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KRISLAI
Gailisi SLA skaldytojo 
“Vagos” leidimas sunkėja 
Ilgiausių metu jubiliatam 
M. Gedvilą apdovanotas 
Įpuolė pasiutiman

— J. Gasiūnas —
SLA orrgane “Tėvynėje” 

SLA prezidentas Povilas Dar
gia kelia i padangę mirusį 
Stasį Gegužį.

Daugiausia Dargini patikęs 
Gegužis, kai su policijos pa
galba 1920 metais SLA seimą 
suskaldė, daugumą jam prie
šingų delegatu išvijo laukan, 
t'asekmės buvo to viso tokios, 
kad Įvyko daugumos delega
tu atskiras suvažiavimas, pri
sidėjęs prie sukūrimo Lietuviu 
Darbininkų Susivienijimo.

St. Gegužis buvo vyriau
sias SLA skaldytojas. Jam 
prezidentaujant SLA narių 
skaičius nupuolė nuo 25,000 
iki 11,000.

Gegužio ir kitų tokių pa
sėta Susivienijime neapykan
tos ir keršto sėkla prieš pa
žangiuosius narius davė Su
sivienijimui labai prastus vai
sius;

Taigi, diktatoriaus Antano 
Smetonos palaimintas St. Ge
gužis Susivienijime buvo sa
vos rūšies diktatorius.

Argentinos pažangiųjų lie
tuvių laikraščio “Vagos” re
dakcija praneša savo skai
tytojams nemalonią naujieną.

Laikraščio leidimas 1971 
taktais net dvigubai pabran
go. Todėl prenumerata su 
1972 metų pradžia pakelia
ma: metams 1,500 pezų, pus
mečiui 800 pezų, už pavienį 
numerį—80 pezų.

Ir kitų Argentinos laikraš
čių leidėjai dejuoja žymiai 
sunkėjančiomis laikraščių iš
leidimui sąlygomis.

Man asmeniniai pažįstamas 
Argentinos pažangiosios vi
suomenės veikėjas, nuolatinis 
“Vagos” darbuotojas Tadas 
Adomonis minėjo 65 metų su
kaktį.

Tai nepalaužiamos energijos 
veikėjas. Nei kalėjimai, nei 
persekiojimai jo negązdina. 
Išėjęs iš kaėljimo jis ir vėl 
stovi kovotojų eilėse.

Laisviečiai linki Tadui il
giausių metų ir geros sveika
tos toliau tęsti garbingą dar
bą.

’ * Lietuvos švietimo ministrui
M. Gedvilai sukako 70 me
tų amžiaus. Ta proga jį svei
kino Kompartijos centro ko
mitetas, Lietuvos Aukščiau
siosios tarybos prezidiumas, 
Lietuvos ministrų taryba ir 
daugelis visuomeninių orga
nizacijų.

Už nuopelnus švietimo sri
tyje Gedvilas apdovanotas N.
N. Krupskajos medaliu.

Amerikos pažangiųjų lietu
vių vardu sveikiname jubilia
tą ir linkime jam ilgiausių 
metų.

' “Naujienų” redaktorius 
įpuolė į pasiutimą. Nesvie
tiškai šaukia, koliojasi, kodėl 
Lietuvoj Šeimenos kolūkiečiai 
iš vienkiemių atsikėlė į Sar- 
dokų gyvenvietę.

Taip, “vaduotojams” blogi 
pyragai, kai kolūkiečiai iš sa- 

* m an otų bakūžių keliasi į nau- 
*jus butus ir gyvena moder
niai su visais parankumais.

Kai Lietuvos kolūki e č i a i

Indija nenori svetiinii žemiy
tik padeda Bengal iečiai ns
iškovoti įiepriklausoinvbę

Egiptas palaikys tarybines 
raketų bazes miestam ginti, 

sako prezidentas Sadatas
New Delhis. — Indijos 

premjerę Gandhi ir benga- 
liečių laimėjimus Rytų Ua- 
kistane sveikino apie 100,- 
000 žmonių demonstracija. 
“Tegyvuoja nepriklauso

ma Bengalija,” girdėjosi vi
sur šauksmai, kai bengalie- 
čiai partizanai su Indijos 
pagalba veržėsi pirmyn.

Premjerė Gandhi pareiš
kė^ kad Indija nenori sveti
mų žemių nei colio, ji tik 
padeda bengaliečiams iško
voti laisvę ir nepriklauso

Daktaras Bunche negalėj’o 
baigti taikos misijos

New Yorkas.—Dr. Ralph 
J. Bunche mirė nebaigęs 
pasaulyje svarbiausios mi
sijos, taikos išlaikymo m- 
sijos, kuriai jis atidavė vi
sus savo gabumus ir jėgas.

Gimęs neturtingoje ne
grų šeimoje, Bunche iškilo 
i diploma tines viršūnes. Jis 
buvo išrinktas Jungtinių 
Tautų generalinio sekreto
riaus padėjėju.

Bunche pasižymėjo tarp

Blogėja JAV santykiai 
su Indija

Washingtonas. — Diplo
matiniuose rateliuose pla
čiai kalbama, kad Nixono 
administraci j a, paskelbusi 
Indiją agresore, gerokai 
pastūmė Indiją Tarybų Są
jungos link.

Nixonas gina Pakistano 
fašistinį diktatorių, kuris 
nesiskaito su civilinėmis 
žmonių teisėmis, nei su 
rinkimų rezultatais. Indija, 
kaip tik priešingai, gina 
demokratines žmonių tei
ses Rytų Pakistane.

1) a I) a t • tarp Jungt. V ais
ti jų ir Indijos santykiai vi
sai pablogėjo.

Kalkuta, Indija. — 435 
svetimšaliai buvo išleisti 
lėktuvais iš apsuptos Rytų 
Pakistano sostinės Dacca.

Plieno trustas sudarė 
“ekonominę nelaimę”

Gary, Ind.—Plieno trus
tas, paleisdamas tūkstan
čius darbininkų iš darbo, 
sudarė miestui “ekonominę 
nelaimę,” sako negras ma
joras Hatcher. Mieste nuo 
30 iki 41 proc, darbininkų 
nebeturi darbo.

Majoras kreipėsi į fede- 
ralinę valdžią reikalingos 
pagalbos suteikimui.

džiaugiasi naujais laimėji
mais, geresniu gyvenimu, tai 
“vaduotojų” redaktoriai nebe
gali suvaldyti pykčio ir kerš
to.

mybę. Indija buvo pirmoji 
pripažinti nepriklaušomą 
Bengaliją ir jos valdžią.

Rytų Pakistano (Bengali
jos) sostinė Dacca iš visų 
pusių apsupta.. Bengaliečiai 
partizanai ir Indijos armi
ja, šiuos žodžius rašant, 
baigia miestą užimti. Dau
gelis kitų miestų jau užim
ti. Pakistano militarinės 
jėgos silpnai ginasi. Tik 
vakarų fronte pakistanie
čiai tvirtai laikosi Indijos 
parubežyje.

1945 ir 1948 metu Vidurio 
Rytuose, kai kūrėsi Izraelio 
valstybė. Jo pastangomis 
buvo tuomet išvengta karo. 
Už tokį asižymėjimą jis bu
vo apdovanotas Nobelio 
taikos premija 1950 m. Pa
staraisiais metais jis taipgi 
bandė išlaikyti taiką tiek 
tiek Vidurio Rytuose tarp 
Izraelio ir arabų, tiek visa
me pasaulyje. Ilgokai sir
gęs mirė bekovodamas už 
taikos išlaikymą.

Jaunimas už Europos 
saugumo konferenciją
Florence, Italija. — 300 

jaunimo organizacijų kon
ferencija vienbalsiai pasisa
kė už Europos saugumo 
konferencijos sušaukimą.

Konferencija kviečia vi
sas Europos demokratines 
jėgas “dėti pastangas ir 
energiją saugumui pasiekti 
Europos kontinente.”

Jaunimas kartu ragina 
užginti Tarybų Sąjungos ir 
Vakarų Vokietijos, taipgi 
Lenkijos ir vakarų Vokieti
jos, sutartis, pripažinti Vo
kietijos Demokratinę Res
publiką ir priimti į Jungti
nes Tautas.

Policija prieš benamius
Roma. — (APN koresp.). 

Tūkstančiai Italijos sosti
nės benamių per vieną nak
tį užėmė dešimt tūkstančių 
tuščių ultramoderniškų bu
tų. Ryte, kai policija parei
kalavo palikti patalpas, be
namiai atsisakė: duokite 
mums dar penkis tūkstan
čius butų ir likviduokite 
gėdingus barakus bei lūš
nas Romos priemiesčiuose. 
Pagrindinė šių žmonių ma
sė — blogai apmokami dar
bininkai, barakų ir avarinių 
namų gyventojai.

Atsakydama į jų reikala
vimą, valdžia nusiuntė prieš 
maištininkus 8000 policinin
kų ir 6 tūkstančius karabi
nierių. Ji, mat, nusprendė 
savaip išspręsti butų krizės 
problemą Romoje.

“LAISVES” VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

KONTESTANTŲ STOVIS DABAR YRA TOKS:
Punktai

Brooklyn, N. Y.......................................  3,992
Connecticut ....................................................... 3,674
Philadelphia, Pa................................................. 2,800
New Jersey • ■......................................    2.726
So. Boston, Mass................................................. 2,384
Kanados vajininkai . ..............................  2,144
George Shimaitis Brockton, Mass.............• . 2,066
M. Valilionienė, Miami -

Fort Lauderdale, Fla. • •.......................  1,880
J. Jaskevičius, Worcester, Mass....................... 1.644
P. Alekna, St. Petersburg, Fla........................ 1,572

M. Uždavinis, Norwood, Mass. 1,264 
A. Račkauskienė ir H. Sametis,

Haverhill, Mass.................. 1,248
V. Sutkienė - V. Trask

San Francisco-Oakland, Cal. 1,236 
P. Beeis. Great Neck, N. Y. 1,128 
L. Bekešiene, Rochester, N. Y. 804 
Eva Kralikauskienė,

Lawrence, Mass.................... 696
A. Shupetrienė - S. Penkaus-

kicnė, Lawrence, Mass. 680

(Tąsa 3-čiame puslapyje)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Džiugi dovana dailės 

mylėtojams
Vilniuje, Dailės parodų 

rūmuose, veikia profeso
riaus Stasio Ušinsko darbų 
paroda. Dviejose didžiosio
se salėse eksponuojama ke
li šimtai dailininko darbų— 
dekoracijų eskizai, tapybos 
drobės, vitražai.

S. Ušinskas atgaivino lie
tuvišką vitražą, išpuoselėjo 
jį kaip savarankišką monu
mentaliosios dailės šaką, 
praskynė jai kelius archi
tektūroje. S. Ušinsko ir jo 
mokinių sukurti vitražai 
šiandien puošia ne tik Lie
tuvos, bet ir kitų respubli
kų, Maskvos, užsienio mies
tų visuomeninius pastatus. 
Lietuvos dailininkų vitražai 
atstovauja tarybinei monu
mentaliajai dailei užsienio 
parodose.

įmingu ■ ii— nim

“Tautų šeimos menas”
Leningrado leidykla “Av

rora” parengė albumą “Lie
tuvos TSR menas”. Į jį įdė

Reikia antirasines 
vienybes Amerikoje
Chicago. — Nacionalinis 

Jaunimo Kokusas nepapra
stoje konferencijoje nutarė 
darbuotis už antirasinę vie
nybę, kurioje visų rasių 
žmonės galėtų bendrai ko
voti rasizmą Amerikoje.

