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KRISLAI
Susmuko Khano diktatūra 
Bengaliečiai laimėjo 
JAV ir Kinija pralaimėjo 
Nori kelionėms doleriu 
Rusijos “vaduotojai”

— J. Gasiūnas —
Pakistano diktatorius, 

pralaimėjęs karą su Indija, 
priverstas pasitraukti. Jo vie
tą užėmė grįžęs iš Jungtinių 
Tautų asamblėjos užsienio rei
kalų ministras Bhutto, pasisa
kęs už konstitucinę valdžią ir 

. demokratijos atsteigimą.
Jungtinės Valstijos ginklais 

ir finansais palaikė diktatorių 
Khaną. Leido jam naikinti 
bengalų tautą Rytų Pakista
ne.

Khano valdžios susmukimas 
dar kartą parodė Nixono ad
ministracijos politikos ban
krotą Azijoje.

Vakarų Pakistanas turi 55 
milijonus gyventojų 310,403 
ketvirtainių mylių žemės plo
te. Bendros metinės pajamos 
siekia $130 gyventojui.

Rytų Pakistanas turi 75 
milijonus gyventojų 55,126 
ketvirtainių mylių žemės plo
te. Tai skaitlingiausiai ap
gyventa šalis. Didžiausias 
skurdas viešpatauja.

Bengaliečių tautai labai sun
ku ekonomiškai vei-stis. Ben
dros metinės pajamos tesiekia 
$77 gyventojui.

Rytų Pakistane rinkimuose 
bengaliečių Awami sąjunga į 

' asamblėją laimėjo 167 vietas 
iš 169, į legislatūrą laimėjo 
290 vietų iš 300,

Diktatorius Khan išrinktų 
atstovų nepripažino, vadas j 
kalėjimus sukišo, atsiuntė 80 
tūkstančių kareivių terorizuo
ti ir naikinti bengalų tautų. 

,Apie 10 milijonų bengaliečių 
pabėgo Indijon.

Dabar Indija padėjo benga- 
liečiams išsikovoti laisvę. O 
Jungt. Valstijos ir Kinija vi
saip bandė padėti diktatoriui 
Khanui. Abi jos pralaimėjo.

V. Sirvydas pastebi“Vieny
bėje,” kad “gyvas su negyvu 
bendrai dirbti negali,” kuo
met “vaduotojų” ALTAS pa
jamų “per metus turėjęs $58,- 
993, išlaidų (kelionėms) —- 

1. $68,217.”
Dabar “vaduotojai” nusita

rė šaukti “pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresą” Chicagoje. 
Kaip Sirvydas pastebi, kon- 

- grėsė “bus apsieita be Lie
tuvos jaunimo atstovų, nors 
tas jaunimas tautą neša į at- 

ę eitį.”
Aišku, tai bus ne pasaulinis 

kongresas, bet dar vienas 
“vaduotojų” susmukusios po
litikos pademonstravimas, dar 
vienas šūktelėjimas prieš Ta
rybų Sąjungą ir dar vienas 
bandymas pasikolektuoti ke
lionėms dolerių.

Jeruzalėje keletas “švento
sios Rusijos vaduotojų” ieško 
pagalbos Izraelio teismuose, 
kad jiems atiduotų dvi cerk
ves su brangiomis kitomis 
nuosavybėmis.

Vienas caristinis archiman
dritas, savo kambaryje pasi
kabinęs didžiulius buvusio ca
ro Mikalojaus ir carienės 
Aleksandros paveikslus, nori 
atgauti tas cerkves iš tarybi
nių dvasiškių, kurie jose atli- 

\ kinėja religines apeigas jau 
nuo 1948 metų, kai iš tų cerk
vių ipabėgo caristiniai dva
siškiai.

Pakistano prezidentas Bhutto 
žada atsteigti demokratiją, 

nori tartis su bengalais

Šiaurės Vietnamo lėktuvai jau 
pradėjo kautis su Amerikos 
lėktuvais, numušė penkis

Ravalpindis.. — Pakista
no naujas prezidentas Bhut
to pareiškė, kad jis sudarys 
laikina kabinetą, kuris 
tarnaus iki sudarymo pa
stovios civilinės vyriausy
bės. Pirmiausia bus pa
ruošta konstitucija, sušauk
tas parlamentas ir tuomet 
būsianti atsteigta demokra
tinė tvarka, 1952 metais pa
naikinta. V

Prezidentas yra taipgi 
karo stovio administrato
rius. Kol kas, karo stovis 
tebėra Pakistane. Bhutto 
tuoj nori užvesti pasitari

Jungtines Tautos ragina Indiją 
ir Pakistaną baigti kivirčius

Jungtinių Tautų saugu
mo taryba priėmė rezoliu
ciją, kurioje patariama In
dijai ir Pakistanui ištrauk
ti militarines jėgas iš oku
puotų žemių “kaip praktiš
kai bus galima”, taipgi iš
laikyti mūšių paliaubas ir 
eiti prie susitarimo.

Naujasis Pakistano pre
zidentas Bhutto ir Indijos 
premjerė sutiko su rezoliu

Abi vokiečių valstybės 
pasirašė sutarti

Berlynas. — Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
ir Vokietijos Federatyvės 
Respublikos užsienio reika
lų ministrai pasirašė trans- 
portacijos į Vakarų Berly
ną. sutartį.

Su tarty j e įrašyta, kad 
Vakarų Berlynas nėra Vo
kietijos Federatvvės Res
publikos dalis. Tai pirma 
pasirašyta sutartis po susi
kūrimo dviejų Vokietijų. 
Manoma, prasidės derybos 
ir dėl kitų sutarčių.

Bengalų intelektualus 
pakistaniečiai skerdė
Dacca. — Daugelį Benga

lijos intelektualų Pakistano 
militaristai paskerdė. Da
bar randa šimtus sužalotų 
lavonų.

Vienoje vietoje rasta 30 
lavonų, kitoje — 20. Nema
žai jau po žeme guli. Pakis
tano diktatorius Khan skai
tė Bengalijos intelektualus 
pavojingiausiais.

Maskva.—-Tarybų Sąjun
ga kaltina Jungtines Vals
tijas provokacijomis prieš 
Kubą. JAV nenori, kad 
Lotynų Amerikos valstybės 
užmegstų ryšius su Kuba, 
todėl kelia alarmą dėl su
laikymo kubiečių pabėgėlių 
laivo, kuris buvo apgink
luotas tikslu išsodinti sabo- 
tažninkus Kuboje.

Visai politiniai susmukę ru
sai “vaduotojai” norėtų grą
žinti carizmą, kaip lietuviai 
“vaduotojai” nori grąžinti 
smetonizmą.

mus su Rytų Pakistano hen- 
galiečių vadais. Indijos 
premjerė Gandhi taipgi no
rėtu dabar tartis su nau
juoju Pakistano prezidentu.

Bhutto skelbiasi esąs na- 
cialistinis socialistas. Jis 
vadovauja Liaudies parti
jai, kuris parlamentiniuose 
rinkimuose laimėjo dau
giausia vietų, bet diktato
rius Khan nepripažino rin
kimu, v

Damaskas.-Sirijos valdžia 
tvirtina gynybines jėgas 
prieš Izraelio okupaciją.

cijos dvasia. Tik nežinia, 
ar Bhutto nepradės kariau
ti, nes jis yra didelis Indi
jos priešas, norįs Indijai at
keršyti.

Naujasis Jungtinių Tau
tų. generalinis sekretorius 
Kurt Waldheim iš Austri
jos, laimėjęs rinkimus, pa
sižada darbuotis, kad tai
ka visur laimėtų*

Prancūzai protestantai 
kovoja už reformas
Paryžius — Prancūzijos 

Protestantų Federacija pa
skelbė 12,000 žodžių pareiš
kimą, kuriame reikalauja 
protestantų religijoje pa
žangių. reformų.

Pareiškime pasisakoma, 
kad kapitalistinė sistema ir 
ideolo g i j a nebepriimtina. 
Federacija atstovauja 740,- 
000 liuteronų ir kalvinistų 
Prancūzijoje.

Biggs smerkia Nixono 
veidmainystę

Washingtonas.—Kongres- 
manas Diggs pareiškė, kad 
jis pasitraukia iš Jungtinių 
Valstijų delegacijos Jung
tinėse Tautose, nes negali 
pakęsti Nixono veidmainys
tės.

Juodojo Kongresinio Ko- 
kuso narys Diggs nurodo, 
kaip Nixonas, neva pritar
damas afrikiečių kovoms 
prieš baltuosius kolonistus, 
tuo pačiu metu remia Por
tugaliją, Pietų Afrikos ir 
R o d e z i j o s rasistines val
džias.

Havana. — Kubos oro ir 
vandens jėgos paruoštos 
saugoti rubežius ir nepasi
duoti JAV prez. Nixono 
provokacijoms, reikalaujant 
paleisti Amerikos pilietį 
kapitoną, suimtą su visu 
laivu Kubos vandenyse.

PRANEŠIMAS

Gruodžio 31 d. “Laisves” 
laida del Naujųjų metų 
švenčių neišeis. Sekama 
laida išeis sausio 4 d.

