Excellent highway location. Actual 
monthly volume 30,000: Potential

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

(91-99)

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.
M (91-97)

JEWELRY TOOL & DIE MAKER.
Experienced EDM operator. Un
usual permanent opening with mfg. 
concern. Hospitalization, paid vaca- 

! lions and all related benefits. Top 
pay for right person. 201-589-9092.

(91-95)

Connecticut žinios
Mūsų valstijoje šiuo tar

pu sirginėju keturi veikė
jai. Aš pats nesveikuoju. 
; Septynias dienas išbuvau li
goninėje, kur sveikata buvo

Waterburiete drauge Jen-
darbininkus keliūnienė net kelias savai- 

nas lauke — ne karys. Ge- pomirtine jų vienų metų už- tęs išgulėjo ligoninėje. Da- 
novaitė Prusonienė, Liuci-darbiu. Tas būtų lygu per bar gydosi namie. Paleng- 
ja Čirbulėnienė, E m i 1 i j a metus uždirbusiam 2, 3, 4, va jos sveikata taisosi. 
Jankauskienė, Regina Mi- ar daugiau tūkstančių, dol. Dar vis pik u nesusveiks- 

... =r--.r7—r—-..............-- turėti apdraudos. Bet, išė- ta hartfordieta draugė Lu-
je” pakartotinai buvo išleis-Jus^am Ž pensiją pasakė: cy Žemaitienė. Jos vyrui 
ta 1953 ir 1964 m. K. Vai-|Tavo pensija bus 30 ar 40 
ras-Račkauskas dar išvertė dol- per menesį. Iš to mo- 
“Genijų” (1950, 1963) ir“Fi-jkėsi į Blue Cross. O pomir- 
nansininką” (1958, 1966).1 tinė per pusę sumažinta. Po 
Vėliau į vertėjų eilę stojo metų laiko vėl pranešimas, 
jaunesnės kartos žmonės. S. 
Lomsargytė - Petkevičienė 
išvertė “Seserį Kerę” 
(1958, kartu su J. Avižo- 
niu), “Stoiką” (1960,1968), 
“Dženę Gerhart” (1962), 
M. Kazlauskaitė—“Titaną” 
(1959, 1967), O. Armalytė— 
“Tvirtovę” (1965). Jei pir
mieji T. Dreizerio knygų 
vertimai buvo leidžiami dar 
gana kukliais tiražais, tai 
vėlesni — dešimttūkstanti
niais. Pavyzdžiui, “Finan- 
ninko” ir “Stoiko” išspaus
dinta po 40,000 egz., “Tita
no — 45,000 egz. Iš viso T. 
Dreizerio balansas Lietuvo
je — 300,000 egz. Ką gi, 
amerikiečiui ir Lietuvoje — 
amerikietiškas mastas. Po
puliarumu iš užsieniečių ra
šytojų mūsų krašte jis ne
pralenktas.

J. Petronis

Jankauskienė, Regina Mi- ar daugiau tūkstančių, dol. Dar vis pik ii nesusveiks-

rnirus jos sveikata buvo 
smarkiai pašlijus. Nors da
bar atrodo truputį geriau, 
bet dar nėra pilnai sutvir
tėjusi. Gerai, kad ji turi 
labai gerą nuoširdžią sesutę 

ta pomirtine. Dabar jos vi- Liudvisę Butkevičienę, ku- 
sai nebėra. -ri ją globoja, kaip motina

Nuvykstu į Metropolitan savo dukterį. Bet ir pati 
Life Co. ir paklausiau: kaip draugė Butkevičienė nesi- 
aš galiu palaikyti tūkstantį jautė_ gerai ir vieną savaitę

kad dar per pusę sumažin-

EASTON, PA.

Mirus

Charles Schack
Reiškiame gilią užuojautą jo žmonai HELEN 
SCHACK, giminėms ir draugams.

Vincent ir Elizabeth Stankus
Miami Springs, Fla. *

| dol. pomirtinės ? Atsako: 
turi imti naują “polisį” (ap
draudę) ant 10 metų. Tu
rėsi mokėti po 219 dolerių 
per metus! Susimąsčiau. 
Taip, jeigu atsitiktų numir
ti bėgyje 4 metų, išeitum 
lygiomis. Jeigu dar 10 metų 
po $219, tai kompanija pel
nytų !