Kartu konferencija pasi
sakė prieš karą Indokinijo
je, reikalavo Nixono iš
traukti visus amerikiečius 
iš Pietų Vietnamo.

Havana. — Kubos pakraš
čio sargai suėmė kontrrevo
liucionierių laivą, atplauku
sį į Kubos vandenis su žmo
nėmis ir ginklais persikelti 
į sausžemį.

Detroit, Mich............................. 660
I LLD 20 kp., Binghamton. N. Y. 634
J. Stanienė, Baltimore, Md. 552
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 516
Pittsburgh, Pa..................  480
L. Tilwick, Easton, Pa.............. 372
W. Briedis, Nashua, N. II...... . 300

| Chicago vajininkai .... .............. 228
j K. Naravas, Shenandoah, Pa...... 160
i R. Stakėnas, Scottsville, Mich. 108

ta beveik 70 lietuvių daili
ninkų tapybos, grafikos ir 
taikomosios dailės kūrinių 
reprodukcijų. Tai—A. Gu
daičio, G. Jokubonio, S. 
Krasausko, J. Kuzminskio, 
A. Savicko, V. Jurkūno, ir 
kitu darbai, c

Įžanginis straipsnis, kurį 
parašė dailės kritikai J. 
Umbrazas ir L. Jasiulis, 
spausdinamas lietuvių, rusų 
ir anglų kalbomis.

Sugrįžo iš Lenkijos
Lietuvos kino studijoje 

filmuojamas dviejų serijų 
istorinis filmas apie prūsų 
sukilėlių vadą Henriką Mon- 
tę. Pagrindinio vaidmens 
atlikėjas — Jaunimo teat
ro aktorius Antanas Šurna.

Neseniai filmavimo gru
pė sugrįžo iš Liaudies Len
kijos. Čia Malburgo mieste, 
kuris laikomas Lenkijos tu
ristų Meka, lietuviško filmo 
kūrėjai darbavosi beveik 
mėnesi laiko.

V. P.

Padidintas žydų iš 
TSRS išleidimas

Tel Avivas. — Amerikos 
žinių agentūra United Press 
International praneša, kad 
į savaitę iš Maskyos po 10 
lėktuvų atvyksta į Izraelio 
aerouostą Lodą. Lėktuvai 
esti pilni iš Tarybų Sąjun
gos išleidžiamų žydų į Iz
raelį.

Minima žinių agentūra 
rašo, kad dabar norintieji 
vykti Izraelin žydai be jo
kių kliūčių gauna leidimus 
ir tuoj gali išvykti.

Belfast, Šiaurės Airija.— 
Sprogusi bomba jo namuose 
užmušė dešinįjį protestan
tų senatorių Wm. Barnhill.

Kairas. — Egipto prezi
dentas Sadatas pasakė, kad 
tarybinės raketų bazės ir 
tarybiniai patarėjai bei 
technikai pasiliks ir toliau 
Ekipte. Tarybų Sąjunga 
buvo linkusi juos parsi
kviesti namo, bet Sadatas 
perkalbėjęs pasilikti.

Suezo pakraštyje tarybi
nių patarėjų ir technikų vi
sai nėra. Ten patys egip
tiečiai moka raketas reika
lui esant naudoti, sako Sa

Jungtinių Tautų planas 
laikai Vidurio Rytuose

Jungtinių Tautų asamblė-j 
ja 79 balsais prieš 7 priėmė 
22 Afrikos - Azijos valsty
bių siūlomą rezoliuciją Vi
durio Rytų taikai. Šiuo 
klausimu pirmu kartu Jung-' 
tinės Valstijos susilaikė nuo 
balsavimo, o Izraelis balsa
vo prieš.

Rezoliucija reikalauja, kad 
Izraelis ir Egiptas tuoj at

Amerika nesutinka su 
TSRS siūlymu

B ruselis.—Jungtinių Val
stijų valstybės sekretorius 
Rogers ir gynybos sekreto
rius Laird pranešė NATO 
susirinkimui, kad Jungtinės 
Valstijos nesutinka su TS
RS Kompartijos vadu Brež
nevu mažinti militarinės jė
gas NATO ir Varšuvos 
pakto organizacijose.

Šiuo metu Jungtinės Val
stijos išleidžia 14 bilijonų į 
metus NATO paramai, turi 
320,000 amerikiečių karei
vių Vakarų Europoje.

Washingtonas. — Kainų 
komisija leidžia plieno trus- 
tui pakelti kainą iki 3.6%.

Lenkija paskelbė 
5 metų planą

Waršuva. — Lenkijos mi
nistrų taryba paskelbė nau
ją penkių metu planą, ku
ris pakels abelną Lenkijos 
ekonomiką ir darbininkų 
atlyginimus.

Darbini n k ų atlyginimai 
bus pakelti per tą laikotar
pį 18 proc. Pramonės ga
myba pakils 23 proc. Bend
ra gamyba gali pakilti iki 
20 proc., prekyba su užsie
niu — 57 proc.

Detroitas. — General Mo
tors, Ford ir Chrysler kor
poracijos nusitarė pristaty
ti Jungtinių Valstijų rinkai 
mažų Japonijoje gamintų 
sunkvežimių (trokų). Tokiu 
būdu mažins savo gamybą 
ir paleis daugiau automobi
lių darbininkų iš darbo.

datas. Tarybiniai technikai 
padeda raketas operuoti tik 
miestų gynybai.

Tarybinis karo laivynas 
gerokai sutvirtintas Vidur
žemio jūroje. Jis padeda 
sutvirtinti Egipto gynybos 
jėgas prieš Izraelio agresi
ja.

Egiptas yra gerai paruoš
tas apginti savo žemes nuo 
Izraelio agresijos, pareiš
kė prezidentas Sadatas.

naujintų pasitarimus Jung
tinių Tautų tarpininkui Jar- 
ringui vadovaujant, taipgi 
kad Izraelis pasižadėtų pa
sitraukti iš okupuotų arabų 
žemių.

J. T. siūlomą planą Egip
tas pilnai užgyrė, o Izrae
lio atstovas Ebanas griež
tai atmetė. Mat, Izraelis 

j nesutinka trauktis iš visų 
'arabų okupuotų žemių.

Tarybų Sąjunga plečia 
“jūrų galią”

Bonna. — Vakarų Vokie
ti j o s gynybos ministras 
Schmidt raportavo iš savo 
kelionės Tolimuos^ Rytuo
se. Jis sako, kad Tarybų 
Sąjungos karo laivai rodo 
savo galią Pacifike ir In
dijos vandenyne.

Schmidt matęs tarybinius 
karo laivus manevruojant 
ir “jūrų galios vėliavą ro
dant”— daugiausia prieš 
Kiniją.

Mirė David Sarnoff, 
“televizijos tėvas”

New Yorkas. — Mirė 80 
metų išgyvenęs David Sar
noff, skelbiamas kaip “Ame
rikos televizijos tėvas”. Jis 
pasižymėjo visokiais išradi
mais radijuje ir televizijoje. 
Buvo pirmas sukūrėjas tele
vizijos Amerikoje.

Sarnoff gimęs Baltarusi
joje. Į New Yorką atvyko 
1900 metais. Vaikas būda
mas pardavinėjo gatvėse 
laikraščius. Gavęs darbą 
telegrafų kompanijoje, jis 
savo suradimais greitai iš
kilo.

Maskva. — Tarybų Są
junga baigė statyti didžiau
sią pasaulyje hidroelektri
nę jėgainę ant Jenisėjaus 
upės, ties Krasnojarsku, 
Sibire.

San Jose. — Costa Ricos 
lėktuvo sargai nugalėjo tris 
bandžiusius pagrobti lėktu
vą ir nusukti į Kubą. Vie
nas grobikas buvo nušau* 
tas.
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Jie nieko nepasimoke
JUNGTINĖSE Valstijose dar tebegyvuoja taip va

dinamų “Rusų Ortodoksų bažnyčia.” Ji dar turinti 
apie 190,000 narių. Jai vadovauja labai seni popai.

Šitie keisti sutvėrimai dar ir šiandien nepripažįsta 
tarybinės santvarkos bei valdžios. Jie dar tebegyvena 
caristinėmis tradicijomis, ir viešai tebereiškia troškinius, 
kad Tarybų Sąjunga sugrius, kad senoji Rusijos imperi
ja prisikels iš numirusių ir kad jie sugrįš pasidžiaugti 
senuoju “rojumi,” koks buvęs Rusijoje prieš 1917 metų 
socialistinę revoliuciją'.

Bet gal mes lietuviai neturime per daug teisės iš šių 
sutvėrimų nusistatymo ir kvailų vilčių juoktis? Argi 
mūsų lietuviškieji “veiksniai” ir “vaduotojai” ne tokio 
pat nusistatymo laikosi ir ne tokiomis pačiomis viltimis 
gyvena? Juk jau ir po trejeto desėtkų metų jie dar vis 
nepripažįsta istorinių pasikeitimų ir naujosios socialisti
nės santvarkos Lietuvoje ir dar vis tebesapnuoja apie su
grįžimą į mūsų gimtąjį kraštą “gerų smetoniniu laikų.” 
Ne tik sapnuoja, bet ir sušilę, kiek gali ir pajėgia, dar
buojasi, kad jie būtų sugrąžinti. Jie juk net atvirai sa
ko, kad pasiekimui savo tikslų jie turi ištiesę savo ranką 
net kiniškam “raudonajam velniui” ir lenkiškam “fašisti
niam velniui” kongresmano Derwinskio asmenyje.

Mums sunku suprasti dar tik tas, kodėl mūsų “va
duotojai” dar nėra ištiesę savo rankos minėtiems ru
sams “vaduotojams” iš Ortodoksų bažnyčios Kas žino, 
gal turi, bet tik kol kas viešai nenori garsintis ir di
džiuotis. Logiškai galvojant, jeigu galima kolaboruoti 
su kiniškais ir lenkiškais “velniais,” tai kuo blogesni ru
siški “velniai”?

Kuriuo keliu Aukščiausiasis 
Teismas dabar?

PAŽANGIOJI Amerikos visuomenė turi kuo nusi
vilti. Senatas didele balsų dauguma patvirtino preziden- 
dento Nixono paskirtą reakcininką William 11. Rehn
quist į šalies Aukščiausiąjį Teismą. O buvo manyta, kad 
gal šis jo kandidatas bus atmestas. Prezidentas turi kuo 
didžiuotis. Jis jau į Teismą turi paskyręs net keturis na
rius. Viso yra devyni nariai. Dabar prezidento idėjos 
šalininkai jau daugumoje.

Prezidentas Nixonas, skirdamas Aukščiausiojo Teis
mo narius, neslėpė savo tikslų. Jis sakė, kad jis nori ir 
visais būdais sieks Teismą turėti savo pusėje. Taigi, 
dabar ir turi.

Reikia nepamiršti, kad Teismo nariai skiriami visam 
amžiui. Jie ten sėdi, kol pasensta, suserga ir nebegali 
eiti pareigų, arba patys apsisprendžia geruoju pasitrauk
ti. Ir tokių atsitikimų yra buvę. Pav., gana pažangus 
Arthur Goldberg buvo paskirtas Aukščiausiojo Teismo 
nariu, bet po metų kitų iš jo pasitraukė.