“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...............................  5,476
onnecticut .........   . 4,142
P. Alekna, St. Petersburg, Fla.......................  3,496
Philadelphia, Pa.......................  3268
New Jersey .. . . .......................... • •..............  3,118
So. Boston, Mass. .....................   2,456
Kanados vajininkai • •.................................... 2,264
George Shimaitis, Brockton, Mass...................... 2,150
M. Valiiioniene, Miami -

Fort Lauderdale, Fla. • ...........................  1,880
J. Jaskevicius, Worcester, Mass...................... 1,644

M. Uzdavinis, Norwood, Mass. 1,568
A. Račkauskiene 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. 1,104 
Eva Kralikauskiene,

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

kienė, Lawrence, Mass. 680

(Tąsa 4-fam pusi.)

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Uostamiesčio teatrų 

festivalis
Klaipėdoje įvyko Pabalti

jo uostamiesčių festivalis. 
Jame dalyvavo Liepojos 
(Latvija), Piarnu (Estija), 
Kaliningrado (Rusijos Fe
deracija), Baltijos laivyno 
ir Klaipėdos teatrų kolek
tyvai.

Klaipėdos dramos teatrui 
šis festivalis sutapo su jo 
25-mečiu. Buvo parodyta 
debiutuojančio dramaturgo 
A. Zurbos pjesė “Nemylėk 
manęs”, sprendžianti aktu
alias jaunimo gyvenimo 
problemas.

Įdomius veikalus taip pat 
parodė kiti, kolektyvai. Ma
tytus spektaklius aptarė te
atro kritikai iš Maskvos, 
Rygos, Talino, Vilniaus.

Lituanistinės medžiagos 
beieškant

Prieš porą metų Švedijos 
archyvuose darbavosi Isto
rijos instituto direktoriaus 
pavaduoto jas profesorius 
Juozas Jurginis ir Lietuvos

VAJININKV DĖMESIUI
šiais* metais vajaus nepratęsime — jis baigsis su 

gruodžio 31 diena.
Duodame vajininkams iki sausio 7 d. prisiųsti vi

sas prenumeratas ir aukas. Kitais žodžiais, visi jūsų 
pinigai turi pasiekti “Laisvės” administraciją iki sau
sio“ d. Su ta diena uždarome vajaus knygas.

Gal būt geriausia žinia tai ta, kad mes jau sukė- 
lėme $15,000 fondą. Iki šiol punktai buvo skelbiami 
vajininkams tik už prenumeratas. Galutinam praneši
me pridėsime punktus ir už aukas.

širdingai dėkojame visiems už taip gausų parėmi
mą laikraščio.

Administracija

Chicago. — Buvęs Illinois 
gubernatorius Otto Kerner 
patrauktas atsakomybėn už 
papirkinėjimus, taksų nesu* 
mokėjimus ir suokalbius se
rų rinkoje pasipinigauti.

Detroit, Mich. ....... ................... 660
LLD 20 kp., Binghamton, N. Y. 634
J. Stanienė, Baltimore, Md. 624
A. Bemat, Los Angeles, Calif. 516
Pittsburgh, Pa........................... . 480
L. Tilwick, Easton, Pa.............. 372
W. Briedis, Nashua, N. II. ........ 300
Chicago vajininkai ..............  228
K. Naravas, Shenandoah, Pa.....  160
R. Stakėnas, Scottsville, Mich. 108

TSR Kultūros ministerijos 
muziejų ir paminklų apsau- 
valdybos viršininkas archi
tektas Jonas Glemža. Jie 
parsivežė nemaža įdomios 
medžiagos, tame tarpe per- 
sibraižytus Biržų pilies pla
nus. Medžiaga panaudota 
šiemet išleistoje knygoje 
“Lietuvos pilvs”. Be to, se
nais brėžiniais bus pasinau
dota, ruošiant Biržų pilies 
konservavimo projektą.

Dabar Švedijoje vieši is
torijos mokslų daktaras 
Mečislovas Jučas ir respub
likinės bibliotekos direkto
riaus pavaduotojas Algis 
Lukošiūnas. M. Jučas Stok
holme studijuoja istorinius 
dokumentus, esančius Šve
dijos valstybiniame archy
ve. A. Lukošiūnas domisi 
šioje šalyje, ypač Upsalos 
universiteto bibliotekoje, 
esančiomis retomis lietuviš- 
komis protestantiškomis 
knygomis. Pažymėtina, kad 
kai kurios Švedijoje saugo
mos knygos yra unikalios ir 
Lietuvoje jų neturime.

Redwood City, Calif. — 
John L. Frazier, nužudęs 
dr. V. Ohtą ir kitus ketu
ris žmones, nuteistas nužu
dyti San Quentin kalėjimo 
gazų kameroje.

Hanojus. — Šiaurės Viet
namo kariniai lėktuvai vie
ną dieną pasitiko Amerikie
čių. lėktuvus tik už 90 my
lių nuo sostinės Hanojaus. 
Kautynėse amerikiečiai ne
teko 5 lėktuvu. Keturi ame
rikiečiai lakūnai buvo pa
imti nelaisvėn ir parodyti 
spaudos konferencijoje. Ra
dijo bangomis jų balsas 
perduotas Amerikai.

Laose valdžios jėgos pri
sipažįsta negal i n č i o s at- 
1 a i ky ti patriotinių j ė g ų 
spaudimo. Patriotinės jė
gos užima naujas teritori

Nixonas ir Heath bandė mažinti 
finansinę ir ekonominę krizę
Hamilton, Bermuda. — 

JAV prezidento Ni^ono ir 
Anglijos premjero Heath 
pasitarimuose paaiškėjo 
tam tikri tarp abiejų ša
lių nesutikimai, bet jie ban
dyti kaip galint mažinti.

Nixonas informavo, kad 
Jungtinės Valstijos sutiko 
numažinti dolerio vertę 8.57

Piety Korėjoj areštavo 
2,000 studentu

Seoul. — Pietų Korėjoje 
areštavo daugiau kaip 2,- 
000 studentų, kurie reika
lavo ištraukti Ame riko.' 
okpacines jėgas iš Pietų 
Korėjos* j

Socialistinė Jaunųjų Dar
bininkų Sąjunga savo pa
reiškime kaltina prezidento 
Parko terorą, atsuktą prieš 
Korėjos patriotus, kovojan
čius prieš JAV militarinų 
jėgų okupaciją,

Reikalauja išlaisvint 
Angelą Davis

Maskva. — Tarybų Moks
lo akademija, Marksizmo- 
Leninizmo institutas ir Lu- 
mumbos Draugystės uni
versitetas sušaukė tarptau
tinę antirasinę konferenci
ją. Dalyvavo atstovai iš 
visų tarybinių respublikų, 
iš socialistinių šalių ir kai 
kurių kitų šalių.

Konferencijoje aiškinta, 
kad rasizmas — imperializ
mo ideologija, progresyvės 
draugijos priešas. Atstovai 
vienbalsiai nutarė reikalau
ti Angela Davis išlaisvinti.

Belfast,-Šiaurės Airija.—- 
Gruodžio 20 d. bombos 
sprogo 13-oje pastatų. Pa
darė labai daug nuostolių. 
Mergina užmušta 

| Laimingų Naujųjų Metų! į
? linkime visiems “Laisvės” skaitytojams, bendra-
į darbiams, korespondentams, vakininkams, visuo- 7
< menės veikėjams ir visiems bičiuliams. Tegy- j
įf vuoja taika pasaulyje! į
I “LAISVĖS” PERSONALAS 1
f.S"

jas, nepaisant nuolatinio 
amerikiečių lėktuvų bom
bardavimo.

Kambodijoje taipgi parti
zanai ir šiaurvietnamiečiai 
laimi. Užėmė Chup ir 
Suong miestus, mušasi arti 
sostinės. 6,000 valdžios ka
rių buvo priversti panikoje 
pasitraukti. Taipgi pasi
traukė ir pietvietnamiečiai 
kariai.

Pietų Vietname partiza
nai. nuolat puldinėja prie
šus, neduoda jiems ramy
bės.

oroc. ir panaikinti 10 proc. 
specialių taksų ant importo 
į Jung. Valstijas. Nixonas 
taipgi sutiko tvirtinti mili- 
tarinę NATO sąjungą.

Abu tarėsi, kaip suma
žinti finansinę ir ekonomi
nę krizę kapitalistiniame 
pasaulyje.

12,000 tarybinių žydų 
išvyko Izraeliu

Tel Avivas. — Žydų agen
tūros pirmininkas Pincus 
paskelbė., kad šiais metais 
iki gruodžio 20 d. atvyko 
iš Tarybų Sąjungos 12,000 
žydų.

Šiuo metu norį išvykti į 
Izraelį lengvai išleidžiami. 
Gruodžio mėn. atvyko po 
1,500 žydų į savaitę.

VEUAlKiOSYlNIOS
Saigonas. — visas tris 

praėjusio savaitgalio dienas 
Amerkios lėkt u vai pravedė 
plačiausią šiaurės Vietna
mo bombardavimą. Tai pir
mas toks platus ir baisus 
buvo puolimas iš oro per vi
sus Nixono prezidentavimo 
trejus metus. Nuostoliai 
nežinomi.

Dacca, Bang ladeš.— Ben
galiečiai reikalauja, kad bu
vę Rytų Pakistano viršinin
kai būtų patraukti atsako
mybėn. Bet Indija dar ne
nori juos atiduoti benga- 
lečiams nubaudimui.