Daugelis žmonių garbina 
kapitalistinę tvarką, visai 
nepaisydami, kaip pavergti 
ir skriaudžiami jie patys. 
Prieš 70 metų čia atvykęs 
olandas Juozas Horna su 
stumiamu vežimėliu parda
vinėjo baronkėles ir bana
nus. Už 50 metų mirdamas 
paliko savo augintiniams 
Fricams 42 milijonus dolerių. 
Kadaise pas H&H dirbo la
bai daug lietuvių. Juos per 
daug išnaudojo. Nežinau, 
ar beverta daugiau pasaky
ti apie jiems darytas 
skriaudas? Daugelis išdir
busių virš 50 metų jau mi
rę. Aš išdirbau tik 32 m. 
Mačiau daug suktybių. Ir 
darbininkų didelį nesusipra
timą.

Tas, ką H&H Co. padare 
su pensininkais, turėtų ati
daryti akis daugeliui.

Južintiškis

išgulėjo ligoninėje. Ji tik 
sugrįžusi iš ligoninės su se
sute Lucy mane aplankė. 
Didelis jums, draugės, ačiū.

J. Strižauskas

MACHINISTS
Experienced Machinists for 

tic packaging machinery. 
Carson Industries in Newark, 

201-242-3120.

plas-
Call
N.J.

(91-96)

REAL ESTATE
ROCKLAND COUNTY, N. Y.

Serene Victorian. Overlooking the 
Hudson 11 rms., Plus Out-Of-This- 
World Studio, High ceilings, 3 Fire
places, 2% Baths. $64,500.
FREDA BUCHANAN REALTOR 

(914) 358-1025

sa, kad jūsų buvo parašyta 
Kuliešiūtė, o mes įdėojme 
Kuliešienė. Atsipraš ome. 
Tačiau dėl draugo Yokubo- 
nio nepaminė j imo, tai jū
sų klaida. Jūs pamiršote jį 
pridęŲ prie gražiai pasi
darbavusių tame šauniame 
parengime.

Labai atsiprašome už ko
rektūrų klaidas korespon
dencijoje iš Oakville.

Dėl klaidu 
korespondencijose

Gerbiami “Laisvės” 
redaktoriai:

“Laisvės” Nr. 92, gruo
džio 3 d., tilpo koresponden
cija iš Waterbury, Conn., 
ir buvo aprašyta apie miru
sią Anną Liudzius (Kulie
šienę). Klaida, turi būti 
Kuliešiūte.

Baskui toj pačioj kores-
Korespondencijoje iš Oak- 

šyta apie lapkričio 14 d. pa
rengimą, mano parašyta, 
kad dirbo sutartinai J. ir 
M. Švinkimai, J. ir M. Ulo- 
azi„ W. ir A. Dūdai ir W. 
Yokubonis. Jūs W. Yoku- 
bonį visai praleidote, neįdė- 
jote. \

Kaip nors atitaisykite.
Korespondencijoje iš Otk- 

vill, Conn., irgi yra kelios 
klaidos.

M. Svinkūnienč
Nuo Redakcijos. Jūsų tie-

New Haven, Conn.
Juozas Aleksa turėjo 

pergyventi sunkią operaciją 
ir ėmė ilgą laiką pasveikti. 
Dabar sako, pradėjęs jaus
tis geriau. Linkime Juozui 
geriausios sveikatos.

Mirė Stasys Aluška, su
laukęs 87 mi'tii amžiaus. 
Paliko liūdinčius sūnų Sta
sį ir šeimą. Velionis visą 
laika pragyveno New Ha- 
vene. Bu v o sukalbamas 
žmogus...

New Haveno senelių gru
pės pradeda nesijausti ge
rai, kad jų pragyvenimas 
eina sunkyn. Dabar gau
tas pranešimas iš Washing- 
tono, ką valdžia bandys da
ryti, kaip geriau tuos se
nelius užganėdinti. Mat, ne
seniai Washingtone buvo 
suvažiavimas, kuris iškėlė 
reikalavimą, kad valdžia 
duotų daugiau pinigų senų 
žmonių pragyvenimui, ži
noma, gaidas pažadėjimas.

New 11 avime kol kas žie
mos dar nesimato. Sniego 
pasirodė kelioms v a 1 a n- 
doms, bet ir tas greitai iš
tirpo.