Kaip ten bebūtų, šiandien visų pažangių amerikiečių 
lūpose klausimas: Kuriuo keliu Aukščiausiasis Teismas 
pasuks dabar? Reikia pripažinti, kad senasis Teismas, 
kuriam ilgus metus vadovavo kalifornietis Warren, 
daugeliu pačių svarbiausių šių laikų klausimų padarė 
gerų, pažangių sprendimų. Jeigu paimsime civilinių 
teisių ir demokratinių laisvių klausimą, arba rasinės dis
kriminacijos klausimą, tai senasis Teismas tiesiog už
kirto reakcijai kelią susidoroti su šalies Konstitucijos 
žmonėms garantuojamomis teisėmis. Labai prisibijoma, 
kad dabartinis Teismas, kuriam vadovauja nixonines re
akcinės filosofijos šalininkas Burger, savo sprendimais 
sieks kai kuriuos toje mūsų gyvenimo srityje pasiektus 
laimėjimus palaidoti arba žymiai susiaurinti.

Pagyvensime ir pamatysime...

SUSIMAIŠĖ NE TIK 
PROTAS, BET IR 
LIEŽUVIAI

Chicagos menševikų “Nau
jienos” (gr. 8 d.) sieksni
niame vedamajame skelbia 
suradusios ar išgirdusios 
dar vieną baisią “nelaimę,” 
kurią tie bolševikai atnešę 
mūsų miela jai Lietuvai. Jie 
jau baigią susidoroti su 
Lietuvos senais gražiaisiais 
kaimais. Jau net du kaimai 
(Sardokų ir Mažųjų Būd- 
ežerių) esą visiškai iš
šluoti iš Lietuvos žemėla
pio.

Bet tos pačios nelaimin
gos Chicagos menševikų 
kaimynai iš klerikalų 
“Draugo” (gr. 8 d.) keikia 
tuos pačius komunistus ar
ba rusus, kad jie baigią 4š- 
kasavoti Lietuvos vienkie
mius, “stengdamiesi visus 
(žemdirbius) suvaryti į kol- 
kožų centrus ir vėl atkurti 
kaimus.” Senaisiais gerai
siais smetoniniais laikais 
mūsų Lietuvėlė jau buvus 
pavirtus klestinčių vienkie- 
^nių kraštu, o dabar, mato
te, “okupantas” jau tuos 
“vargšus” žemdirbius vėl 
varo atgal į kaimus!

Mums truputį keista, kad 
visais kitais Lietuvai plūs
ti klusimais taip gražiai iš 
tų pačių gaidų traukia men
ševikai ir klerikalai, o vi 
šiuo kaimų ir vienkiemių 
klausimu griežtai vieni ki
tiems prieštarauja.

Bet gal ne visiškai taip. 
Pagrindiniai jie ir čia pučia 
į tą pačią dūdą. Abieji jie 
baisiai pasigenda Lietuvoje 
senos atsilikusios praeities 
ir labai norėtų, kad kas ____ ____
nors jiems tą praeitį Lie- įu piume ancĮ Atwood Co.,

Thomaston, Conn., ir turėjo 
ūkį. Per daug metų jau jis 
buvo pensionlerius.

Liko liūdesyje jo žmona

tautą ir demaskavo “šven
tąjį” Derwinskti, tai jis 
“Dirvai” ir didžiausias “mė
gins,” ir baisiausias “melų 
fabrikuotojas.” Kaip jis 
drįsęs Asamblėjoje storai 
pabrėžti tą istorinę tiesą, 
kad Lietuvoje įvyko slapti 
visuotini rinkimai, kad iš
rinktasis Liaudies Seimas 
nutarė kreiptis į Tarybų 
Sąjungą ir prašyti, kad ji 
priimtų Lietuvą į savo tau
tų šeimą ir t. t. Ir savo 
prakeikimą V. Zenkevičiui 
“Dirva” baigia tokiais žo
džiais : “Tenka nusilenkti 
kongresmanui Derwinskiui 
už nuostabiai teisingą jo 
žodį, juo labiau dabar, ka
da ima pragaištingai siaus
ti fikcinio ‘sugyvenimo’ ve
jai.”

Tas ponas kongresmanas 
Derwinskis, kaip žinia, pri
klauso tai reakciniu lenku C c
klikai Amerikoje, kurie iš 
tikrųjų norėtų “išlaisvinti” 
mūsų Lietuvą, kad jie galė
tų vėl pasigrobti jos sostinę 
Vilnių su visu Vilniaus 
kraštu. Štai kas' rūpi šiam 
sutvėrimui, prieš kurį “Dir
va” ragina savo skaitytojus 
kuo žemiausiai nusilenkti...

Northfield, Conn.
Gruodžio 4 dieną 1971 m. 

po trumpos ligos St. Ma
ry’s ligoninėje mirė John F. 
'Žutaut, sulukęs 90 metų.

Gyveno Fenn Road. Bu
vo gimęs 1881 m. kovo 16 
dieną Lietuvoje ir atvyko į 
šią šalį jaunas būdamas. 
Nuo 1920 m. gyveno North
field. Dirbo per daug me

tuvoje sugrąžintų. Tai, ži
noma, tuščios viltys ir kvai
li troškimai. Nuo tų laikų 
gimtasis kraštas jau nužen
gė tūkstančius mylių pir-

Nauja hipotezė apie 
senuosius amerikiečius 
Amerikietis archeologas 

R. D. Simpsonas iškėlė nau
ją hipotezę apie Amerikos 
apgyvendinimą. Simpsonas 
mano, kad žmogus į Ameri
kos žemyno gilumą prasi
skverbė anksčiau, negu ligi 
šiol buvo manyta.

Ledynų epochoje, prieš 
dešimtis tūkstančių metų, 
ledynai yra keletą kartų už- 
slinkę ir vėl atsitraukę. Be
siformuojantiems ledams 
reikėdavo daug vandens iš 
Pasaulinio vandenyno. Ta
da palei Amerikos konti
nentinį šelfą atsidengdavo 
ilgi sausumos koridoriai. 
Nuo pat Aliaskos jie driek- 
davosi toli į pietus. Tikriau-

šiai jie nebuvo platūs, bet 
ir kelių kilometrų pakakda
vo gyvūnams ir jų medžio
tojams — dabartinių indė
nų protėviams — patrauk-

Simpsono, nesą reikalo “ati
dėlioti” žmogaus paplitimo 
l)o Amerikos žemyną mo
mento iki to laiko, kai atsi
vėrė platus praėjimas.

reakcinės lietuviškos spau
dos vnenašališumą. Tiesa, jį 
straipsnio “Akira č i u o s e ” 
autorius A. T. Antanaitis 
pateisina tuo, kad “didelė 
dalis lietuviškų laikraščių 
yra praktiškai ALT-ą suda
rančių politinių grupių.” Ką 
gi, šis faktas, jo atviras 
išsakymas, verčia daryti lo
giškas išvadas: minimi laik
raščiai vadovaujasi ne ob
jektyvia tikrove, bet pildo 
savo grupelių užsakymą; 
jie atstovauja ne išeiviją 
(kaip beveik kiekvienas la- 
peliūkštis pretenduoja), bet 
daugiausia —■ savo duonda
vius.

“Akiračiai,” iš principo, 
sutinka su tuo “politišku- 
mu.” 1V: negali nutylėti:

“Tačiau, kada “politikavi
mo” nebepajėgiama išveng
ti ir informuojant (arba nu
tylint) apie kultūrinius įvy
kius, kada ir jie komentuo
jami ar vertinami sąmonin
gai iškreipiančioje “parti
nėje” (grubiausia to žodžio 
prasme) šviesoje, suprasti 
darosi vis sunkiau, o patei
sinti iš viso neįmanoma.”

Ne iš gero gyvenimo emi
gracinė spauda kelia šias

Sakoma, kad strutis, no
rėdamas pasislėpti, įkiša 
galvą į smėlį ir tūno, vilda
masis, kad ir visas didelis jo 
kūnas nematomas. Kadan
gi stručiai laikraščių ne
skaito, tikiuosi jų neįžeisiu, 
palygindamas su kai kuria 
Jungtinių Amerikos Vals
tijų lietuvių “veiksnių” 
spauda.

Ten irgi mėginama įkišti 
galvą į laikraščių eilučių 
smėlį tikintis, kad nemato
mos lieka tikrosios tenden
cijos; ten irgi manoma, kad 
u ž s i m e r k u s realių faktų 
akivaizdoje, tie faktai pra
nyks. Na, o kai tenka pra
plėsti akį ir išvysti, kad pa
saulis tebėra, koks buvęs, 
belieka sušukti:

— Nepripažįstame tokios 
realybės! Taip tęsiasi jau 
nebepirmi metai, bet pasta
ruoju laiku ji, švelniai ta
i’ i a n t, “stručio politika” 
įkyrėjo patiems “veiksnių” 
laikraščių skaitytojams. Ne
atsitiktinai vis labiau jų 
akys krypsta į Kanados 
lietuviškąją spaudą. Be 
abejonės, pačia savo esme, 
siekimais n e i “Nepriklau
soma Lietuva,” nei “Tė- _ 
viškės žiburiai” nėra geres-ljai labai skaudžias proble- 
ni už kolegas Jungtinėselmas. Kiek anksčiau gana 

aštriai buvo priekaištauja
ma ir šiaip jau palyginti 
pajėgiai lietuviškai katali
kiškai spaudai, kuriai “pa
skutiniais metais galingos 
Vatikano organizacijos pra
dėjo skirti redaktorius, ku
rie yra verčiami vairuoti 
jiems nurodyta, ne visada n

myn visose gyvenimo srity- Anna^ (Maiga) Žutaut, su
se', tame ir žemės ūkyje To
ji praeitis jau amžinai pa
laidota. Jokiomis pačiomis 
gailiausiomis ašaromis 
niekas nebesugrąžins.

jos

nus Edward, duktė Mrs. 
Wilfred Gillman, brolis An
tanas Žutaut ir sesuo Mrs. 
Julius Alexander (abudu 
pastarieji gyvena Ply
mouth, Conn.) Taipgi liko 5 
anūkai, vienas proanūkis ir 
keli brolvaikiai ir seserų 
vaikai.

Laidotuvių dire k t o r i u s 
buvo iš Hotchkis Funeral 

Home, Thomaston. Velio
nis buvo palaidotas gruo
džio 6 d. Hillside Cemetery.

Jis buvo labai ramaus bū
do žmogus ir daugiausia 
prisilaikė prie savo namų 
prižiūrėdamas savo farmą.

Jo žmona Anna per daug 
metų priklauso prie Lietu
vių Literatūros Draugijos 
28 kuopos, Liet. Darbinin
kų Susivienijimo 49 kuopos. 
Visuomet skaito “Laisvę” ir 
lanko mūsų parengimus.

Gili užuojauta jo žmo
nai Annai, dukteriai Mrs. 
Gillman, sūnui Edward, 
anūkams ir kitiems jo ar
timiems giminėms ir drau
gams jų liūdnoje valandoje. 
Jūs, Jonai, ilsėkitės ramiai 
šios šalies žemelėje.