Washingtonas.— Naujai 
išrinktasis Jungtinių Tautų 
sekretorius austrietis Kurt 
Waldheim žada susitikti su 
prezidentu Nixonu ir Ko- 
grerso vadais pasitarimui 
dėl pasaulinės organizaci
jos finansinės padėties.
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Prezidento beširdiškumas 
ir klaida

SAVO beširdiškumą ir nepaisymą žmonių gerovės 
mūsų prezidentas Nixonas dar kartą akivaizdžiausiai 
visiems parodė šiomis dienomis, vetuodamas (atmesda
mas) Kongreso priimtą vaikams globoti bilių (Com
prehensive Child Development Bill). Pagal šį bilių fe
deralinė valdžia būtų įvedus visoje šalyje tam tikrą 
vaikų darželių sistemą, kokia, kaip žinia, plačiausiai 
veikia Tarybų Lietuvoje ir visoje Tarybų Sąjungoje. 
Tuose darželiuose motinos, kurios turi vaikus, bet turi 
užsidirbti pragyvenimą, arba prisidėti savo darbu prie 
padidinimo šeimos jeigu, arba šiaip nenori būti tiktai 
motinomis prie pečiaus virtuvėje, galėtų savo vaikus 
palikti dienos laiku tose vaikų įstaigose geriausioje prie
žiūroje. Bet savo vetavimu prezidentas užkirto kelią 
tokioms tikrai gražioms, naudingoms ir garbingoms 
pastangoms padėti darbininkėms motinoms ir jų vai
kams.

Savo pasielgimą su šiuo biliumi prezidentas Nixo
nas remia dviem “argumentais”. Pirmas, kad tokia 
vaikų darželių sistema mūsų kraštui būtų per sunki 
finansinė našta, nes veikiausia per metus reikėtų jos 
išlaikymui pakloti apie dvidešimt bilijonų dolerių. Mū
sų “vargšė” Amerika subankrutuotų! Betgi tas pats 
mūsų prezidentas jau kelinti metai kasmet išleidžia po 
kelis kartus daugiau bilijonų dolerių vedimui ir tęsi
mui barbariško karo Indokinijoje. Čia jis lėšų suran
da ir negaili! Ar begalima įsivaizduoti didesnį bešir
diškumą ir didesnę klaidą?!

Antras jo argumentas, tai kad tokia vaikų prie
žiūros sistema “sugriautų mūsų šeimos pagrindus”, nes 
motinos nepaisėtų pačios prižiūrėti savo vaikus ir jais 
rūpintis, skverbtus! į visokius darbus bei profesijas 
ir t. t. Tai ne rimtas argumentas, bet dužiausias absur
das

Šiandien mes turime Amerikoje daugiau kaip dvy
lika milijonų dirbančių vedusių moterų. Vienaip ar 
kitaip jos priverstos dirbti. Daugelis jų turi mažus 
vaikus,, kuriuos palieka namie be reikalingos priežiū
ros. Daugiau kaip du milijonai yra tokių nelaimingų 
vaikų.

Dar galima pridurti, kad tokiai vaikų priežiūros 
sistemai šalyje sentimentas labai didelis. Kiekvienam 
rimtai galvojančiam žmogui reikalas aiškus kaip die
na. Ir Kongresas, priimdamas minėtą bilių, tiktai iš
reiškė daugumos amerikiečių sentimentą ir pageidavi
mą. Jį tenka pasveikinti, o prezidentą griežčiausiai 
pasmerkti.

Ofensyvas prieš mūsų 
darbo unijas

BLAIVUS PATARIMAS 
PASAULIO ŽYDŲ 
VADAMS

Gruodžio 19 dieną Londo
ne kalbėjo Pasaulio Žydų 
Kongreso prizidentas ir va
das dr. Nahum Goldmann. 
Jis kreipėsi į pasaulio žydų 
vadus, kad jie liautųsi ra
ginę Tarybų Sąjungos žydus 
bėgti arba veržtis į Izraelį. 
Jis pataria nebereikalauti, 
kad Tarybų Sąjunga plačiai 
atidarytų duris išvykimui 
žydų į Izraelį

Dr. Goldmann pataria žy
dams sugyventi su ta min
timi, kad taip vadinamos 
“vakarinės demokratijos”, 
tai reiškia, kapitalistinė 
santvarka, vis daugiau pra
randa įtakos, o vis aukščiau 
kyla galia ir prestižas tokių 
kraštų, kaip Tarybų Sąjun
ga ir Kinija.

Bet labai abejotina, ar 
pasaulio žydų reakciniai 
vadai atkreips dėmesio į šio 
žydų organizacijos vado 
patarimą.

“DAILY WORLD” kolumnistas George Morris, 
kuris atidžiai seka Amerikos darbo unijų judėjimą ir| 
veiklą, persergsti visus unijistus, kad prieš juos yra 
stambiojo kapitalo ruošiamas naujas ofensyvas. Jie 
turi budėti, kad nebūtų užklupti nepasirengę ofensyvą 
atmušti.

George Morris kreipia dėmesį į neseniai New 
Yorke įvykusį National Association of Manufafturers’ 
suvažiavimą. Jame, jis sako, buvo garsiai iškeltas šūkis 
“Unijų galia grūmoja Amerikai!”

Kaip žinia, šį susivienijimą sudaro pačios stam
biausios Amerikos indrustinės korporacijos bei mono
polijos. Jis kalba visų jų vardu. Tai bene bus pirmas 
toks atsitikimas, kad šitaip drąsiai ir atvirai pramoninis 
kapitalas būtų iškėlęs tokį šūkį prieš organizuotus dar- 
bininnkus.

George Morris primena unijistams, kad jų skai
čius per pastaruosius keletą metų beveik nepadidėjo. 
Neseniai įvykusi AFL-CIO konvencija parodė, kad ši 
organizacija 1971 metais turi tik 13,177,000 narių Tai 
beveik tik tiek, kiek buvo pirmesniais laikais. O tuo 
tarpu visų Amerikos dirbančiųjų už algą žmonių skai
čius per pastaruosius kelerius metus pakilo net 23 pro
centais. Yra kuo unijistams susirūpinti.

Bet neatrodo, kad mūsų unijų vadai su George 
Meany priešakyje per daug savo galvas suktų dėl to
kios padėties. Nesigirdi, kad didžiosios unijos dėtų 
rimtas pastangas po savo vėliava sutraukti milijonus 
neorganizuotų darbininkų.

Nigerija nacionalizuoja 
aliejaus pramonę

Lagos. — Nigerijos val
džia nusitarė nacionalizuo
ti aliejaus pramonę, kad Ji 
tarnautų ne svetimšalių

monopolijai, bet Nigerijos 
liaudžiai.

Dabar Nigerijos valdžia 
pakeičia svetimšalius spe
cialistus, technikus ir alie
jaus serų savininkus fede
ralinės valdžios paskirtu 
personalu.

IŠPROTĖJUSIO 
SAPALIOJIMAI

Matyt, kad koks ten Chi- 
cagos kunigų “Draugo” 
bendradarbis ar redakto
rius “Pr. G r.” yra jau vi
siškai išsikraustęs iš proto. 
Štai pavyzdys jo sapalioji
mų :

“Žmogiškųjų laisvių iš
plėšimas ir dėl jų troškimo 
persekiojimas yra komuniz
mo esminė žymė, kurią 
žmonija turi suprasti. Mū
sų veiksniai tai turi aiškin
ti visais būdais svetimie
siems, nes kas gina žmogiš
kumą, žmogaus laisvę, tas 
šiandien gina pavergtuo
sius. Komunistinė vergija 
jau pertempė kantrybės 
stygą ir lieja žarijas ant 
laisvės troškimų, kurie nė
ra užgesinami nei prievar
ta, nei kallėjimais, nes už 
laisvę žmogus kovoja iki 
didvyriškumo”.

Argi sveiko x proto žmo
gus gali šitokias nesąmones 
plepėti apie naująjį gyveni
mą, už kurį per ilgus laikus 
kovojo patys šviesiausi 
žmonijos protai ir po kurio 
vėliava šiandien jau gyvena 
geroka dalis pasaulio ?!

JAU RAGINA SAVUO
SIUS SUSIVALDYTI

Jau ir tarpe lietuviškųjų 
“veiksnių” atsiranda tokių, 
kuriems atsibodo nepaliau
jamas reakcinėje spaudoje 
plūdimas Tarybų Lietuvos. 
Ypač jiems nębepatinka tas 
biaurus boikotas, kuris yra 
vedamas prieš užsienyje 
laikas nuo laiko pasirodan
čius puikiuosius Tarybų 
Lietuvos meninius talentus. 
Tik atsiminkime, kaip buvo 
niekinami, šmeižiami ir 
boikotuojami Amerikoje bei 
Kanadoje pasirodę tokie 
Lietuvos dainininkai kaip 
Noreika, Daunoras bei Ka
niava.

D r. J. Jakštas yra vienas 
iš tų “sukilėlių” prieš tokią 
beprot iš ką antilietuvišką 
“veiksnių” politiką. Jis iš
ėjęs iš kantrybės tiesiog 
šaukia:

“... Lietuvis visur palie
ka lietuvis, kur jis bebūtų. 
Jo prasikišantis talentas, su 
kuriuo sėkmingai gali ro
dytis tarptautinėje arenoje, 
visiems lietuviams turi bū
ti garbė ir pasididžiavimas.