J. Kunca 
sostinėje gink- 
grupė pagrobė

Meksikos 
luotų vyrų 
Kompartijos vadą Valentin 
Campo. Manoma, ar nebus 
valdžios darbas.

Washingtonas. — Baltųjų 
rūmų sušaukta senų žmonių 
konferencija prieš išsiskirs
tymą nutarė balandžio mėn. 
vėl susirinkti.
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Naujas sezonas, nauji užmojai
Klaipėdos dramos teatras kio 

pakėlė uždangą naujam, 
25-ajam sezonui.

Korespondentas susitiko 
su vyriausiuoju režisieriu
mi, nusipelniusių meno vei
kėju Povilu Gaidžiu ir pa
prašė jo pasidalinti minti
mis apie būsimą j į sezoną.

— Pirmiausia mūsų skai
tytojų vardu leiskite Jus pa
sveikinti respublikos nusi
pelniusio meno veikėjo gar
bės vardo suteikimo proga 
ir palinkėti Jums ir visam 
teatro kolektyvui kuo ge
riausios kūrybinės sėkmės.

— Ačiū. Tai buvo ne tik 
mano, bet ir viso kolektyvo 
darbo įvertinimas. Ir ypač 
malonu, kad tai įvyko bai
giantis mūsų gastrolėms 
Vilniuje.

— Kadangi Jūsų nauja
sis sezonas iš esmės prasi
dėjo gastroliniais spektak
liais Vilniaus scenoje, bent 
trumpai norėtume išgirsti 
apie šių atsakingų gastro
lių rezultatus, apie tai, kaip 
respublikos sostinės žiūro
vas priėmė teatro spektak
lius ?

— Taip, tai buvo labai 
atsakingos gastrolės. Vil
niuje mes lankėmės prieš 
trejus metus. Žinodami vil
niečių žiūrovų reiklumą ir 
meninį išprusimą, mes labai 
rimtai ruošėmės išvykai.

Kaip pavyko? Turiu pa
sakyti, kad gastrolės sekėsi 
labai gerai. Tiksliau — pra
noko visus mūsų lūkesčius. 
Milžiniškas susidomėjimas, 
perpildytos salės. Bilietai 
buvo išpirkti momentaliai. 
Iš pradžių planavome vai
dinti tik dviejose — Vil
niaus Valstybinio akademi
nio dramos teatro ir prof
sąjungų rūmų — scenose, 
vėliau kai kuriuos spektak
lius vaidinome ir Valstybi
niame akademiniame ope
ros ir baleto teatre.

Kokie atsiliepimai? Žiū
rovai liko labai patenkinti. 
Visus mūsų pastatymus ge
rai įvertino kritika, žo
džiu, tokių sėkmingų gast
rolių Vilniuje tikrai nelau
kėme. Ir tai paskatino mū
sų kolektyvą dar daugiau ir 
geriau dirbti.

— Kokiais sumanymais 
ir planais pradedate naują
jį sezoną savo scenoje?

— Sezoną pradedame 
nauja premjera — K. Bin
kio “Atžalynu,” kurį pa
statė režisierius Bronius 
Gražys.

Busimasis sezonas mūsų 
teatrui — jubiliejinis. Ta 
proga, kaip žinote, Klaipė
doje įvyks Pabaltijo uosta
miesčiu teatrų festivalis. 
Jubiliejiniai metai visam 
kolektyvui kelia didelius 
uždavinius. Labai gaila, 
kad, negaudami vertimo, 
vis dar negalime pradėti 
ruošti pagrindinio būsimo-, 
jo sezono pastatvmo — V. 
Šekspyro “Korioliano.” Bet 
jis bus. Matyt, jį išvysime 
kiek vėliau.

— Kokie kiti repertuari- 
niai planai?

— Įtraukėme jauno rašy
tojo A. Zarubos pjesę “Ne
mylėk manęs,” I. Žuchovic-

Už Kolumbą.” Vai
kams numatome parodyti 
Džonio Rodario “Čipolino 
m m tykius.”

— Ar busimojo sezono 
metu pamatysime ką nors 
iš senesniųjų teatro pasta
tymų?

— Be abejo, sezono reper
tuare liks “Pirtis,” “Min
daugas,” “čiūčia liūlia, ma
žutėli ...” Manau, kad rei
kėtų nepamiršti ir tokių 
spektaklių, kaip “Laikrodi
ninkas ir višta.”