M. Svinkūniene

ni už kolegas Jungtinėse 
Valstijose; bet vis tik atvi
ras, kvailas melas, dezin
formacija čia gerokai retes
ni, kartais leidžiama pra
banga suteikti sklypelį pus
lapiuose net “kitaip manan
tiems.” Neatsitiktinai, pa
vyzdžiui, tautietė A. Zubie- 
nė, kurios pasisakymą apie 
kelionę į Tarybų Lietuvą į lietuviška kryptimi.” 
pačiu įžūliausiu būdu sufal-l ...Kartas nuo karto “va- 
sifikavo Chicagos “Naujie-Įduotojiškoje” spaudoje pa
nos,” kreipėsi į Kanados sigirsta savimi patenkintas 
spaudą, paneigdama šlykš- pypte Įėjimas: kokie mes 
čius čikagiškių menševikų laisvi, kokie objektyvūs, ko- 
prasimanymus.

Tai tik vienas iš daugelio 
faktų, rodančių antitarybi
nės propagandos lygį. 
Matyt, ne iš gero gyve
nimo “atviro” žodžio mėn
raštis “Aki račiai” šių 
metų aštuntame nume-j juokiasi puodas, kad katilas 
ryje priverstas pripažinti į juodas 
komiškumo ribą siekiantį |

MATOTE, KUR JIE 
NUDARDĖJO

Vienas iš pačių aršiausių 
visokios pažangos priešų 
Amerikos Kongrese yra len
kas kongresmanas ponas 
Derwinskis. Neseniai jis 
Jungtinių Tautų Asamblė
joje nei iš šio nei iš to pa
siskelbė Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos globotoju ir bjau
riai išplūdo Tar. Sąjungą. 
Jam labai tinkamai atsake 
Lietuvos užsienio reikalų 
ministro pavadų o t o j a s ir 
Tarybinės delegacijos 
Asamblėjoje narys aukštas 
mūsų tautietis diplomatas 
Vytautas Zenekvičius. Jo ta 
puiki kalba buvo atspaus
dinta “Laisvėje” (žiūr. lap
kričio 23 d.).

Ir štai dabar Clevelando 
s m e t o n i n inkų “Dirva” 
(gruodžio 8 dieną) gar

siausiai prabyla kaip tik 
apie tuos du vyrus. Der
winskis laikraščio skaityto
jams perstatomas dar di
desniu šventuoju ir mūsų 
Lietuvos patronu ir už 
“kankinį” bėgusi nuo žmo
nos ir vaikų Simą Kudirką. 
Derwinskis esąs patapęs di
džiausiu Pabaltijo kraštų 
“laisvintoji!.”

O tas mūsų diplomatas 
tautietis Vytautas Zenkevi- karalių šių dienų žmogų

kie drąsūs!
Ko visa tai verta — ro

do toje pat spaudoje išsaky
tos pastabos. Jos ten pa
sirodo ne tsiekiant tikrojo 
objektyvumo, o įprasto tar
pusavio barnio įkarštyje. Ir

Juozas Lukys

Ketvirtadienį, 1 a p kričio 
25 d. mūsų įprastoje salėje 
LLD 45 kuopa suruošė tra
dicinę Amerikos šventę Pa
dėkos dieną.

Šeimininkės pagamino ka
lakuto pietus su įvairiais 
prieskoniais. Svečių prisi
pildė pilna salė. Pabaigus 
pietauti, Justas Stančikas 
pravedė dienos programą. 
Pranešė, kad šiandien turi
me daug svečių iš šiaurės ir 
paprašė juos pasirodyti.

Toliau iškvietė Dainos 
Mylėtojų chorą, Adelės Pa
kalniškienės vad o v y b ė j e. 
Choras atliko gražią dainų 
programą. Popietė prabėgo 
prie muzikos, šokių ir kito
kių įvairumų.

REDACIJOS 
ATSAKYMAS

Anelei Selvestravičienei, 
Lietuvoje. — Jūsų straips
neliu “Teisybės kaina” ne
pasinaudosime. Senelio pa
sakojimas apie tą “gerąjį”

Svyra Milano katedra
Milano įžymybei — pui

kiajai Milano katedrai — 
gresia pavojus. Poliai, ku
rie laiko įžymųjį architek
tūros kūrinį, per pastaruo
sius 8 metus nugrimzdo 1.5 
cm. Be to, pamate įtaisyti čius perstatomas šiokiu ir mažai kuo tepamoko. Jam
seismografai “praneša”, kad 
pastatas svyra.

dar kitokiu. Kadangi jis rūpi svarbesni reikalai. Vis|Vl<XL lYLWXYlU. AV d VlClIlgl J**5 * Up! O V Cl 1 UVOlU X VXXYCXXCla. 

‘Asamblėjoje gynė lietuvių tiek ačiū už parašymų.

Sekmadienį, gruodžio 5 d. 
toje pačioje salėje įvyko 45 
kuopos priešmetinis susi
rinkimas. Kadangi kuopos 
pirmininkė Paulina Blaš- 
kienė yra susirgusi, tai su
si rinkimą atidarė protoko
lų sekretorė A. Aleknienė.

Pirmiausia minute tylos 
pagerbtas miręs kuopos na
rys Vincas Smuidin.

Toliau susirinkimą vesti 
išrinktas Jonas Mileris. Se
kė kuopos valdybos bei ko
misijų pranešimai. Parengi
mų komisija pranešė, kad 
nuo trijų kuopos parengi
mų liko kuopai nemažai fi-

ligonnėje, už užuo- 
laiškelius dėl jo ne

netekus kairiosios
Taipgi dėkoja kuo-

St. Petersburg, Fla.
nansinės paramos. Susirin
kimas pranešimus vienbal
siai užgyrė.

Kuopos vicepirmininkas 
V. J. Valley prisiuntė kuo
pai padėkos laišką. Dėkoja 
nariams už atlankymą jam 
esant 
jautos 
laimės 
kojos.
pos korespondentams už pa
rašymą į “Laisvę” ir “Vil
nį” apie jo nelaimę. Sako, 
labai apgailestauju, kad ne
galiu su jumis kartu daly
vauti draugijos veikloje, 
prie kurios labai pripratęs.

Aldona Aleknienė skaitė 
laišką nuo niujorkietės so
listės Amelia Young. Ji ma
no atvykti į St. Petersbur- 
gą ir pažadėjo mums padai
nuoti. Lauksime.

Susirinkimas nutarė su
ruošti pagerbimo vaišes 
Paulinai Blaškienei ir Vik
torui J. Valley. Šį reikalą 
pavesta kuopos valdybai 
sutvarkyti.

Pirmininkas iškvietė laik
raščių vajininkus pasisaky
ti kaip jiems sekasi.

“Laisvės” vajininkas Po
vilas Alekna sako, kad čia 
vietoje jam sekasi neblogai. 
Tačiau “Laisvę” atnaujinti 
į Lietuvą, tai jau kitas rei
kalas. Sako, susitinku mūsų 
žmonių, kurie yra užprenu-

meravę “Laisvę” į Lietuvą 
giminėms ar pažįstamiems^ 
kurie nusiskundžia, kad ne
sulaukia nuo jų nei mažiau-' 
sios žinutės, ar jie gauna 
“Laisvę” ar jiems patinka. 
Na, ir tuo sumetimu kai ku
rie atsisako atnaujinti.

Taipgi Povilas priminė, 
kad dabar eina vajus dėl 
sukėlimo $15,000 “Laisvės” 
fondui. Būtų gražu, kad 
mūsų kuopa prisidėtų su 
parama. Po trumpų disku
sijų įnešimas priimtas ir 
nutarta iš kuopos iždo pa
siųsti $500 “Laisves” fon- 
dan.

“Vilnies” vajininkas Jo
nas Stančikas pranešė, kad 
darbas eina pirmyn. Daug 
prenumeratų atnaujinau ir 
bandysiu gauti naujų.

Kanados “Liaudies Bal
so” vajininkas Valys Ban
kus sako, vajus sekasi ge
rai, atnaujinau keletą pre
numeratų, ir gauta finansi
nės paramos.

Spsirinkimas nutarė, kad 
iš kuopos iždo pamokėti už* 
dvi naujas “Laisves” ir dvi 
“Vilnies” prenumeratas į 
Lietuvą.

Taipgi nutarta žiemos 
švenčių proga pasveikinti 
“Laisvę”, “Vilnį” ir Kana
dos “Liaudies Balsą”.

Išrinkta komisija patik
rinti kuopos metinį finansų 
stovį — Walteris Dubend- 
ris, Justas Stančikas ir Ba
lys Putrimas.

Kanados ‘‘Liaudies Balso" 
administracija prisiuntė kp. 
padėkos laišką už gausią 
paramą laikraščiui.

J parengimų komisiją iš
rinkti šie asmenys: Vincas 
Wilkauskas, kuris jau su- 
sveiko ir sugrįžo prie savo 
svarbių pareigų, A. Slūkit - 
nė, M. Račkauskienė atsisa
kė, jos vieton sutiko dirbti 
Maibel Milerienė. Kiti ko
misijos nariai: Jonas Stan; 
čikas ir Juozas Davidon&. 
Prie stalų patarnautojos J. 
White, M. Milerienė, M. 
Klišienė, V. Bunkienė ir A. 
Aleknienė.

Berinkta kuopos valdyba. 
Paulina Blaškienė per eilę 
metų ėjo kuopos pirminin
kės pareigas, tačiau dėl su
siklosčiusių gyvenimo ap
linkybių, ateinantiems 1972 
metams į valdybą nekandi
datavo. Jos vieton išrink
tas Jonas Mileris, vicepir
mininku Juozas Bakšys. 
Finansų sekretorė Agnes 
Jurevičienė taipgi atsisakė. 
Jos vieton išrinktas Julius 
Greblikas. Iždininkas Jonas 
Rūbas, protokolų sekretore 
Aldona Alekniene, knygius 
Branas Bunkus, bilietų par
davė ja Eva Valley, “Vil
nies" korespondentas Jus
tas Stančikas, “Laisvės” — 
Vera Bunkienė.

Mūsų kuopos ligoniai
Adelė Pakalniškienė išva

žiavo j ligoninę, bus ope
ruota ant dešinės kojos. 
Juozas Galvanauskas taip
gi randasi ligoninėje, buvo 
operuotas. Juozas Judžen- 
tas ir Pranas Lideikis sun
kiai susirgo , išvežti ligoni
nėn. Linkiu ligoniams grei
tai susveikti.

V. B—ne
Klaidos pataisymas

Paskutinėje mano kores
pondencijoje, tūpusioje lap
kričio 30 d. laidoje, nežinau 
del ken o kaltes, įvyko klai
da. Ten, kur parašyta “Ja
ne Greblikienė,” turėjo būti 
Jane G e n d r e ni e nė, nes 
Greblikienė senokai mirusi.
Ir kur pasakyta Bunkienė, 4 
turėjo būti V. Bunkus. P ra E 
sau pataisyti

V. Bunkienė
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/LAISVES' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Niujorkiečiams padirbėjo praėjusią savaitę abu Jo
nai — Lazauskas ir Grybas ir I. Mizarienė. Connecticut 
vajininkams M. Svinkūnienė prisiuntė 12 atnaujinimų; 
taipgi prisidėjo J. Sirvida ir J. Strižauskas. Philadel- 
phiečiams atėjo į pagalbą F. Walantiene, R. Merkis ir 
J. Mačėnas. New Jersey vajininkams daugiausia padir
bėjo F. Shimkienė.