“Ąr ne mięlą,, pvz., lietų- 
vio širdžiai skaityti laikraš
čiuose pasklidusią žinutę, 
kad mūsų lietuvis bosas V. 
Daunoras laimėjo tarptau
tiniame vokalistų konkurse

Tulūzoje aukščiausią prizą. 
“Grand Prix” Ne be pa
garbos jausmo jam turėtu
me skaityti jo pareiškimą 
korespondentams, jog jam 
pasisekė reprezentuoti Lie
tuvos muzikinę kultūrą”.

Taip, taip, labai miela ir 
labai gražu, bet ne su svei
ku protu Tarybų Lietuvos 
klausimu seniai atsisveiki
nusiems žmonėms iš “Nau
jienų”, “Keleivio”, “Drau
go’,’ “Darbininko” ir “Tė
viškės žiburių”. Lietuvos 
laimėjimai, Lietuvoje nau
jojo gyvenimo suklestėji
mas, nepaisant, kad jame 
dar pasitaiko ir trūkumų, 
ir nesėkmių, ir klaidų, juos 
subloškė į baisią desperaci
ją ir išmušė iš visokios 
pusiausvyros. Juk argi per 
bevek trisdešimt metų jie 
nesakė, kad mūsų Lietuvoje 
nieko nebėra, kad ten visur 
tik pražūtis, sunaikinimas, 
skurdas, atsilikimas ir tt. 
na, o va ten klojosi ir klo
jasi viskas kaip tik priešin
gai šiai jų “filosofijai”. Tai 
tą savo nusivylimą ir des
peraciją jie stengiasi pa
slėpti dar padidintu tos 
Lietuvos plūdimu ir nieki
nimu. Kartais mums tų 
žmonių tiesiog gaila. Tai 
p rasi radę žmonės. Veltui 
tokių Jakštų pastangos 
juos atvesti prie kokios 
nors logikos Tarybų Lietu
vos klausimu.

Laiškai-sveikinimai
Mielas Drauge Antanai,

Malonu girdėti, kad jau 
jūs sustiprėjote ir sugrįžo
te prie savo atsakomingų 
pareigų į “Laisvės” redak
ciją. Nuoširdžiai linkiu pil
nai bei sėkmingai sustiprėti.

Šiuomi laiškučiu prisiun- 
čiu $35. Malonėkite atnau
jinti dėl manęs “Laisvę” 
1972 metams. Gi kas liks, 
lai būna į “Laisvės” fondą.

Linkiu jums ir visam 
“Laisvės” kolektyvui geros 
sveikatos ir sėkmingai dar
buotis liaudies švietime.

Draugiškai,
M. Arisou 

Fairfield, Conn.

Miami, F 1 a.
Gruodžio 5 d. Aido cho

ras turėjom koncertą ir 
pietus. Pirmiausia daina
vo visas choras. Vėliau se
kė solistės Ona Stelmo- 
kaitė ir Mary Gabrėnienė. 
Jos abi gavo daug plojimų. 
Visai publikai labai jų dai
navimas patiko.

H. Henmen sudainavo so
lo, jai akompanavo S. Za- 
vis mandolina. Zavis sugro
jo vieną kavalką solo. Abu 
P. ir H. Mankauskai su
dainavo J. Birštonu! prisi
minti “Ko liūdi, berželi,” ir 
Helenutė—solo.

Visai publikai visų daina
vimai patiko.

Dabartinis pirmininkas J. 
Tamsonas pasakė gerą pra- 
kalbėlę apie velionį J. Birš
toną, kuris ilsisi jau 8 mė
nesiai po žemele. Jis daug 
dirbo Aido chorui. Velio
nio žmona A. Birštonienė 
savo vyrui pagerbti paau- 
jo Aido chorui $100. Visi 
choristai A. Birštonienei 
širdingai dėkoja m e už 
stambią auką.

Publikos koncerte buvo 
daug. Mes visi choristai 
tariame atsilankiusiems di
delį ačiū.

Nuo šio parengimo cho
rui liks gražaus pelno.

M. Paukštaitienė gruo
džio 5 d. minėjo savo gim
tadienį. Visus svečius pa
vaišino. Jai sudainavome 
“Ilgiausių metų.”

Gruodžio 11 d. Aido cho
ras turėjo metinį susirinki
mą. Buvo renkama nauja 
valdyba. Pirmininku iš
rinktas J. Tamsonas, vice 
pirmininku—J. Viginis, fin. 
sekretorium —P. Mankaus- 
kas, prot. rašt. S. Salma
nas, iždininke — M. Paukš
taitienė.

Geriausios sėkmės naujai 
valdybai darbuotis choro lo
bui ateinančiais 1972 me
tais.

Ex Lowellietis

St. Petersburg, Fla.

Visam “Laisves” 
Kolekėtyvui 

Gerbiamieji!
Naujųjų 192 metų proga 

siunčiame nuoširdžius svei
kinimus ir geriausius lin
kėjimus. Geros sveikatos, 
stiprios, energijos ir ryžto 
toliau dirbti sunkų, bet kil
nų darbą!

Liudas ir Petre 
kisieliai

To the “L.” Staff
Wishing you happiness in 

a world of peace.
Valeria Urbikas

Chicago, Ill.

To all at “Laisve” Merry 
Christmas and Happy New 
Year.

Cherkauskas Family 
Scranton,. Pa.

Sincere wishes for a Hap
py Holiday Season to all 
of you.

Anna and Stanley 
Kazilonis

Cleveland, Ohio

Brockton, Mass.
Mūsų ligoniai

“Laisvės” skaitytojas John 
Grigas antru kartu nuvež
tas į Brockton City Hos
pital. Sunkiai serga. Jo 
namų adresas: 121 Hove- 
don Ave., Brockton, Mass. 
02402.

Jau antru kartu sunkiai 
susirgo “Laisvės” ir “Vil
nies” skaitytoja ir rėmėja K. 
Kalvelienė. Guli Cardinal 
Cushing Hospital. Jos gy
venimo vieta: 87 Upland 
Rd., Brockton, Mass. 02402.

“Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojas John Stočkus 
nuo pirmiau nesijautė ge
rai sveikatoje, sirguliavo. 
Dabar sunkiai susirgo. 
Gruodžio 15 dieną tapo nu
vežtas į Cardinal Cushing 
Hospital. Turbūt turės pa
siduoti operacijai. Jo gy
venimo vieta: 67 Blendall 
St., Brockton, Mass. 02403.

Linkiu ligoniams laimin
gai sulaukti naujų 1972 
metų ir pilnai pasveikti.

George Shimaitis

Kuo daugiausią parengimų 
“Laisves” paramai*

laimingų 1972 metų.
J. K. Alvinas

Linkiu visiems laisvie- 
čiams linksmu, ir laimingų 
1972 metų.

J. Strižaųskas 
Bridgeport, Conn.

Mūsų geriausi linkėjimai 
“Laįsvės” kplektyvo drau
gams. Geros sveikatos ir

Sveikiname “Laisvės” ko
lektyvą ir jos rėmėjus su 
Naujais 1972 metais. Linki
me daug sveikatos ir negęs
tančios energijos sunkiame 
ir atsakingame darbe.

S. Barkauskas 
su šeima,

Kaunasi

šeštadienį, gruodžio 11 d., 
LLD 45 kuopa turėjo ne
paprastą pramogėlę. Sve
čių šiuo metu į mūsų pra
mogas susirenka gausiai. Šį 
k ai‘tą turėjome tris mielas 
viešnias. Iš Chicagos bu
vo Onutė Jokubkienė, “Vil
nies” redaktoriaus S. J. Jo- 
kubkos žmona, ir pažan
gi veikėja Petronėlė Mali
nauskienė. Trečioji viešnia, 
tai mūsų mieste retenybė, 
buvo Birutė Kazakevičienė 
iš Tarybų Lietuvos.

Pirmiausia mūsų šeimi
ninkės pavaišino svečius 
skaniais pietumis.

Kuopos pirmininkė P. 
Blaškienė paprašė svečius 
ramiai užsilaikyti, nes vieš
nios b11^ pakviestos pakal
bėti. Tumu programą ve
dė Justas Stančikas.

Pirmutinė pristatyta Ona 
Jokubkienė. Ji sveikino po
būvio dalyvius ir perdavė 
geriasius link ėjimus nuo 
“Vilnies” kolektyvo. Be ki
ta ko, Onutė sakė: “Man la
bai malonu su jumis kartu 
dalyvauti. Pasimačiau su 
savo senais pažįstamais ir 
susipažinau su n au j a i s. Lin
kiu jums visiems sulaukti 
laimingų naujų 1972 metų”.

Iškviesta Petronėlė Mali
nauskienė. Ji sveikino sve
čius ir perdavė širdingiau
sius linkėjimus nuo Chica
gos pažangiųjų lietuvių. Pa
linkę j o visiems geros svei
katos ir ilgo gyvenimo. Dė
kojo šeimininkėms už ska
nius pietus.