B- Kurie pastatymai te
atro scenoje susilaukė di
džiausio spėk ta kliu skai
čiaus

Nežinome, ar kita 
sale buvo kada 

vienoje sueigoje ma-

Vyskupų sinodas jokio 
progreso nepadarė

Louvain, Belgija. — Lou- 
vaino Universiteto kepelio- 
nai (kunigai) pareiškė, kad 
Romos katalikų sinodas Va
tikane jokio progreso nepa
darė, pasiliko aklavietėje ir 
toliau negalėjo iš vietos 
pirmyn.

Kapelionų pareiškime 
sakyta, kad dabar gali 
didėti pasitraukimai iš 
talikų bažnyčios, kuri
suteikia moterims lygių tei
sių, palaiko nusenusi celi-

Sugrįžo mūsų Lilija

eiti

po
pa-) 
ka-
ne-

lio artėja “Mindaugas.’ Ne
maža spektaklių susilaukė 
“Kriminalinis tango,” “Čiū- 
člia liūlia, mažutėli. .. ” iv, 
žinoma, mūsų vodeviliniai 
pastatymai.

— Pastaraisiais metais 
pastebimas klaipėdiečių su
sidomėjimas savo teatru. 
Tačiau teatras, tur būt, lau
kia dar didesnio žiūrovų dė
mesio. Ką Jūs galite pasa
kyti apie teatro ryšių su 
žiūrovu stiprinimą?

— Teatro populiarinimo | 
srityje mes dar ne. viską pa
darėme. Teks su žiūrovu 
dirbti. Konkrečius planus 
numatysime vėliau.

Mane .jaudina, kad vis 
dar pamirštame žvejus. Vi
są laiką jaučiamės skolin
gi jiems. Norėtume pasta
tyti pjesę apie žvejų gyve
nimą, bet geros pjeses, at
spindinčios jų gyvenimą, jų 
pareikius, vis nerandame. 
Apie žvejus mažai kas rašo. 
Arba rašo, nesusipažinę su 
jų gyvenimu.

— Gerų pagalbininkų ir 
bičiulių teatras, be abejo, 
susilauks iš mūsų miesto 
aukštosios mokyklos — 
Šiaulių K. Preikšo pedago
ginio instituto Klaipėdos 
muzikinio fakulteto. Kokie 
ryšiai šiuo metu užmegzti? 
Kokios teatro ir muzikos 
fakulteto dėstytojų ir stu
dentų bendrada r b i a v i m o 
perspektyvos?

— Ryšius jau užmezgėme. 
Musu, kolektyvo nariai—B. 
Juškevičius, B. Gražys, aš 
ir kiti skaitysime fakultete 
aktorinio meistriškumo, te
atro istorijos, režisūros ir 
kitų disciplinų kursą. Ma
nau, kad tai ir padės mums 
suartėti, padės stiprinti, 
plėsti tuos ryšius. Teatras, 
kuo galėdamas, stengsis pa
dėti fakultetui, tikėdamasis 
ir fakulteto kolektyvo pa
ramos bei dėmesio. Manau, 
kad fakulteto studentai at
eis mums į talką ne tik kaip 
žiūrovai, bet ir dalyvaus 
pastatymuose.

!Pavyko daug geriau, 
negu buvo tikėtasi

.Sekmadienį Laisvės salė
je parengimas, suruoštas 
Moterų Klubo ir Aido Cho
ro, atsisveikinimui su Ta
rybų Lietuvos užsienio rei
kalų ministro pavaduotoju 
ir Tarybinės delegacijos 
Jungtinėse Tautose nariu, 
Vytautu Zenkevičiumi, bu
vo vienas iš šauniausių vi
soje Amerikos lietuvių isto
rijoje, 
lietuvių 
nors
čiusi iš tokių tolybių svečių, 
kokių mes turėjome. Jau 
nekalbant apie šią plačią 
apylinkę iki Philadelphijos, 
Wilmington, Deleware, ir 
sostines Washington D. C., 
tik įsivaizduokite, buvo sve
čių nuo Ch ina gos iki tolimo
sios Brazilijos ir iki mūsų 
gimtojo krašto sostines Vil
niaus! Tikrai retas toks 
atsitikimas. Laisves .salė 
vos tik sutalpino atsilankiu
sius dalyvius, pasimokėju
sius po penkinę už puikius 
pietus.