Repšienė pakėlė South Bostono punktus su viena 
nauja prenumerata į Lietuvą ir 6 atnaujinimais. Kana
da irgi nesnaudžia — gavome vieną naują prenumeratą 
į Lietuvą ir 2 atnaujinimus per Kilikevičių ir G. Paulio- 
nį. Jurgis Shimaitis prisiuntė 8 atnaujinimus ir S. Rai- 
nardas vieną Brocktono varduA Great Necko Povilas 
Beeis prisiuntė 11 atnaujinimų.

Kiti vajininkai, kurie šią savaitę pasistūmėjo pir
myn, tai detroitiečiai; M. Valilionienė, Miami, Fla.; V. 
Trask iš Oakland, Calif.; Eva Kralikauskienė iš Law
rence, Mass., ir O. Kučiauskaitė pagelbėjo J. Stanienei 
iš Baltimore, Md.

.. 5.00 apie $60. Ta proga tenka

Vajus eina tikrai stebuklingai gražiai. Padirbėki
me visi, kad tik galėtume užbaigti jį iki gruodžio pa
baigos. O jau matysite gale sąrašo, kad liko tik $670.73 
iki $15,000. Ką sakote?

Vajininkai su prenumeratomis prisiuntė aukų se
kamai: M. Svinkūnienė iš Waterbury, Conn. — $275.00; 

\Eva Kralikauskienė iš Lawrence, Mass. —- $119.00; Ma- 
4 ry Cherkauskas is Scranton, Pa. —- $66.00; Geo. S h i mal
tis iš Brockton, Mass. — $44.00. Aukotojų vardai telpa 
sąraše žemiau.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Jonas Jr., buvęs brooklynietis, prisiuntė $1,816.94 su 

laišku, kuriame rašo: “Prašau šiuos pinigus priimti nuo 
manęs kaip auką. As nuolatinis “Laisvės” skaitytojas 
nuo pačios jos išleidimo pradžios ir dabar noriu, kad ji 
ir toliau būtų leidžiama, kad aš su savo žmona galėčiau 
ją skaityti kol gyvi būsime.” A A

Flowers bv Joseph, Lawrence, Mass.................... 5.00 apie $60. Ta proga tenka
Charles Volungus, Lawrence, Mass................. 5.00 pareikšti nuošii dži| padėką HELP WANTED--MALE FEMALF HELP WANTED-MALE-FEMALB
K. Genys, Scranton, Pa..........................................4.00 :
Charles Devetzko, Brick Town, N. J.................. 4.00 Į
John Aluik, Brockton, Mass. .........................  3.00 :
Frank O’Brekes, Shamokin, Pa........ . .................. 3.00 ;
Stan Karpowicz, Lawrence, Mass................... 3.00
Po $2.00: Martino Motor Sales, Methuen, Mass.; 

Doc Slanis, Lawrence, Mass.; Penns Phy. Inc., Lawrence, 
Mass.; Frances Sharpe, Lawrence, Mass.; Bogacz, Law
rence, Mass.; Bevardė, lawrence, Mass.; J. Melvidas, 
Lawrence, Mass.; M. Murach, Lawrence, Mass.; Bevar- 
d, Lawrence, Mass.; William K. Patrick, Lawrence, 
Mass.; Bevardė, Lawrence, Mass.; T. Lukauskas, Methu
en, Mass.; Truskevic, Scranton, Pa.; M- Gluoksnis, 
Scranton, Pa.

Po $1.00: Melvina Touquart, Lawrence, Mass.; Alice 
Abraham, Lawrence, Mass.; A. Tomaselli, Lawrence, 
Mass.; C. Shuhn, Methuen, Mass.; R. Devaney, Law
rence, Mass.; Kenners Shoe Store, Lawrence, Mass.; Al
fred DeFrancesco, Lawrence, Mass.; A. Sunan, Law
rence, Mass.; Mrs. Mary Hewitt Lawrence, Mass.; 
Eveylyn Castricone, Lawrence, Mass.; Vi sos kas, 
Scranton, Pa.; J. Tarnu ionis, Scranton, Pa.; A. 
Galinauskas, Scranton, Pa.; Anicetta Zigmo nth, 
Livonia, Mich.; Mrs. B. Lapinskas, Brockton, Mass.; 
Chas. Urbon, Brockton, Mass.; Ada White, Brockton, 
Mass.; Walter Lack, Miami, Fla.; Ignas Stančaitis, 
Brooklyn, N. Y.; J. E. Kasmočiai, Brooklyn, N. Y.; J. 
Zayan, Brooklyn, N. Y.; B. Nelesh, Philadelphia, Pa.; 
Joseph Viskocka, Trenton, N. J.; A. Bačėnas, Bexley, 
Ohio; Bronė Ostapuk, Newark, N. J.; A. Jamisonienė, 
Livingston, N. J.; Jonas Stonis, Roslindale, Mass.; Ann 
Vaitkūnas, Lawrence, Mass.; Susan Woodward, Law
rence, Mass.

Per savaitę, kuri baigėsi su gruodžio 10 d., aukų 
gavome $3,651.94. Iki šiol gauta $14,329.27. Taigi- dar 
reikia gauti $670.73 ir $15,000 fondas bus baigtas.

Dėkojame visiems. •
Administracija

Kitas labai džiugus laiškas tai nuo mūsų visų myli
mos “Laisvės” bendradarbės Stefanijos Masytės iš De
troit, Mich. Ji rašo: “Čia auka ‘Laisvės’ fondui nuo 
Juozo Kašmausko, detroitiečio — $1,000.00.” Dėkojame 
J. Kašmauskui už auką ir Stefanijai už prisiuntimą.

Pataisymas: Pereitame pranešime buvo parašyta 
$4 auka nuo Hacinkevičiaus iš P t. Washington, N. Y., o 
tai turėjo skambėti: Giedrynas, Great Neck, N. Y., $4. 
Atsiprašome.

San Francisco, Cal
Nuo kitų gauta sekamai:

Liet. Literatūros Draugijos 29 kp., Waterbury, 
$165.00 

60.00
Conn., nuo parengimo. .. ...... A.. ?.. 

Juozas Pakutka, Waterbury, Conn. ....... 
Eva Kralikauskienė, Lawrence, Mass., 

prisiminimui mirusio vyro penkių metų 
mirties sukakties ir Marijonos Kralikaus- 
kaitės vyro sesutės Lietuvoje, 
mirusios prieš dvejus metus .....

B. V., Rochester, N. Y. — per L. Bekešienę 
Geras Draugas, Scranton, Pa.

per M. Čerkauskaitę ................... 
Vlade Paliepienė, Philadelphia, Pa. ...............
Kostantas Kalvelis, Brockton, Mass...............
Tony Brosky, Triadelphia, W. Va. .;....... 
Jonas Shinkunas, Cherry Hill, N. J. .... 
šiauliškis Niolės diedukas A. L., Mexico, Me. 
Klementina Yenkeliūnienė,

Waterbury, Conn. .....................................
Suzana Kazokytė-Jones, Frackville, Pa.........
J. Kirmelas, Bayonne, N. J. ............. 
N .Dudonis, Chester, Pa. ............ • ... 
J. Urbonavičius, Verdun, Canada

per M. Kilikevičių ..................... 
Hartfordo svečias .. A.......
Mr. & Mrs. V. A. Macy, Voluntown, Conn. ., 
J. F. Logisky, Philadelphia, Pa. ....... 
Domininkas Gurklis, Philadelphia, Pa. 
J. M. Strižauskai, Bridgeport, Conn. . 
P. Lupsevic, Lawrence, Mass..................
Eva Kralikauskas, Lawrence, Mass. .. 
Vincas Ruginis, Waterbury, Conn. ..., 
Charles Karinauskas, Waterbury, Conn 
Stasys-Kaziūnė Radušiai, Somerville, N. J. ,.. 
J. Potsus, Brockton, Mass. ....? A . -.. 
Walter Lyles ,Sr., Murrysville, Pa....................
Agnes Petrukaitienė, New London, Conn. ... 
Marcella, Balukonis, Wilkes-Barre, Pa.
J. Paukštaitis, Miami, Fla. ..........
Juozas Vaitonis, Waterbury, Conn. .... 
Ida Ablažienė, Waterbury, Conn.......... .
K. Sukackienė, Maspeth, N. Y.............
Juozas Skirka, Bridgewater, Conn.

Per J. Strižauską ............................
Antanas Zazas, Lake Worth, Fla. ... 
A. Cherkauskas, Scranton, Pa. ....-----
Politas Kuliaskas, Gardner, Mass. .... 
A. Pauliukaitis, Philadelphia, Pa., per R 
P. Smalstis, Ludington, Mich..................
J. Laurynaitis, Waterbury, Conn. .......
J. Danilevičienė, Brooklyn, N. Y...........
O. Walmusiene, Brooklyn, N. Y. .........
J. Mikaila, Brooklyn, N. Y. .............  •
J. Ziulys, Toronto, Canada,

per K. Kilikevičių ............................
Tarptautinis Moterų Klubas (Neighborhood),

per M. Valinchus, New Haven, Coon. ..

50.00
50.00

50.00
26.00
25.00
21.00
20.00
20.00

15.00
11.00
11.00
10.00

. 10.00 
, 10.00 
. 10.00 
.10.00 
. 10.00 
. 10.00
. 10.00 
. 10.00

9.00 
9.00 
8.00 
7.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00 
6.00

6.00 
6.00 
5.00 
5,00 

Merkį 5.00 
...... 5.00 
..... 5.00 
..... 5.00 
... 5.00 
..... 5.00

»

5.00

Malonios viešnios ir sueigos
Lapkričio 21 dieną įvy

kusi pramoga su pietumis 
Suomių salėje, Berkeley, 
Calif., buvo šauni ir sėk
minga. Be puikių pietų, 
kuriuos Oaklando LLD kuo
pos nariai rūpestingai pa
ruošė, kuopos narys Al. Ta- 
raška pademonstravo gana 
įdomų filmą iš Lietuvos. Šis 
filmas įdomus tuo, kad ja
me randasi įvairūs Lietuvos 
dalykai, kaip tai įmonės, 
gražūs Lietuvos laukų dar
bai, žavėjančios muzikos su 
šokiais demonstravimai ir

5.00

mielom viešniom už apsi- 
lankėyųią Kalifornijoj, šei
mininkam Karosam už gau
sias vaišes, Al. Tarąškai už 
filmą ir dalyviams už para
mą dienraščiui “Vilniai.”

San Francisco ilgametis 
gyventojas ir veiklus ir vi
sada buvęs gana judrus 
Burda prieš porą savaičių 
pergyveno sunkią operaci
ją viduriuose. Šiuo metu 
jis grįžo iš ligoninės ir gy
dosi savo namuose. Nuo
širdžiai linkiu Vincui greit 
sutvirtėti ir atgauti savo 
brangią sveikatą. Mes, jū- Buildcot, Ine., A General Construc- 
sų draugai ir bičiuliai, pa-ition company has 
sigendame jūs pramogų su
eigose ir bendrai.

CERAMIC DECORATOR
Gold or color lining. Experienced. 

'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)

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. 
Area (on Delaware River.) Driver's 
license required, į, nd salary, priv
ate room and car provided. Call Mr. 
Leonard (609)-397-2168.

(92-96)

CONSTRUCTION TRAINEES

> a training pro- 
'gram for those who wish to learn 
a trade such as carpentry, electric
al, masonry, plumbing, painting & 
others. It will be classroom in
struction & on-the-job training. As 
a trainee you will receive a salary 
while you are working on our jobs. 
For a special interview, call 201- 

,539-0238. (96-6)

POLISHING LATHE OPERATOR.