Paskutinė pristatyta Bi
rutė Kazakevičienė. Ji sa
kė: Sveiki, mieli tautie
čiai, geriausių linkėjimų 
jums iš Lietuvos. Man la
bai malonu dalyvauti su ju
mis, esu didžiai dėkinga už 
gražų priėmimą. Apie Lie
tuvą daug ką turėčiau 
jums papasakoti. Tačiau 
daugelis iš jūsų esate buvę 
dabartinėje Lietuvoje ir ma
tėte, kai]) Lietuva gražėja 
ir klesti socialistinėje san
tvarkoje. J ū s ų pažangi 
veikla čia Amerikoje yra 
gerai žinoma Lietuvos žmo
nėms. Ir įvertinamas jūsų 
patriotizmas gimtajai že
mei. j

Apie viešnią
Turiu pasakyti keletą žo

džių apie Birutę Kazakevi
čienę. Ji yra d ai' jauna, 
Įdomi moteris. Nesinori ti
kėti, kad ji turi jau gero
kai paaugusias dvi dukre
les — Sigutę 17 metų, o As- 
tutę 7-erių. Birutė yra žur
nalistė, dirba žinių agentū
roje “ELTA.”

Jos vyras Vytautas Ka
zakevičius yra Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais 
komiteto pareigūnas. Prieš 
kelerius metus su grupe T. 
Lietuvos t u r i s tų lankėsi 
JAV ir daugeliui Amerikos 
lietuvių yra gerai žinomas.

Birutė Kazakevičienė jau 
mėnuo laiko vieši JAV. Ji 
atvyko iš Lietuvos į Chica- 
gą pas Joną ir Onutę Ju- 
kubkus. Jie ją globoja. Bi
rutė aplankė didžiuosius 
Amerikos miestus, pasižval
gė po įdomesnes vietas, ir 
dar mano pakeliauti. Kaip 
ji sakė, paskutinė stotis bus 
didžiajame New Yorke. O 
iš ten ji grįž į savo gimtąją 
Lietuvą pas savo šeimą, ku
ri jos pasiilgusi laukia.

Sekantys kuopos parengi
mai įvyks: gruodžio 25 d. 
kalėdos ir sausio 1-ąją—su
tikimas naujųjų 1972 metų. 
Sausio 3-ąją —kuopos susi
rinkimas. Vieta-: 314—15th 
Ave. So. * f

V. B—ne

Cambridge, Mass.
Gruodžio 10 dieną mirė 

ilgametis Cambridgio gy
ventojas Walter Stashis. 
Palaidotas gruodžio 14 die
ną, Arlington miesto kapi
nėse. Daug gyvų gėlių puo
šė jo karstą. susirinko daug 
jo giminių ir draugų atsi
sveikinti su juo paskutinį 
sykį. Paliko liūdesyje savo 
gyvenimo draugę Mary, po 
tėvais Banaitytė, 2 dukte
ris—Anna Kelleher, Pocas
set, Mass., ir Bleneherd 
Small, Washington State, 
4 anūkus—Joaną, Mariną, 
Petrošę ir Richardą, kurie 
yra LDS nariai, 3 proanū
kius ir 3 brolius Lietuvoje.

Walter Stashis gimė Lie
tuvoje, Pandėlio apylinkėje, 
Rokiškio rajone. Atvyko į 
šią šalį 1910 metais, šeimy
nišką gyvenimą sukūrė 1914 
metais. Užaugino 2 malo
nias dukteris, kurios yra 
LDS narės. Buvo paprastas 
darbininkas, laisvų pažiūrų 
žmogus. Dirbo pianinų iš- 4 
dirbystėje. Palaidotas lais
vai, S. Rainardas pasakė 
atsisveikinimo kalbą koply
čioje ir ant kapinių. Visi 
palydovai buvo pakviesti 
sugrįžti į Brightono Lietu
vių Piliečiu Klubą ir tinka
mai pavaišinti.

Tebūna jam lengva šios 
šalies žemė. Užuojauta jo 
gyvenimo draugei ir vi
siems giminėms ir drau
gams.

S. Rainard

Waterbury, Conn.
Liūdnas prisiminimas
Mirė dr. Jonas Stanislo- 

vaitis, plačiai žinomas vi
soje šalyje, o ypatingai Con
necticut valstijoje. Per dau
gel. metų jis Waterbruyje 
praktikavo gydytojo profe- 
siją kaip nervų specialistai 
1967 metais išėjo į poilsį, iš
vyko į Floridą ir apsigy
veno maža m e miestelyj e 
Smyrna. Mirė Daytona 
Beach ligoninėje, sulaukęs 
tiktai 73 metų amžiaus. Tai, 
palyginti, dar jaunas žmo
gus.

Palaidotas Water būrio 
Lietuvių Laisvose Kapinė
se, nes tenai yra palaidota 
jo pirmoji žmona Kristina, 
kuri mirė 1962 m. gruodžio 
14 d. KriStina Stanislovai- 
tienė buvo plačiai žinoma ir 
nuoširdi visuomeninė veikė
ja.

J. Strižaųskas

Chicago, Ill.
Mire Vincas V. Vasys
Gruodžio 13 d. mirė ilga- , 

metis dienraščio “Vilnies” 
spaustuvininkas ir daugelio 
organi z a c i j ų atsakingas 
pareigūnas Vincas V. Va
sys. Su jo mirtimi mes ne
tekome ištikimo darbo kla
sės sūnaus, kovotojo ir tie
sos žodžio skleidėjo. Jo gy- 
venmias buvo tampriai su
rištas su Čikagos- pažangiu 
lietuvių veikla, tad j o nete
kus, daug kas nukentės.

J. M.

Redakcijos pastaba
Šiomis dienomis pradėjo

me gauti iš Lotynų Ameri
kos ir kitų kraštų daug 
prašymų padėti surasti 
Jungtinėse Valstijose gimi
nes. Visus nuoširdžiausiai 
atsiprašome, kad mes to
kioms net ir mūsų skaityto
jams paslaugoms neturime 
nei laiko, nei galimybės.

i
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LAISVE 3 puslapis

SU NAUJAISIAIS 1972 METAIS ®
Linkime visiems progresyvios spaudos darbi- @ 

ninkams, redakcijai, Administracijai, skaityto- ig 
jams ir rėmėjams laimingesnių sekančių metų, gf

J. ir J. Jordan,
Three Bridgets, N. J.

? LINKSMŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 
j Linkime visiems giminėms, draugams, pa- 
? žįstamiems ir “Laisvės” bendradarbiams, Ame- 
įf rikoje ir Lietuvoje, geros sveikatos ir pasiseki- 
l mo gyvenime. Lai būna taika pasaulyje. Taip- 

gi dėkojame visiems draugams, kurie aplankė
| Vincą ligoninėje, už atvirukus ir už dovanas.

Vincas ir Uršulė B indai
San Leandro, Calif.

? Nuoširdžiai sveikiname visus mūsų mielus g? 
? gimines, bičiulius bei tautiečius T. Lietuvoje ir 
| Jungtinėse Valstijose su naujaisiais 1972 me- ||
| tais. Linkime tvirtos sveikatos, laimes asmenį- g 
rf niame gyvenime. Lai gyvuoja taika pasaulyje!

Pranas ir Ona Bunkai, gb
F St. Petersburg, Fla. W

į Sveikinu su naujaisiais 1972 metais savo s 
į brolius Praną Mockapetrį Floridoje, Vytautą ir | 
į jo šeimą ir giminės T. Lietuvoje. Taipgi svei- 1 
t kinu savo sūnus Juozą Klimą ir jo šeimą Chi- g 
5- cago, Ill., Edwarda Klimą ir jo šeimą, dukteris § 
5 ir jų šeimas Massachusetts valstijoje, ir visus | 
f draugus ir drauges Amerikoje. !
į Ona Klimienė f
į (Mockapetrytė iš Prienų) |
? Stoughton, Mass. |

į Naujųjų metų proga nuoširdžiai sveikiname Sj 
f mylimus gimines, bičiulius bei tautiečius Tary- 8 
į bų Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi “Laisvės” 8 
į kolektyvą, rėmėjus, vajininkus ir koresponden- W 

tus, visus progresyvių organizacijų narius. Lin- S
S kime laimingų 1972 metų, gerors sveikatos, S 
į giedrios nuotaikos asmeniniame gyvenime. Lai g? 
į gyvuoja taika ir Tautų draugystė visame pa- S 
? šaulyje! p
į? Valys ir Vera Bunkai 8
? St. Petersburg, Fla, g

Su žiemos šventėmis sveikiname gimines ir 
draugus Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems geros 
sveikatos ir sėkmės 1972 metuose.

Marie ir Jonas Bujavičia
■ Manchester, Conn.

į Sveikiname “Laisvės” kolektyvą su naujaisiais 
į 1972 metais, linkime visiems viso gero.
a r LLD 75 kuopos valdyba
į ia nariai
? Yucaipa, Calif.

San Francisco. — Pacifi- 
ko pakraščio dokininkai nu
balsavo skelbti streiką, ku
ris prasidėsiąs tuoj po 
Naujų metų.

Maskva. — Mirė 61 metų 
amžiaus tarybinis poetas 
Aleksand ras Tvardovskis, 
ilgai sirgęs plaučių vėžio 
liga.

SVEIKINIMAS

Su sezono šventėmis ir naujųjų 1972 metų 
į proga sveikinu mielus draugus, drauges, gimi- 
? nes, bičiulius Lietuvoje ir Amerikoje. Taipgi 
a “Laisvės” kolektyvą ir skaitytojus, linkėdama 
į? visiems stiprios sveikatos ir sėkmės, asmeninia- 
? me gyvenime ir visuomeniškoje veikloje.