Bet apie šį nepaprastą 
nepaprastai puikiai pavy- 

I kusią sueigą penktadienio

Mahwah, N. J. — 15 me
tų studentę Zielinski nužu
dęs E. H. Smith išbuvo ka
lėjime 14 metų, nuteistas 
elektros kėdėje numarinti, 
bet vis numarinimas atidė
tas. Dabar teisėjas pripa
žino, kad Smith jau atbuvo 
bausmę ir todėl lieka išlais- 
vintas.

Sveikinkite savuosius
• I 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 $5.00. 
Kas norite didesnio formato tai $10.00.

Administracija

Chicago. — Federalinis 
teismas pripažino, kad Hil
ton ir Loew viešbučiai ko-' 
lektavo nuo žmonių dau
giau, negu įstatymai lei
džia. Dabar turi grąžinti 6 

Kitusmilijonus dolerių, 
viešbučius tyrinėja.

Washingtonas. — Senatas 
89 balsais prieš 1 užgyrė 
Nixono skiriamą Powell

Laisvėje” skaitysite mūsų 
įžymios korespondentės He
len Feiferienės platesnį ap
rašymą.

Įvairios Žinios
Colombo.—Premjerė Ban- 

daranaikė parlamentui pra
nešė, kad Ceilonas gavo iš 
Kinijos 5 pakraščių sargy
bai laivus.

I Pirmadienį sugrįžo į dar* 
I bą adminis t r a tore Lilija 
i Kavaliauskaitė. Tai maloni 
žinia visiems, bet mums “Lai
svėje ”tai tikrai džiugu. Tai 

i dabar visi galėsime grįžti į 
savo pareigas. A. Bimba 
sugrįžo praėjusią savaitę, o 
šią savaitę Lilija.

Aišku, Lilijai dar stovi 
prieš akis antra operacija,

Aukščiausiojo teismo teise- bet ją gal bus galima ati- 
ju> dėti iki pavasario.

Bogota.—Kolumbijos mi-» 
litarinis teismas apkaltino 
ir nubaudė 41 aliejaus dar
bininką už kovą prieš mili- 
tarinę diktatūrą. Jie užda
ryti kalėjiman 14 metų.

Quayaguil. — Ekvadoro 
mokytojai buvo paskelbę 
48 valandų streiką. Reika- C

Jauja didesnio atlyginimo.

Maskva. — Tarybų val
džia apdovanojo Lenino or- 
denu maršalą Žukovą 75- 
metinėje sukaktyje. Tai bus 
šeštas jam apdovanojimas.

Tokijas, Japonija. — Dau
giau kaip 1,000 antrojo pas. 
karo veteranų demonstra
vo prie parlamento 
visą dieną už taiką.

rūmų

Washingtonas. — Senatas 
vienbalsiai nūbalsavo atimti 
teisę iš prezidento ateityje 
siųsti armijas į karą be 

Londonas. — Parlamento j Kongreso sutikimo.
nariai pasikėlė atlyginimus
38.5%. Tariasi pakelti ka
ralienei iki pustrečio milijo
no dolerių į metus.

Seattle, Wash. — Japoni
jos miesto Kobe gyventojai 
atsiuntė 1,000 svarų maisto 
amerikiečiams bedarbiams. 
Žada ir daugiau atsiųsti.

Detroitas. — Michigano 
Civilinių teisių k o m i s i j a 
kaltina Ford Motor kompa
niją negrų diskriminavimu, 
paleidžiant juos pirmiau iš 
darbo, negu baltuosius.

Briuselis, Belgija.—NATO 
militarinės sąjungos nariai! 
nnfnriS nedidinti 1979. mp-l 
tams militarinį biudžetą 1 
bilijonu dolerių, taipgi ne
mažinti militarinių jėgų.

Grįžo iš ligoninės
Penktadienį teko kalbėtis 

su Niujorko Lietuvių Mo
terų Klubo nare Julia Shim-

nutarė padidinti .1972 me-ji<įene? i<urj jau grįž0 į na-

Viena, Austrija. — Ame
rikos ir Tarybų Sąjungos 
atstovų 100-oji sesija prasi
dėjo strateginių militarinių 
ginklų limitacijos klausimu.