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

(91-97)

MACHINISTS
Experienced Machinists for 

tic packaging machinery. 
Carson Industries in Newark, 

201-242-3120.

plas- 
Call 

N. J.
(91-96)

lifornijos milžinais gražuo
liais raudonmedžiais.

Laike viešnių trumpo vie
šėjimo šioje Amerikos daly
je šeimininkai Karosai su
kvietė šios apylinkės pažan
giečius susipažinimui su 
viešniomis. Šeimininkų Ka
rosų visada jaukus ir šiltas 
butas prisipildė svečiais, ir 
Ksaveros skoningai papuoš
tas stalas su gausiomis vai
šėmis jų laukė. Tarpe už
kandžių Ksavera iškvietė 
viešnias į pokalbį. Onutė 
Jokubkienė, pasveikinus da- 
sueigos dalyvius, sakė, jog 
ji džiaugiasi, kad Birutė 
Kazakevičienė iš Tarybų 
Lietuvos pakliuvo Chicago j, 
tai ir jai susidarė proga 
kartu su viešnia pakeliauti 
į Kaliforniją. Pasirodo, kad 
chicagietei O. Jokubkienei 
pirmų kartą tenka pažvelgti 
į Kaliforniją ir jos nepa
prasto grožio gamtą.

Antra kalbėję Birutė Ka
zakevičienė. Ji, pasveikinus 
sueigos dalyvius, jautriai, 
įdomiai kalbėjo apie Lietu
vos šiandieninį žmonių gy
venimą, apie jų daromą 
progresą ir pan. Prie to, 
Birutė džiaugiasi, kad jai

LDS 6 kuopos susirinki
mas turėjo įvykti gruodžio BUSINESS OPPORTUNITY 
6 dieną, bet neįvyko dėl blo
go oro. O turėjo būti svar
bus susirinkimas, nes reikia , 
išrinkti kuopos valdybą 
1972 metams. Sekantis su
sirinkimas įvyks 1972 metų 

I sausio 3 dieną. Visi nariai 
raginami dalyvauti.

Noriu pranešti, kad mūsų 
Binghamtonas jau visiškai 
nubankrutavo. Per vieti
nius laikraščius buvo atsi
šaukimas aukoti vienos šei
mos iš 10 narių sušelpimui, 
nes miesto pašalpa jai pa
sibaigė. Atsirado vienas 
žmogus, kuris atsiliepė su 
$12 pašalpa, o kiti kitokiais 
daiktais prisidėjo.

Mūsų miesto ponai gaspa- 
doriai sugriovė pusę mies
to. Dabar tušti lotai sto
vi ir jų savininkai taksų ne
moka. Tai prisieina taksus 
kelti ant likusių gyventojų. 
O karo reikalams turime iš
leisti

OCEAN FRONT MOTEL
POPULAR NEW JERSEY SHORE 

Plush All Brick Construction 
188 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.

(91-98)

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)

bilijonus dolerių.
J. Vaicekauskas

X-RAY TECHNICIAN
Licensed in New York State. Ex
cellent benefits and working con
ditions. Modern equipment. Apply 
Personnel Director, St. Francis 
Hospital, 160 East Main, Port Jer
vis, N. Y. 12771. Phone 

914-856-5351. (96-3)

TOOL AND DIE MAKER
Start Up To $5 Hr. Dep. on exp. 

Qualified Tradesman for toolroom 
of factory embossing heavy gauge 
sheet metal. Benefits are Excellent

DEAN PRODUCTS INC.
985 Dean St., Brooklyn, N. Y.

(96-98)

FOR SALE

FLORIDA
“House of
the Year”

$15,495
Includes

Air Conditioning
buy in Florida living! Two 

two full baths, carport,

Tuo baigėsi rudens jauki 
popietė ir atsilankiusieji 
svečiai grįžo į namus jaukio
je nuotaikoje. Vardu šio 
pobūvio ruošėjų ir atsilan
kiusių dalyvių didelė padė
ka pobūvio rūpestingiems 
ruošėjams ir Al. Taraškai 
už įdomų filmą.

Viešnios
Lapkričio pabaigoje iš Chi- 

cagos atvyko į Kaliforniją 
dvi malonios viešnios. Iš 
Lietuvos Birutė Kazakevi
čiene, telegramų agentūros. - - . v
ELTA redaktorė Vilniuje,[pavyko proga apsilankyti 
ir Onutė Jokubkienė, dien- 
raščio “Vilnies” redakto
riaus J. Jokubkos žmona. 
Miela tolima viešnia Birutė 
Kazakevičienė ne per seniai 
atvyko iš gražuolio Vilniaus 
tūlam laikui pasižvalgyti po 
Amerikos padangę. Ta pro
ga viešnios aplankė San 
Francisco miestą ir jo apy
linkę.

Abi viešnios buvo apsisto
jusios pas gana svetingus 
žmones Juozą ir Ksaverą 
Karosus, ir šios apylinkės 
kiti geri žmonės viešnias 
supažindino su Sail Fran
cisco miestu ir apylinkės 
įdomybėmis. O ypatingai 
abi viešnios susižavėjo Wa-

Amerikoje ir net į Kalifor
niją pažvelgti. Tik, o t, kaž
kaip apgailėtina, kad vieš
nių laikas apribotas ir jom 
neteko aplankyti Pietinės 
Kalifornijos su jos didmies
čiu Los Angeles. Buvo ir 
klausimų, į kuriuos viešnia 
Birutė sklandžiai atsakinė
jo. Beje, mūsų Al. Taraš- 
ka ir šioje sueigoje pade
monstravo savo suktą filmą 
iš vietinių lietuvių pramo
gų ir kitų.

Šeimininkai Karosai kra
tėsi nuo bet kokio atlygini
mo už jų gausias vaišes šia
me jaukiame pobūvyje. Tad 
ta proga dalyviai sudėjo 
“Vilnies” paramai, rodos,

PADĖKA
Man būnant 15 dienų li

goninėje turėjau pergyven
ti operaciją ir tuos visus 
skausmus. Džiugu, kad ma
no šeimo mane gražiai lan
kė. Visiems širdingas ačiū. 
Taipgi labai ačiū už užuo
jautos kortas, kurias gavau 
nuo draugių per paštą. 
Taipgi širdingiausias ačiū 
už dovanėles. Niekados ne
pamiršiu to gražaus jūsų 
atjautimo.

Katie Vaicekauskiene

Baigiame senuosius metus
Su skaitlingomis sueigo

mis ir šventadieniškai pra
ėjo dėkavonės diena. Socia
lia Klubas visus savo na
rius nemokamai pavaišino

Great 
bedrooms, 
screerted-in lanai, separate laundry 
and storage area, central air con
ditioning and heating.
Three night, four day inspection 
trip provided for qualified buyer! ’ 

Call 301-730-4700
CALL OR WRITE

GENERAL DEVELOPMENT 
CORPORATION

Village of Oakland Mills 
Columbia, Maryland 21043 

(96-98)

draugus, kurie turite ką 
nors padovanoti. Jūsų do- 

skaniais pietumis. O gruo-'vanas gali priimti Socialia- 
džio 5 puikiai pavyko Aido j me Klube J. Smalenskas, 
choro koncertas. Džiugu,"' 
kad prie mūs vietinių meni
nių talentų jau įeina nauja 
dainos solistė—Onutė Stel- 
mokaitė.

Gruodžio 8 d. rinko LSK
ateinantk is metams valdy-[ir laiku būtų baigtas sukel- 
bą. Ir čia vis dairomės ti “Laisvės” išlaikymui fon- 
naujų veidų ir jėgų. Vyksta das. Kai kurie nariai ii' 
.•„i.:__ : nahva ciimnia

Daugirdai, o sekmadieniais 
ten yra ir kiti kuopos val
dybos nariai.

LLD kuopa, o ypač vaji- 
ninkė M. Valilionienė, gerai 
darbuojasi, kad sėkmingai

bą. Ir čia

rinkimai, o vis tie patys 
tampa išrinkti. Šį kartą rin
kimai buvo kiek laiminges
ni. Prisiviliojome Mildredą 
Fribergienę-Savukaitę. Ji 
yra profesionali knygvedė 
ir tapo išrinkta į LSK fi
nansų sekretoriaus parei- 

vo. Jame surinkta aau- gas. O A. Neviaskas, jau pa- 
giau kaip 10 tūkstančių sižymėjęs kaip veiklus visų 
matematinių ir kibernetinių amatų meistras Socialio 
terminų, — ir tie, kurie ” ’ 
atsirado prieš tūkstančius 
metų, ir tie, kurie sukurti, 
kaip sakoma, dar tik vakar.

Šį labai originalų skai
čiavimo technikos terminų 
žodyną sudarė Vilniaus 
skaičiavimo mašinų gamy
klos ir skaičiavimo mašinų 
konstruktorių biuro inžinie
riai, konstruktoriai, techni
kai. Visi terminai patei
kiami lietuvių ,rusų ir an
glų kalbomis.

Kalbininkus nustebino 
aukšta žodyno sudarytojų 
lingvistinė kultūra, inži
nieriai pagal visus kalbos 
dėsnius sukūrė šimtus nau
jų žodžių ir junginių, ku
rių iki šiol lietuvių kalbo
je nebuvo. Šiam darbui jie 
sugaišo penketą metų.

B. Bučelis

Unikalus žodynas
Tokio žodyno, kurį dabar 

išleidžia “Minties” leidykla, 
pasaulyje iki šiol dar nebu- 

Jame surinkta dau-

Kubo patalpose — išrinktas 
į direktorių sąstatą. Taip ir 
susitvarkė L S K reikalai 
najiems metams.

Taip ir LLD 75 kuopa tu
ri didelius užmojus. Gruo
džio 22 dieną priešmetinis 
susirinkimas, pietūs ir val
dybos r i ūkimai 1972 me
tams. Ir čia reikia naujų 
jėgų ir veikėjų. Kviečiame 
visus narius ne tik daly
vauti, bet ir atsinešti nau
jų jėgų ir sumanymų.

Ir bazaras jau netoli
Vienas iš didžiųjų LLD 

75 kuopos renginių yra me
tinis bazaras, kuris Įvyks 
1972 metų sausio 19 dieną. 
Bazaras — tai kaip ir lietui 
viskas “kermošius.” Jame 
galima daug ką pirkti lai
mėti. Kuopos komisija krei
piasi į visus savo narius ir

skaitytojai patys siunčia 
čia savo auką “Laisvei,” 
nes tai mūsų visų laikraš
tis. 3

Šia proga pataisome ir 
tas klaideles, kurios pateko 
į Miamio korespondenciją, 
tilpusią “Laisvės” Nr. 91. 
Ten pasakyta, kad “lapkri
čio 3 dieną” nutarta “pa
sveikinti su žiemos šventė
mis ir Naujais metais “Lais
vę,” “Vilnį” ir “Liaudies 
Balsą,” paskirdami po $25. 
Tarimas buvo LLD kuopos 
mitinge, lapkričio 17 dieną, 
o ne 3-čią. Sveikiname ne 
minėtus laikraščius, o LLD 
kuopos narius su Naujais 
metais. Iš spaudos paren
gimo “Laisvei” ir “Vilniai” 
teko po $124.25, o ne po 
124.63. Kad ir mažos klai
delės,bet geriau, kad jų ne
būtų.