B. Sarapienė
Norwood, Masts.

į Proga žieminių švenčių sveikiname “Lais- 
į vės” kolektyvą, skaitytojus ir LLD narius. 
| Taipgi sveikiname gimines, brolius, seseris ir 

draugus Tarybų Lietuvoje. Lai gyvuoja pasau- 
į linė taika!
į Jokūbas ir Uršulė Jaskevičiai
I Worcester, Mass.

r

ŽIEMOS ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINIMAS

Sveikiname visas Roselando lietuvių Moterų 
klubo nares, jų šeimas ir visus geros valios lie
tuvius šioe šalyje ir Tarybų Lietuvoje. Linki
me visiems daug linksmų ir saulėtų dienų, o 
ypatingai daug geros sveikatos ir darbingų at
einančių metų. Lai būna 1972 metai, kuriuose 
pražydėtų pasaulyje pastovi taika ir įgyvendin
tas draugingas tautų sugyvenimas.

Roselando Lietuvių Moterų klubas » 
ir Valdyba

NEW SMYRNA BEACH, FLA.

DR. JOHN S. STANESLOW
mirė gruodžio 8, 1971

Jo draugai ir draugės iš Waterbury, Conn, 
reiškia gilią užuojautą jo sūnums Paul ir 
Robert Staneslow; jo broliui Bernard Stane
slow ir 
likusiai
kams ir kitiems artimiems giminėms.

M. Svinkūnienė
J. Svinkūnas
J. Vaitonis
K. Vaitonienė
Klem. Yenkeliūnienė
J. Yenkeliunas
I. Ablažienė
M.

seseriai Mrs. Frances Adomaitis; jo 
žmonai Mrs. Lillian Staneslow, anū-

0.

Detroit, Mieli.
Apie Detroito moterų veiklą

Nors Detroito pažangie- 
tės moterys turi savo ko
respondentę, kuri aprašo jų 
veiklą, bet aš manau, kad v- / r

klubietės nesupyks, kad ir 
aš prisidėsiu su savo min
timis apie jų veikimą.

Jau arti du meteliai, kaip 
man tenka dalyvauti čia De
troite Lietuvių Klubo patal
pose. Todėl tenka ne tik 
išgirsti apie Moterų Klubo 
tarimus, bet ir kartu veik
ti. Tai štai truputis apie 
įvykusį jų priešmetinį su
sirinkimą.

Kiek sužinojau, tai Klubo 
susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba 1972 me
tams. Džiugu, kad vienbal
siai buvo paliktos valdyboje 
tos pačios 1971 metų valdy
bos1 narės. Pasirodo, kad 
daugelis valdybos narių 
darbuojasi Moterų Pažan
gos Klube jau eilė metų, ir 
žinau, kad jos ir ateityje 
tęs visuomeninį darbą.

Aš noriu pažymėti apie 
kai kurias drauges. Antai, 
Katriutė Lakomskienė. Ji 
kiek laiko sirgo ir net gu
lėjo ligoninėje, get šiek tiek 
sustiprėjus, atsilankė į klu
bo susirinkimą ir apsiėmė 
vėl būti Moterų Klubo už
rašų raštininke 1972 me
tams. Taipgi draugė La
komskienė yra įdėjus daug 
valandų darbo į D. L. K. 
patalpose virtuvę prie mai
sto gaminimo ir tt. Tokia 
draugė verta draugiškos 
pagarbos.

Antra ilgametė veikėja, 
Adelė Wardo-Varaneckienė. 
Per daugiau kaip 30 metų 
ji veikia LDS ir LLD kuo
pų valdybose. Be to, ji per 
daug metų sunkiai dirbo 
pažangiečių laikraščių va
juose. Dar ir dabar ji ne
nuleidžia rankų d1’ridama 
laikraščių vajuose. Ir taip 
pat kartu ji eina atsakin
gas pareigas Detroito Lie
tuvių Moterų Klubo valdy
boje. Ir vėl ji tapo išrink
ta į valdybą. Ji yra verta 
pilno pasitikėjimo.

Daug aš galėčiau pasaky
ti apie Onutę Dočkienę. Ji 
eina Detroito Lietuvių Mo
terų Klubo pirmininkės pa
reigas, ir nenuilstančiai dar-

HELP WANTED-MALE-FEMAL1
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)

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)

MACHINIST or TOOLMAKER, ex
cellent opportunity for willing and 
reliable worker, call 201-354-8222, 
ask for Mrs. Van Pelt, or Mr. Milo. 

(98-99)

MAN—to pour metal for Brass on 
bronze foundry in Bayonne, N. J. 
Exp. preferred. Call 201-339-1351.

(98-100)

BAKER — Experienced. Full time 
work. Phone 201-256-2510.
WEST'S DINER & RESTAURANT

Rte. 46 & Clove Rd.
Little Falls, N. J.

(98-100)

MACĮ NE OPERATOR
Full time s ady position for an 

expd. tablet machine operator for 
vitamin mfg. co. Liberal company 
benefits, pd. hospitalization and va
cation. Call 201-935-0400 for appt.

FOODS PLUS, Inc.
(98-3)

BUSINESS OPPORTUNITY

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 $3,090,000. 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)

r o.

HELP WANTED-MALE-PEMALP
X-RAY TECHNICIAN

Licensed in New York State. Ex
cellent benefits and working con
ditions. Modem equipment. Apply 
Personnel Director, st. Francis 
Hospital, 160 East Main, Port Jer
vis, N. Y. 12771. Phone 

914-856-5351. (96-3)

CONSTRUCTTON TRAINEES
Buildcot, Inc.i A General Construc
tion Company has 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)

MOLDERMAKERS (experienced) 
or

MACHINISTS, First Class, expd. 
Needed Immediately 

Mr. HANGER, INC.
42-11 9 St. Long Island City, N.Y.

Please Call 
392-5800. Ext. 42
Ask for Fred. (98-1)

BOILER OPERATOR—Blue Seal 
license required, rotating shift, 
steady work top pay. Full employee 
benefits. Apply General American 
Terminal, 78 Lafayette St., Carteret, 
N. J.

An Equal Oportunity Employer.
(98-2)

DOUBLE KNIT MECHANIC
Experenced only. 

Full Benefits. 
Salary open.

Call 212-239-4440.
(98-3)

SEWING MACHINE OPERATOR
FEMALE. Upholstery exp. only. 

Part time or full time. Steady work, 
and benefits. Call Mrs. Marr,— 

201-279-3000.
GREENBAUM BROTHERS.

(98-99)

FOR SALE

FLORIDA 
“House of 
the Year” 

$15,495 
Includes 

Air Conditioning 
Great buy in Florida living! Two 
bedrooms, two full baths, carport, 
screened-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)

Ulozienė
Ulozas

V. Ruginis
W. Yokubonis
P. Velykis

Mockaitienė 
Žiuraitienė 
Kiudulienė 
Jasulevičienė

Ch. Danisevich 
K. Yenkeliūnienė 
A. Radziūnienė 
G. Vosylius 
J. Zelenakas 
Ch. Lusas 
A. Dudienė 
W. Dūda

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Kostantas Stašinskis
Mire gruodžio 27, 1970

Jau vieneri metai kai mirė mano mylimas 
vyras. Mes jo labai pasiilgstame. Labai dažnai 
prisimename vyrą, tėvą ir senelį. Ilsėkis ra
miai, brangusis! Mes jo kapą lankome ir 
šiaame gyvomis gėlėmis. Liūdi...

Marijona Stašinskienė, žmona
' Dvi dukros, žentas, sūnus, marti 

ir jų šeimos, ir giminės.
New Kensington, Pa.

EW

buojasi per eilę metų. Už 
savo veikimą ji yra nusipel
niusi aukštos pagarbos. Klu- 
biečių finansų sekretorę U. 
Yuškienę dar aš neseniai pa
žįstu, bet mano supratimu, 
ji yra sugabi raštininkė.

Kalbant apie Detroito Lie
tuvių Moterų Klubo veiklą, 
verta pažymėti, kad jos 
gruodžio 5 dieną po savo 
priešmet i n. i o susirinkimo 
turėjo puikius pietus. Mū
sų moterys, eidamosį paren
gimą, visuomet neskūpauja 
atsinešti visokių gardumy
nų. Taip jos padarė ir šį j 
kartą.

Kalbant apie Detroito pa
žangiąsias moteris, galima 
jas. pagirti dar ii- už tai. 
kad jos daug prisideda ir 
prie kitų mūsų organizaci
jų veiklos bei parengimų, 
ypač prie valgių paruošimo.

1972 metų pradžioje Det
roito organizacijos rengiasi 
turėti meninį parengimą su 
gerais pietumis. Šioje pra
mogoje be mūsų mielųjų 
moterų pagalbos ir talkos 
irgi neapsieisime.

Alvinas

Saragossa, Ispanija.—Au- Washingtonas. —- Senato- 
tobusas, vežęs iš Vakarų rius Taft siūlo bilių, kuris 
Vokietijos darbininkus, nu-! amnestuotų visus drafto 
sirito nuo tilto į Ebro upę. priešus. Tokių amerikiečių 
6 žuvo, 44 sužeisti. užsienyje yra apie 70,000.

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

ROCHESTER, N. Y.

Washington as. — Kong
resas priėmė bilių, kuris 
reikalauja šalpos gavėjus, 
galinčius dirbti, užsiregist
ruoti darbams. Jeigu jie 
to nepadarys, neteks šalpos.