Bonna, Vakarų Vokietija.
— Dėl 350,000 metalo dar
bininkų streiko automobilių 
fabrikas Volkswagen laiki
nai užsidarė, nes pritrūko 
reikalingų medžiagų. Jeigu 
streikas toliau tęsis, tai ga
li užsidaryti dar keletas au
tomobilių fabrikų.

mus iš ligoninės. Julia išgu
lėjo ligoninėje nuo spalio 25 
d. iki gruodžio 1 d. kovoda
ma su “pleurisy”.

žinoma, Julia negali dar 
dalyvauti jokiose sueigose 
ir dėlei to labai jaudinasi.

Linkime jai greit atgauti 
sveikatą ir vėl mūsų tarpe 
dalyvauti.

Ieva

DĖMESIO!
Pereitą sekmadienį, 

nors per klaidą paėmė 
rišką juodą paltą ir skry
bėlę su inicialais N. D. 
Prašome grąžinti į “Lais
vės” raštinę.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Pijušas Valaitis
Gruodžio 14 d., š. m., sukanka treji metai kai 

mirė mano pusbrolis Pijušas, ir mano sūnaus 
dėdė. Kai gyvas buvo, tai visuomet rėmė savo 
mylimą laikraštį “Laisvę”.

Ilsėkis ramiai, mielas giminaiti.
William Baltrušaitis 
Arthur Baltrušaitis;

Brooklyn, N. Y.

kas
Vy-

dėti iki pavasario.
Ieva Mizariene

Mieste pasidairius
Nuomininkų taryba pata

rė miesto apartmentinių 
projektų tvarkytojams sam
dyti 2,300 daugiau policis- 
tų apartmentams prižiūrė
ti, kad galima būtų apart- 
mentuose bedidėjantį kri- 
minalizmą sulaikyti.

Pramogų Kalendorius r

Gaisragesių sąjunga susi
tarė su miesto pareigūnais 
dėl 30 mėnesių kontrakto, 
kuris pakelia algas $2,150 į 
metus. 11,000 gaisragesių 
dabar gaus po $14,300 į me
tus.

Gruodžio 31 d.
N au j ų jų Me tų laukimas. 

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

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

kare.
Laisvės salėje, 102-02 Li

berty Avė, Ozone Parke.

Rastas namuose nuo šir
dies smūgio miręs William 
Laz ar, progresyvių j u dėji
me žinomas kaip Bill Law
rence. Jis nuo pat jaunų 
dienų dalyvavo kovose už 
darbo žmonių reikalus. Is
panijoje Abraomo Linkolno 
brigadoje buvo vienas vadų 
kare prieš fašizmą. Tūlą 
laiką buvo “Daily Worke- 
rio” manadžeris. Mirė 68 
metu amžiaus, v

PADĖKA
Šia proga noriu išreikšti 

širdingą padėką visiems 
tiems kurie mane aplankė 
namuose ir ligoninėje po 
akies operacijos.

Ačiū už tiek daug sveiki
nimų atvirukais, nuo Paci- 
fiko iki Atlanto; už dova
nas, už gėles. Visus čia 
įvardinti neįmanoma.

Dabar grįžau į “Laisvės” 
raštinę, prie savo pareigų. 
Noriu ištarti Ievai Mizarie- 
nei didelį lietuvišką ačiū už 
tęsimą mano pareigų. Taip
gi reiškiu dėkingumą kai
mynėms H. Feiferienei ir 
Jeannie Shiksnis kurios tiek 
daug pagelbėjo man sugrį
žusiai iš ligoninės.

Padaryta operacija ant 
kariosios akies, o kada da
rys ant dešinės akies, tai 
dar nežinia. Visvien sma
gu, kad pergyvenau vieną 
operaciją!

Dar sykį, visiems mielie
siems draugams ačiū už 
viską. Kaip gerai turėti 
tiek daug draugų, kurie ta
vimi rūpinasi sirguliavimo 
periode!

Lilija Kavaliauskaitė

Sveikinu su Naujaisiais 
metais

Malonu būdavo su drau
gais apsikeist žiemos sezonui 
pritaikytais sveikinimais. Bet 
ir tas malonumas man jau 
nebepasiekiamast, nes nebe
pajėgiu kiekvienam draugui 
bei draugei sveikinimu nu
siųsti. Plunksną vos begaliu 
pirštuose nulaikyti, o akimis 
reikia kas kelios minutės po
ilsio duoti...