V. Bovinas

Maskvą. — TSRS prezi
dentas Podgornas šiltai pri
ėmė Jemeno Arabų Respub
likos vadus ir pasižadėjo 
artimai kooperuati su ara
bais, kovojančiais už išlais
vinimą arabų žemių iš Iz- 
Taelio okupacijos.
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Tarybų Lietuvos Užsienio reikalų ministro pava
duotojas ir Jungt. Tautų Asamblėjoje TSRS dele

gacijos nario Vyt. Zenkevičiaus išleistuves

“Laiminga tauta”

Po arti trejeto mėnesių 
įtemptos darbuotės Jungti

nį nėse fautose Tarybinėje 
delegacijoje, mūsų tautietis 
Vytautas Zenkevičius grįž
ta sekančią savaitę į Lietu
vą. Šia proga lapkričio 12 
dieną Laisvės salėje Mote
rų klubas ir Aido choras 
surengė jam išleistuves.

Sugūžėjo pilnutėlė salė 
įvairios publikos, tarp ku
rių matėsi prieš mėnesį lai
ko atvažiavusi iš Lietuvos 
į Chicagą jauna ir maloni 
pora — Rimantas ir Rima 
Juodvalkiai, kurie savaitei 
laiko apsistojo New Yorke. 
Paraginti žurnalisto A. Sin
kevičiaus, jie atsilankė pas 
laisviečius ir į Vytauto Zen- 
kevičiaus išleistuves.

Malonu buvo matyti sve
čių taipe TSRS konsulari- 
nio skyriaus sekretorių Ed
mundą Juškį su žmona Al
dona, “Moscow News” ko
respondentą Apolinarą Sin
kevičių su žmona Zinaida 
ir Jungtinių Tautų darbuo-

šiai linkime. Vienu žodžiu, 
visi suėjome pasidžiaugti 
mūsų t aut i e č i o Vytauto 
Zenkevičiaus atliktais dar
bais Jungtinėse Tautose ir 
palinkėti jam geriausių sėk
mių tolimesniuose darbuo- v

PROGRAMOS EIGA
Po skaniai pagamintų pie

tų, prie kurių matėsi ir lie
tuviškų gėrimų (V. Zenke- 
vičiaus dovana), buvo ir 
programa, kurią, su entu
ziazmu pravedė Ieva Mize
rienė.

Pirmiasia V. Bekeris pa
dainavo “Tėvynė Lietuva” 

muzika A. Bražinsko, žo-

vo pakviesti žodį tarti kai 
kurie svečiai. Kalbėjo bra- 
zilietė Julė Gruodienė, Vil
niaus televizijos kinoopera- 
torius Rimantas Juodval
kis, Winter Garden užeigos 
savininkas Vytautas Belec
kas, “Vienybės” redakto
rius Jonas Valaitis, žurna-

Žurnalistė Salomėja Nar- 
keliūnaitė nufotografavo 
išleistuvių dalyvius.

DARBŠTIEJI DRAUGAI 
IR GAUTOS DOVANOS
Rengiant banketą, gaspa- 

dinių yra vyriausias dar
bas, o jas ne t ai p lengva 
gauti. Jos sunkiai turi 
dirbti per kelias dienas, 
kad viską gerai prirengus. 
Šį kartą sutiko dirbti paty
rusi šeimininkė Julytė La
zauskienė, o jai padėjo Nel
le Ventienė. Viskas buvo 
paruošta labai gerai ir ska
niai. Nuoširdus joms ačiū.

Prie stalų patarnavo Mild
red Stensler, Adelė Lupše- 
vičienė, Tessie Stočkienė ir 
Nastė Buknienė. Prie bilie
tu dirbo Waite ris ir Bronė 
Keršuliai. Kitus darbus at
liko Jonas Lazauskas, Pov. 
Venta, Jonas Grybas ir Ste
ponas Večkys.

Stalus puošė Bronės Ker- 
šulienės ir Julės Lazauskie-

lo rezginiais. Tai klastingi 
gaisro sląstai. Dėka jų, jau 
yra žuvusių žmonių. Tei
singai yra sakoma: nuo vii-

toją Gregorijų Cibulskį, ku- listas Jonas Kiznis ir Al- nes dovanotos gėlės. Taip- 
ris ant rytojaus išvažiavo j mus Šalčius. Kalbėjo veik- gi su dovanomis valgiais
su šeima į Lietuvą porai 
mėnesių atostogų.

Atsilankė miela draugė iš 
Brazilijos, “Laisvės” skai
tytoja Julė Gruodienė. Jai 
malonu buvo sutikti lais
viečius, atvažiavusius iš ar
ti ir toli. Džiugu buvo ma
tyti ir mūsų mieluosius 
draugus Liliją Kavaliaus
kaitę, Antaną Bimbą ir dr. 
Antaną Petriką. Visi trys 
atrodo neblogai, ir tikimės, 
kad neužilgo jie visiškai su- 
sveiks, ko mes nuoširdžiau- s t() v a v i m a s užsienyje bei

lusis laisvietis iš Philadel- 
phijos Rapolas M e r kis, 
“Laisvės” administ r a t o r ė 
Lilija Kavaliauskaitė, vi
su omen i n i n k ė Margareta 
Cowl, “Laisvės” redakto
rius Antanas Bimba, žurna
listas Apolinaras Sinkevi- 
ičus, Jungtinių Tautų dar
buotojas Gregorijus Cibuls
kis ir konsulas Edmundas 
Juškys.

Kalbose plačiai paliesta 
Tarybų Lietuva ir jos at-

Bright Stars Shine
for Peace

I don’t mean the bright 
stars shining in a deep blue 
sky at night. I mean the 
human stars in the sky of 
humanity.

Many people have become 
stars in the long and hard 
struggle against war. The 
latest is the well known 
American playwright Ten
nessee Williams who made

Jungtinėse Tautose. Prisi
minta, kiek daug metų, kai 
turime Washingtone TSRS 

j Pastiun tiny bėję lietuvį kon
sulą j k i ('k daug lietuvių 
pareigūnų darbuojasi įvai
riose pasaulio valstybėse. 
Labai pritiko Edmundo 
Juškio pasakymas — “Vy
tautas išvažiuoja gerai pa- 
dirbėjęs kaip atstovas ne 
tik nuo Tarybų Lietuvos, 
bet ir nuo Tarybų Sąjun- 
goh. Lietuva buvo, yra ir 
bus pasaulio žemėlapyje.”

Pabaigoje kalbėjo gerbia-
his first public statement mas Vytautas Zenkevičius, 
against war, racism and Savo kalboje jis, tarp kitko, 
oppression. He declared 
that Nixon’s “obscene stra
tegy of bombing Indochina 
into oblivion cannot be 
pushed down the throat of 
America.”

There was a gathering of 
people from the world of 
music, literature and dra
ma at the beginning of 
this month in New York. 
Rev. Paul Moore stretched 
his arms in welcome to the 
thousands who had come to 
the Cathedral of St. John 
the Divine in the cause of 
peace and justice.

The American famous 
writer Norman Mailer pre
sented actors and actresses 
who performed an act from 
Mailer’s new play “D. J.,” 
adapted from his novel 
“Why Are We in Viet
nam?” ' W'lW]

The audience was told 
that the benefit was the 
kick-off for the “Road to 
San Diego,” a campaign to 
draw a million people to pe
tition President Nixon for 
immediate withdrawal from 
the war in Indochina.

Use

pabrėžė, kaip aukštai Lietu
voje įvertinama pažangiųjų 
lietuvių veikla užsienyje.

Padėkojo rengėjams ir vi
siems, kurie padirbėjo su
rengiant taip šaunias išleis
tuves, ir svečiams už atsi
lankymą. Jam esą malonu 
pabuvoti laisviečių tarpe. 
Sakė, kad tikisi vėl kada 
nors su mumis pasimatyti. 
Kvietė visus atvažiuoti į Vil
nių. Prisiminimui, jis įtei
kė simbolinę dovaną—gra
žų gintaro gabalą, taip sa
kant, dalelytę Lietuvos že
mės, kuris bus laikomas 
“Laisvės” raštinėje.

Aido
Waite ris Keršulis įteikė 
Vytautui Zenkevičiui nuo 
Aido choro ir Moterų klu
bo dovaną — atašė portfelį.

“Laisvės” direktorių ta
rybos pirmininkas Povilas 
Venta pasveikino mieląjį 
Vytautą sukaršč i a u s i a i s 
linkėjimais ir, tarp kitko, 
padėkojo visiems drau
gams, prisidėjusiems prie 
jubiliejinio albumo išleidi
mo.

Pabaigoje Aido choras 
atliko “Auga pas tėvelį” 
ir “Vilniuj žydi 1 i epos.”

prisidėjo Katrina Petrikie- 
nė, Adelė Petraitienė ir Zi
naida Sinkevičienė.

Išleistuvės - banketas bu
vo šaunus, gražus ir įspū
dingas!. Esame tikri, kad 
mūsų mielasis Vytautas 
Zenkevičius dažnai apie 
mus laisviečius prisimins.

VYT. ZENKEVIČIUS 
JUNGT. TAUTOSE

Vytautas Zenkevičius, at
stovaudamas Tarybų Są- 
j ungos delegaci j ai, buvo 
nuolatinis Jungtinių Tau
tų Specialaus Politinio Ko
miteto narys ir dalyvavo 
Generalinės Asamblėjos 
posėdžiuose. Kalbėjo eilė
je komitetų, jų tarpe Spe
cialiame Politiniame Komi
tete, Pirmajame Komitete 
ir Trečiajame Komitete. Ta
rybinės delegacijos vardu 
jis pasakė 7 kalbas sekan
čiomis temomis:

1. Nusiginklavimo prob
lemos

3. Aparteidas • 
prieš aparteidą (rasinę dis
kriminaciją)

3. Palestinos pabėgėliai
4. Artimųjų Rytų kon

flikto taikus sureguliavi
mas

5. Taikos palaikymo ir 
ginkluotų konfliktų suregu
liavimas

6. Sutartis dėl taikaus Mė
nulio panaudojimo

7. Atsakymai JAV atsto
vui Edwardui Derwinskiui 
dėl Tarybų Lietuvos

Vytauto Zenkevičiaus pa
sakytos Jungtinėse Tauto
se kalbos susilaukė plataus 
dėmesio.

Kartą Nixonas seakė: 
Kai aš būsiu prezidentas, 
banditus sutvarkysiu. Par
kai ir gatvės bus saugūs.. 
Bet po poros metų jau ne- ko bėgsi, ant meškos už- 
saugūs net ir laiptai, kel
tuvai, net praverti savo du
ris ar langus jau pavojinga! 
Tokiose vietose banditai jau 
daug aukų paklojo. Jie nu
žudo dėl bet kokių prieka
bių. Žudo, jei auka pini
gų ar obuolių pajaus neturi;
žudo tokius, kurie ką tikįdalia.
turi ir “mielai” atiduoda, dos — aukšti taksai, aukš- 

Šias eilutes rašantis jau 3 ^os kainos, bet ir kiimina- 
kartus buvo dienos laiku']1?1™? bangos kyla kaip tas v ii T7" ' LiLli olrn ow tiTnnno xnniinnužpultas. Kartą peiliais mo
javo, bet viešoje vietoje, vi
dudienyje nedrįso juos pa
vartoti. Apdaužė, 
buvo sutinęs, krūtinę po
rą mėnesių skaudėjo. O vis 
dėlto “džiaugiausi” ir tokiu 
“laime.”