Sukanka 28 metai kai mirė niuo mylimas vy
ras Jonelis. Jau praėjo daug metų kai mes liū
dime tavęs, mielas Joneli, ir nėra tos valandė
lės, kad neprisimintume tavęs. Tavo kapą lai
kome tankiai ir p uosi ame gėlėmis, kurias aplais
tome ašarėlėmis- Ilsėkis amžinai, mano mielas, 
šaltoj žemelėj. -

Viktorija Bullienč-Balzaraitė, žmona
Anna Koch, dukra
Sonia Wendt, anūkė 
Du proanūkai Wendt 
(mergytę U berniukas).
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į SVEIKINIMAS , I
L Nuoširdžiai sveikinu su naujaisiais 1972 | 
j metais ir žiemos šventėmis gimines Lietuvoje, į 
į brolį Petrą Mulo ką, jo sūnų Vytautą ir jo šei- $ 
F mą, taipgi jo dvi seseris Rokiškio rajone, Juod- | 
į upės paštas; Joną Šimėną ir jo šeimą, Rokiškio i 
į rajone, Pandėlio paštas, Kurklaičių kaime. Lin- & 
į kiu visiems stiprios sveikatos ir kad 1972 metai $ 
F būtų laimingi. Jus mylinti... |

J. K ’į •••:; į’' C? ---'ii*-- • Av
į Elzbieta Mulokaitė į
? Philadelphia, Pa. ; |

i
|| . SVEIKINIMAS g

®F LLD 6-ta Apskritis sveikina kuopų valdy- ^F 
g has ir narius su žiemos šventėmis. Lai 1972 me- W 

tai būna visiems laimingi sveikatoje ir darbuose g

dėl taikos pasaulyje. |F

LLD 6-ta Apskritis |F

Philadelphia, Pa. g

I? SVEIKINIMAS i

I
 Sveikinu su žiemos šventėmis ir naujaisiais' || 

1972 metais gimines, draugus ir bičiulius, lin- 9 
kėdama geros sveikatos ir ilgo gyvenimo. g

Dorothy Shultz 9

Oregon City, Oregon gj

LAISVĖS' VAJUS
(Tąsa iš 1-mojo puslapio)

Jeigu Lazauskas ir Grybas padirbės taip, kaip pra
ėjusią savaitę, tai jie bus pirmoje vietoje. Bet, rašant 
šiuos žodžius, negalima spręsti, kas bus pirmoje vietoje, 
nes Connecticut vajininkai irgi nesnaudžia, taipgi ir P. 
Alekna su vienu šūviu iš St. Petersburg© pakėlė savo 
punktus gana aukštai.

Philadelphios vajininkams J. Alekna prisiuntė vie
ną naują prenumeratą į Lietuvą, o Merkis ir Lipčius 
pasirodė su atnaujinimais. New Jersės K. Paciūnats gra
žiai pakėlė savo valstijos punktus, o jam pagelbėjo J. 
Kalinauskas su dviemis atnaujinimais į Lietuvą.

Kiti vajininkai, kurie prisidėjo su atnaujinimais, 
tai: So. Bostono; kanadiečiai P. Kisielienė, O. Raske- 
vich ir E. Juraitis; S. Rainardas, brocktonietis; roches- 
teriečiai P. J. Malinauskas ir L. Bekešienė; baltimo- 
rietis J. S. Deltuva ir norwoodietis M. Uždavinis su dvie
mis atnaujinimais ir viena nauja prenumerata į Lietuvą.

• • •* • *" • •
Vajininkai su prenumeratomis prisiuntė aukų se

kamai: P. Alekna, St. Petersburg, Fla., $58.00; J. La
zauskas, Brooklyn, N. Y., $17; R. Merkis, Philadelphia, 
Pa., $37.00; M. Uždavinis, Norwood, Mass., 2.00; L 
Bekešienė, Rochester, N. Y., $13.00; Anna Kazlauskienė, 
Ozone Park, N. Y., surinko ant blankos $9,00; Anne 
Yakstis, iš LDS 13 kp. narių, Ozone Park, N. Y., $70.00; 
LLD 52| kuopos, Detroit, narių aukos, per V. Žabui, 
$71.00.

Visų aukotojų vardai telpa žemiau sąraše.

AUKŲ Į FONDĄ GAUTA SEKAMAI:
Štai laiškas iš mūsų veterano laisviečio Juozo Sta- 

nelio, kuris dabar gyvena St. Petersburg, Fla.:
| “Sveikinu ‘Laisvę’ jos 60 metų jubiliejaus sukaktimi 
ir skiriu nors mažą auką — po $2 už kiekvienus metus, 
tai nedidelis mokestis už tokį gerą darbą per 60 metų. 
Linkiu ‘Laisvei’ ir toliau tokį darbą varyti. Linkiu daug 
laimės ir sveikatos visam ‘Laisvės’ personalui ir skaity
tojams. Šiame laiške rasite $120.00 Spaudžiu visų de
šines.”

Nuo kitų gauta sekamai:

Mieste pasidairius
Miesto subvių ir autobu

su darbininkai nutarė strei
kuoti, jeigu iki Naujų metų 
nebus pasirašytas naujas 
kontraktas ir nebus paten
kinti unijos reikalavimai 
žymiai pakelti algas. Toks 
streikas s u d e m or alizuotų 
visą miesto transportaciją.

’•l • 1-1

Laukiama, kad miesto ma
joras John Lindsay viešai 
antradienį Miami, Florido
je, paskelbs, kad jis sieks 
Demokratų partijos užgyri- 
mo jo kandidatūrai į Jung
tinių Valstijų prezidentus.

Šiuo tarpu apie 20 pro
centų miesto statybos dar
bininkų neturi darbo. Jo
ki j oe kitoje miesto pramo
nėje tokio aukšto bedarbių 
procento nesiranda.

r •"

Pereitą šeštadienį kokie 
nors chuliganai ant Young 
Israel of Jackson Heights 
sienų ir durų išpėckojo ne
švariausius antisemitinius 
žodžius.

Brooklyn© prezidentas 
Sebastian Leoni skundžiasi, 
kad šis miestas yra baisiai 
nusmukęs. O Brooklynas 
turi 2,500,000 gyventojų ir 
yra ketvirtas didžiausias 
miestas JAV. Bet jis ne
turi nė vieno dienraščio, net 
nė vieno kiek didesnio vieš
bučio. Jau seniai šis did
miestis skaitomas tiktai 
New Yorko priemiesčiu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washingtonas.—Ohio vai 

stijos gubernatorius John 
J. Gilligan sako, kad demo
kratų partijos suvažiavime 
jis rems senatoriaus Mus- 
kie kandidatūrą į preziden
tus. Tai laikoma labai 
stambia šiam aspiratoriui į 
prezidento vietą parama.

Paryžius. — Kapitalisti
nio pasaulio finansininkai 
esą labai patenkinti susita
rimu Amerikos dolerį nu
vertinti - nupiginti. Ypač 
prancūzai tikisi daug lai
mėti.

Hanoi., š. Vietnamas. — 
Čia skelbiama, kad praeitą 
savaitę buvo nukirsti net 
keturi Amerikos lėktuvai, 
kurie buvo atlėkę Š. Viet
namą bombarduoti. Lakūnų 
likimas nežinomas.

Pramogų Kalendorius
Gruodžio 31 d.

Naujųjų Metų 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.

Oakland, Calif. — Juodų
jų Pantherių partijos vadas 
Huey P. Newton trijuose 
teismuose kaltintas policis- 
to užmušimu ir nesurastas 
kaltu.. Pagaliau jis laimėjo 
laisvę. 

• ------
Decatur, Ga. — B. W. 

Mendenhall kaltinamas dvie- 
! j o s e d žmogžudystėse. Jis 
I ginčiuose nušovė kaimyno 
žmoną Denk, o jos vyras 
tuo metu mirė nuo širdies 
smūgio.

I
 SVEIKINIMAS ' f

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus. Ilgiau- g 
šių metų ir geriausios sveikatos visiems gyvė- 9
nantiems Lietuvoje ir Amerikoje. 1 w

9 E. Pilkauskiene, 9
S ; Worcester, Mass, g

I
 NAUJŲJŲ METŲ PROGA 1

Nuoširdžiai sveikinu visus draugus, (Irau- 9 
ges, bičiulius, gimines šioje šalyje ir T. Lietu- |F 
voje. Savo sesutes, kurios gyvena Biržų ra- 
jone — Olgą Balčiūnienę, Oną Cudavienę, Ane- 
lę Mikelans ir jųjų šeimas; “Laisvės” koleiity- g 
vą ir skaitytojus. Visiems linkiu geros sveika- 9 
tos, gerų pasisekimų darbuose žmonijos labui. w

Petronė Žukauskienė SFWestwood, Mass. W

Linksmų metinių švenčių linkime draugams 
' ir giminėms, Amerikoje ir Lietuvoje. Visiems 

geros sveikatos, i
Teklė ir Paul Nukas

No. Andover. Mass.

Su naujaisiais 1972 metais visus LLD na
rius, bičiulius Amerikoje, Kanadoje, Pietų Ame
rikoje ir Lietuvoje. Linkime daug asmeninės 
laimės ir taikos pasaulyje.

LLD 198 kuopa
Oakland, Calif.