Taigi, atleiskite man. drau
gai. Aš .nepamirštu, bet 
nebepajėgiu. Visiems drau- 
gams-draugėms širdingai lin
kiu sveikai-laimingai užbaigt 
senuosius metus ir linksmai 
pradėti Naujuosius. Tikėkim, 
kad Naujieji Metai bus kuo 
nors už senuosius geresni.

Jonas A. Barkus (87 metų) 
—su ‘‘Laisve’* nuo jos užgimimo.

Brooklyn, N. Y.

Barcelona, Ispanija. — 
Šturmingas lietus padarė 
daug nuostolių. Žuvo 5 žmo
nės.

Washingtonas. — Lygaus 
darbo progų komisija kal
tina Bell telefonų ir tele- 

,grafų kompaniją moterų ir 
'negrų diskriminavimu.

Waldorf - Astoria viešbu
tyje vyko Amerikinės Pra
monės 76-asis kongresas, 
kuriame stambieji pramoni
ninkai daug kalbėjo prieš 
unijų galią, kaip pramoni
ninkams griežčiau kovoti 
unijų judėjimą. Vice pre
zidentas Agnew ir ^kiti val
džios pareigūnai taipgi pra
monininkams turavojo.

Moterų Klubo narėms
Trečiadienį, gruodžio 15 

d., 2 vai. po pietų įvyks mū
sų metinis susin i n k im a š, 
salėje, 102-02 liberty Ave., 
OzonePark, N. Y.

Būtinai dalyvaukime vi
sos. Vienas iš svarbiausių 
reikalų tai bus rinkimas 
Klubo valdybos sekantiems 
metams. Taipgi išgirsime 
raportą iš Adelės Rainie* 
nės, kuri lankėsi konferen
cijoje prieš karą.

Po susirinkimo turėsime 
vaišių, kurias paruoš Adelė 
Rainienė ir Domicėlė Gali- 
nauskienė. Bus ir daugiau 
vaišių, nes šis bus mūsų 
paskutinis su s i r i n k i m a s 
čiais metais, kur galėsime 
palinkėti vienos kitom links
mų, laimingų Naujųjų Me
tu.

Spalio mėn. New Yorko 
apylinkėje bendra darbinin
ko savaitinė alga tepakilo 
tik 37 centais. Tuo pačiu 
metu pragyvenimo kainos 
nakilo gerokai daugiau. 
Toks algų - kainų įšaldy
mas darbininkams neša 
nuostolius. ' /

Kontrolierius Beame sa
ko, kad laiku nesumokėtos 
80 Mitchell-Lama projektų 
paskolos ant namų susida
ro arti 16 milijonų doleriu, 
■v ------------------ —

sc

Pirmininke (94-95)

Saigonas.—Jungtinės Vals
tijos organizuoja ir lavina 
naujus kareivius Tailande 
karui Laose ir Kambodžo
je. Lavina helikopterius 
vairuoti.

kurie jau turėtų būt mies
to ižde.

16 metų biologijos stu
dentas P. Boeuf mirė labo
ratorijoje apsinuodinęs. j

Du narkotikų agentai 
teisme gavo po 25 metus 
kalėjimo.

Re p.

Sezoninis Sveikinimas
į Sveikinu visus savo gimines, draugus ir 
? pažįstamus Jungtinėse Valstijose ir Tarybų 
į Lietuvoje. Ypatingai noriu pasveikinti mie- 
? lasias Eidukaitytes, Onutę ir Elenutę, Lietuvoj 
? Linkiu viso geriausia Jums 1972 metuose.

MARYTĖ RISKEVIČIENĖ
Brooklyn, N,. Y.

f &

į Sezoninis Sveikinimas t
Sveikiname savo gimines, draugus, pažįsta- W

f mus Amerikoje, o ypajč mano gimines Lietu- W 
? je: Brolius Kazį Skystimą ir jo šeimą, ir Joną 
| r Skystimą; sesutes Onutę Vaškelienę, Uršulę 
į Sakalienę ir Suzaną Kelmonienę ir jų šeimas. W 
? Taipgi sesutę Antaniną Balčiūnienę ir jos šei- 
? mą, gyvenančią Brazilijoje. Visiems viso gero 
I 1972-uose metuose! gį
? Kastancija ir Jonas Karpavich ir šeima, 
| V Brooklyn, N7 Y.

LINKSMŲ METINIŲ ŠVENČIŲ 
linkiu draugams ir pažįstamiems

(Žaisti atvirukais —nSra laiko.)

S. Večkye