Mano kaimyną G. C. gat
vėje ir namie prie laiptų 
apiplėšė. Penkis kartus jam 
nesant namie į stubą įsilau
žė, vieną naktį ir šeiminin
kui esant namie.

Kitas kaimynas, dviem at
vejais buvo ligoninėje. Tu-j 
re j o 2 operacijas, f 
jau nedirba, neturi medi
care, jokios apdraudos. Li
goninėje gulėjo 57 dienas, 
jam kainavo $7,500. Vėliau 
susirgo ir jo motina Stella, 
taip pat dviem atvejais, to
je pačioje ligoninėje gydėsi 
viso 76 dienas. Turėjo vie
ną operaciją. Ji turi medi
care, bet vis tie turėjo dar 
visą tūkstantį dolerių pri
dėti. Tos jų nelaimės jiems 
kainavo visas jų sunkiai už
dirbtas santaupas.

Bet to dar buvo negana!' 
Turėjo ji 3 dolerius. Jėi už
migus kas nors ir juos pa
siėmė. Kitu atveju jos se
suo ją su 10 dolerių apdo
vanojo, ir sekančią dieną, 
jai grįžus (po operacijos) į 
kambarį, tų pinigėlių jau 
nerado. Sūnus ją ramino, 
kad nėra reikalo rūpintis, 
bet tą pačią dieną grįžęs į 
namus rado kambarius iš
kraustytus. Televiziją, ra
diją ir ką tik rado vertin
gesnio, per langą, gaisrinė
mis kopėčiomis išnešė. Mo
tiną jam pavyko nuraminti,

Biznio langų jau ir gro
tos neapsaugo, jos perlei
džia plytą ir ilgą vagies 
ranką. Dabar jau “madoj” 
metalinės “sienos,” kurias 
nuo viršaus užtraukia.

Nepavydėtina žmogaus 
Ne tik visokios bė-

bibliškasis tvanas. Spauda, 
radijas kasdieną su ramia 
sąžine tokias žinias eiliuo- 

veidas ia- Policijai nevyksta tą 
! tvaną užtvenkti. Nors jos 
i būriai vis didinami, bet plė
šikai išlaiko “balansą.” Ko 
didesnė apsauga, to žiau
riau banditai puola.

O mūsų ponas prezidentas 
savo pažadus gražiai už
miršo — nutilo ir kardą nu
leido ! Kuomet vicepreziden- 
Įtas ponas Agnew grįžo iš 
(Graikijos, kur buvo kaip 
! karalius sutiktas, tai ponas 

v . I prezidentas Nixonas svei- 
/mogu^Įgiadarnas pasakė: “Laimin-

— kova bet kaip dabar jam pačiam

H. Feiferiene

nusiraminti?!
Lapkričio 10 d. mirė J. 

Tamkevičius. Žmona Mary 
palydėjo į jo tėviškę, She
nandoah, Pa. Palaidojo. 
Gryžusi namo rado tik sie
nas ir tik tą, kas vagims 
buvo nereikalinga. Kiek vė
liau į šeimininkės Volskie- 
nės kambarius vagys laužė
si,, bet turėjo bėgti. Bet 
vėliau iš šaligatvio į skiepą 
įlindo ir iš ten tuščiomis 
neišėjo.

Nemažai nukenčia ir kiti 
kaimynai, su kuriais nesu
sikalbant V ienų langai, 
kitų durys buvo išlaužytos. 
Dabar gyvenam kaip kali
niai — langai užkalti meta-

choro iždininkas

FRANK YAKSTIS
Prisimename mūsų mielo švogerio gimtadienį 

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

Carol Baretela 
Olga Margos 
ir mūsų šeimos

New York

me Harleme ir prisidėdavo 
prie skurdžių vaikų globoji
mo, vaikų prieglaudoje mo
kydavo vaikus.

3,000 namų statybos dar
bininkų paskelbė streiką ir 
sudarė protesto demonstra
ciją, kodėl jiems neduoda 
nuolatinių darbų. Taipgi jie 
protestavo, kad paleidžiami 
iš darbo kai kurie baltieji, 
o priimami negrai ir puer- 
torikiečiai. Namų statybo
je, proporcionaliai, dar ma
žai nebaltųjų dirba.

ReP.
Konservai poligrafininkams

Vilniaus konservų fabri
kas pradėjo gaminti neįpra
stą produktą — pektininius 
koservus. Jie gaminami iš 
obuolių sunkos, cukraus ir 
pektino — medžiagos, kuri 
šalina iš organizmo šviną 
ir kitus metalus. Naujieji 
konservai skirti poligrafi
ninkams, metalų apdirbė
jams ir t. t.

Pramogų Kalendorius *
Gruodžio 31 d.

Naujųjų Metų laukinius. 
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.

ga tauta, turėdama tokį 
viceprezidentą.” Tai kąįįau 
kalbėti apie patį bosą ! 
Kieno gi nuopelnas, jeigu 
jau “tauta laiminga”?!

Jonas Pakrovas

Mieste pasidairius
Apie 40,000 telefonų dar

bininkų jau išstreikavo 155 
dienas ir streikui nesimato 
galo. Telefonų kompanijos 
derybos su unija nieko ge
ro neduoda.

Prancūzų kalbos moky
tojas Clarke apartmente 
rastas mirtinai subadytas. 
Prieš kiek laiko kaimynai 
girdėjo piktus ginčus tarp 
dviejų vyrų. Vėliau viskas 
nusiramino.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Lajes Field, Azores.—Prez. 

Nixonas turėjo pasitarimą 
su Prancūzijos prezidentu 
Pompidou. Tarėsi daugiau
sia, kaip nugalėti finansinę 
krizę kapitalistiniame pa
saulyje.

Michigano valstijoje yra 
232,000 bedarbių, gaunan
čių bedarbių a p drauda. 
97,422 jau pabaigė kolek- 
tuoti apdraudą ir darbo ne
gauna.

Atėnai. — Graikioje tik 
10,670 žmonių dalyvavo rin
kimuose. Jie išrinko 60 
žmonių “patariamąją legis- 
latūrą” fašistinei diktatū
rai. Balsavo tik valdžios 
paskirti miestų majorai ir 
kiti viršininkai.

Sveikinimas
Nuo Brazilijos pažangių

jų lietuvių sveikinu “Lais
vę” su jos 60 metų jubilie
jumi. Sveikinu visą jos ko
lektyvą, visus skaitytojus 
bei platintojus, ir taipgi 
Lietuvių Moterų Klubą, ku
ris per daug metų yra pa
sižymėjęs garbingais dar
bais, kuriuos didžiai verti
na ir kuriais didžiuojasi 
Brazilijos pažangūs lietu
viai. <

Labai dėkoju už pakvieti- 4 
mą dalyvauti šiame garbin
game parengime, kuris su
ruoštas Vyt. Zenkevičiaus 
įšleistuvėms. Jaučiuosi la
bai laiminga, turėjusi laimės 
pažinti asmeniškai tuos vi
sus, kuriuos per “Laisvę” 
pažįstu per paskutinius 36 
metus, kurie pasišventusiai 
darbuojasi ir išlaiko “Lais
vę,” ir kurie ryžtingai ko
voja už taiką ir tarptautinį 
sugyvenimą.

Tegyvuoja taika ir pa
žangusis judėjimas!

Brazilietė

New Yorkas.— Duke El- 
ligtono vadovaujamas or
kestras grįžo iš Tarybų 
Sąjungos ir kitų šalių. Nie
kur tokios didelės entuzia
stiškos publikos jis nema
tė, kaip Tarybų Sąjungoje. 
Koncertuose dalyvaud a v o 
po 10,000 žmonių.Cammodore vie š b u t y j e 

įvyko negrų konferencija, 
kurioje nusitarta sukurti 
naują juodųjų ekonominio 
vystymosi org a n i z a c i j ą. 
Konferenciją sušaukė Man- Aukščiausiojo teismo teisė- 
hattano boro prezidentas ju. Senatorius Kennedy pa- 
Sutton. . reiškė, kad Rehnouist turi

Washingtonas. — Senatas 
dauguma balsų užtvirtino 
[Nixono nuskirtą Rehnquistą

Čia kalbėdama Izraelio 
premjerė G. Meir pasakė, 
kad Izraelis norėtų tartis su 
arabais 
pasakė, 
miausia 
traukti 
žemių,
žydų sutiko ją entuziastin
gai.

reiškė, kad Rehnquist turi 
rasistinių ir fašistinių ten
dencijų.

Aido choro žinios
Artinasi Naujieji Metai, 

tad jai^laikas planuoti, kur 
juos sutikti. Niekur kitur 
tai]) gerai ir pigiai nera-4 
site, kaip pas aidiečius. Btrfs 
gera vakarienė su įvairiais 
priedais, o po to — šokiai.

Prašome atsilankyti i A i - 
do choro Naujųjų Metų su
tikimą, kuris įvyks Laisvės 
salėje. Bilietas tik 6 dole
riai. Lauksime.

Po penkis dolerius paau
kojo šie Aido choro garbės 
nariai: M. Adams, J. Z a - 
jankauskas, V. Urbonienė, 
A. Petraitienė ir Z. Kazo- 
kytė iš Frackville, Pa. Dė
kojame.

Valdyba

dėl taikos, bet ne- 
kad Izraelis pir
timi sutikti pasi- 

iš okupuotų arabų 
2,000 newyorkiečių

Wall Street rajone užsi
degė 100 metų pastatas. 
Keletą valandų gaisrage- 
siai kovojo su gaisru. 35 
gaisragesiai buvo sužeisti.

Daugiausia apiplėšimų ir 
užpuolimų ištinka South 
Bronx gatvėse. Ten nesau
gu ir dienos metu.

Subvių ir autobusų darbi
ninkai ruošiasi streikuoti 
su sausio 1 d., jeigu iki to 
laiko to lokalo nebus at
naujintas kontraktas. Uni
ja reikalauja pakelti algas 
30 procentų.

Jackie Kennedy-Onassis, 
praeitą pavasarį ir vasaą 
gyvendama New Yorke, 
dažnai lankydavosi rytinia
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JOIN THE LIST OF OUR THOUSANDS

OF SATISFIED CLIENTS
The most speedy, economical and simplest way to send gifts 
to your relatives or friends in USSR is to purchase for them
SPECIAL PREFERENTIAL ROUBLE GIFTS-CERTIFICATES
They are:
Valid in the special foreign currency stores in many large 
cities of the Soviet Union
The quality of the merchendise is high, the prices are low
Time-Validity unlimited
No charge to Recipient
Delivery and Satisfaction guaranteed
Exchangeable for local Rouble Currencies, if desired
Amounts unlimited

RECOMMENDED FOR FAST RESULTS—
UNAFFECTED BY LONGSHOREMEN STRIKE

Request Information on Cars and Apartments
For your own safety send your orders to our affiliated firms:

COSMOS PARCEL EXPRESS CORP.
488 Madison Ave., 21st fl., New York, N. Y. 10022
Tel. 212-758-1150-51
GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106
Tel. 215-925-3455
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Tel. 212-581-7729

or directly to the sole representative of 
V/O VNESHPOSYLTORG in USA 

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Ave. (Between 28th and 27th Sts.)

New York, N. Y. 10001 Tel.: (212) 685-4537