Niujorko Lietuvių Moterų Klubo ir Aido Choro 
surengtame išleistuvių pobūvyje
V. Zenkevičiui — pelnas ..................... $388.37

Iš So. Bostono parengimo per E. Repšienę
(vardai tilpo korespondencijoje) .........  241.50

Juozas S. Deltuva, Baltimore, Md................... 90.10
Stasys Vilkas-Wolf, Seffner, Fla.,

per P. Alekną ................ • .......................... 36.00
John & Mary Buzak, Daytona Beach, Fla. ... 30.00 
Kaziūnė Čeikauskienė, Brooklyn, N Y. ..... 26.00 
LDS 13 kuopa, Ozone Park, N. Y. ................. 25.00
E. N. Jeskevičiūtė, Whitestone, N. Y.........— 25.00
R. Merkis, Philadelphia, Pa. .......................... 20.00
J. U., Detroit, Mich......................................... 20.00
Povilas Burnis, Brooklyn, N. Y.......................  16.00
Stanley Petronis, Athol, Mass. ...................... 11.00
John Petrušaitis, Fairfield, Conn........................11.00
Anne Yakstis, Richmond Hill, N. Y..............  10.00
John Walins, Anna Maria, Fla........................ 10.00
Jonas Urbonas, Philadelphia, Pa.................... 10.00
Domicėlė Galinauskienė, Queens Village, N. Y. 10.00 
Frances Mažilienė, Brooklyn, N. Y. ............... 10.00
P. J. Malinauskas, Fairport, N Y   ............. 10.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y............ .  10.00
Ona Raskevich, Bellevue, Canada ................. 10.00
Pranas Ulinskas, Detroit, Mich...................... 10.00
Frank Lincoski, Coal Center, Pa..........  6.00
P. Nemunas, Philadelphia, Pa........................... 6.00
H. Thomas-Tamašauskienė, Hingham, Mass. 6.00 
Mary Kaunas, St. Clair, Pa...................  6.00
F Kurkulis, Rochester, N. Y............................ 6.00
K. Paciūnas, Elizabeth, N. J............................. 6.00
J. K. Kalinauskas, Freehold, N. J.................... 5.70
Anna Daukienė, Detroit, Mich. ..................... 5.00
Jonas Bubliauskas, Detroit, Mich.................... 5.00
Pranas Jočionis, Detroit, Mich........................ 5.00
Vincas Kirvela, Detroit, Mich. ..................  5.00
V. Z., Detroit, Mich.................... . .  • •............... 5.00
L P. Vezis, Binghamton, N. Y...................  5.00
A. Bruwer, St. Petersburg, Fla.................  5.00
Mary Klish, Wallingford, Conn........ ..........  5.00
Ig .ir M. Liužinai, Binghamton, N. Y.,

per H. Žukas, .............................    • •.........  5.00
Antose Sholunas, St. Petersburg, Fla.............. 5.00
E. Juraitis, Montreal, Canada....... . •.. .............5.00
J. O. Babarskai, Richmond Hill, N.Y.........■.. 5.00
Adam Stupor, Ozone Park, N. Y. ................... 5.00
John Siurba, Brooklyn, N. Y. ......................  5.00
William and Ona Malin, Brooklyn, N. Y. ... 5.00 
Juozas Žemaitis, Cleveland, Ohio, per A. Salin 4.00 
J. ir S. Nausėdai, Detroit, Mich...................... 3.00
J. Gendrėnas, St. Petersburg, Fla........................2.00
J. Pabjanskas, Rochester, N. Y. .. . .................. 2.00
J. Severinas, Rochester, N. Y. .......................... 2.00
J. A. Alvinai, Royal Oak, Mich............................2.00
J. K. Lokomski,- Detroit, Mich........................ 2.00
Albert Mitchell, Detroit, Mich...............................2.00
Usoniai, Detroit, Mich. .....................   2.00
Vincas Kuzas, Detroit, Mich.......................  2.00
Po $1.00: Jurgis šrugas, Detroit, Mich.; John Stan

kus, Detroit, Mich.; Uršulė Kasparkienė, Detroit, Mich.;

Reakcijai nepavyko
Santiago. — Čilės dešinie

ji šaukė mobilizacijos susi
rinkimą prieš bendrojo liau
dies fronto valdžią. Pasi
samdė salę, kur telpa 80,- 
000 žmonių. Susirinko tik 
5,000.

Pirmiau krikščionių de
mokratų organizuota prieš 
Kastro motinų demonstaci- 
ja taipgi mizernai pavyko.

Londonas. — Parlamen
tas nutarė pakelti karalie- 

inei Elizabietai 106% atly
ginimo. Dabar ji gaus j 
metus 2 milijonus 300,000 
doleriu. I

SERGA
Niujorko Lietuvių Mote

rų Klubo narė Ieva Gran- 
nas smarkiai susirgo sek
madienį, gruodžio 19 d., ir 
buvo nugabenta į Jamaica 
ligoninę.

Šią žinią suteikė draugas 
Grannas, kuris su reikalais 
buvo užėjęs į “Laisvės” ad
ministraciją.

Jis savo žmonos vardu 
įteikė Moterų Klubui $5 au
ką. Ačiū jam.

Linkime draugei Grannas n 
greit sustiprėti.

» * • m *
Maspethietis Aleksandras 

Deikus sekmadienį, gruo
džio 19 d., suimtas skaus
mų po krūtine, buvo greit 
nuvežtas į St. John’s ligo
ninę, Elmhurst, kambrys 
33. Jį lankyti galima nuo 2 
popiet iki 8 vakare.

Rašant šią žinią dar ne
buvo galima sužinoti, kaip 
ilgai jam teks ten pabūti.

Linkime d. Deikui greit 
susveikti.

Ieva

Ankara. — Turkijos mili- 
tarinis tribunolas apkaltino 
universiteto politinių moks
lų profesorių dr. Soysalą už 
“komunistinę propagandą” 
ir davė jam 7 metus kalė
jime išsėdėti.

Gilmanienė ligoninėje
Gruodžio 22 d., 1:30 vai. 

po pietų, Onai Gilmanienei 
grįžtant iš krautuvės/ i už
puolė ją apie 15 metų vai - 
kėždš. Pasėka to, jai lūžo 
šonkaulis ir turėjo pasi
duoti operacijai. 4 ‘

Draugė Gilmanienė ran
dasi Franklin General Hos
pital, 900 Franklin Avenue, 
Valley Stream, L. I. Kam
barys 119. Telefonas: 516-

Bestsie Parkins, So. Windsor, Conn.; P. Kaušakis, Mont
real, Canada; V. Marozas, Bridgeport, Conn.; S. Zenis, 
Norwood, Mass.; B. Sarapas, Norwood, Mass.; Mae Žą
sinas, Northridge, Calif.; Robert Sherelis, Webster, 
N. Y.; M. Kavalunas, Jamaica, N. Y.; A. Adams, Brook
lyn, N. Y.; F. Maželienė, Brooklyn, N. Y.; H. Siaurie- 
nė, Woodhaven, N. Y.; Kazė Čeikauskienė, Brooklyn, 
N. Y.; Anna Kazlauskienė, Carle Place, N. Y.; Charles 
S. Bukčius, New Hyde Park. N. Y.; Ona Vilimaitis, 
Rochester, N. Y.; J. žemaitis, Rochester, N. Y.; J. Zui
kis, Philadelphia, Pa.; A. Lallis, Dorchester, Mass.; M. 
Šukaitienė, Woodhaven, N. Y.; M. Tamelienė, Flushing, 
N. Y.; T. Simas, Brooklyn, N. Y.

Per savaitę, kuri baigėsi su gruodžio 17 d., aukų 
gavome $1,313.67. Tad iki šiol į fondą gauta $15,642.94.

Širdingai dėkojame visiems!
Administracija

Pataisymas: “Laisvės” lapkričio 19 d. atskaitoje 
buvo pažymėta, kad Geo. Shimaitis iš Brockton, Mass., 
aukojo $41.00. O tai buvo aukos, prisiųstos per Geo. Shi- 
maitį nuo sekamų auktotojų:

A. J. Skirtmontai .....................  $25.00
E. Zaleckaitė, Bridgewater, Mass. . %j.'....... 11.00 
C. Tarnui, Bridgewater, Mass. .. ..........  1.00
G. Budrikienė ......................  1.00
J. Gerulskienė .........     • •.......... 1.00
L. Smith ......... . . . .  • •.. . . ............             1.00
J. Valantukevich .......................        1.00

2 i

825-8800 — Ext. 536.
Mūsų visų gili užuojauta 

d. Gilmanienei. Linkime 
greit pasveikt.

Ieva

PRANEŠIMAI
LDS 1 kuopos susirinkimas

Įvyks sausio 4 d., 2 vai. 
po pietų, “Laisvės” salėje, 
102-02 Liberty Avė. Ozone 
Parke.

Pradžia metų, svarbių 
reikalų yra. Visi kuopos 
nariai būkite!

Sekr. A. Gilman

Ozone Park, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas 

įvyks trečiadienį, sausio 5, 
Laisvės salėje. Pradžia 6:- 
30 vai. vakare. Kviečiame 
visus kuopos narius daly
vauti. Valdyba

Pakalbinkite savo kaimynus 
ir pažjstamus užsirašyti “Lais
vę.” Jie jums bus dėkingi

c

f




