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— A. Bimba —
Viso 'pasaulio visi geros va

lios žmonės linki bengaliečių 
išsilaisvinusiai tautai ir jos 
susikūrusiai Bangladeš valsty
bei laimės ir pasisekimo. O 
ji jau susilaukė šešių valsty
bių oficialaus pripažinimo. To
liau tokių šalių bus daugiau. 
Turės nusilenkti ir mūsų Ame
rika. Gal tik ims laiko.

Bet yra ko bengaliečių bi
čiuliams ir susirūpinti. Pra
nešama, kad iš kalėjimo su
grįžęs jų vadas Sheik Mujibur 
Rahman pasiėmė į savo ran
kas ne tik premjero postą, 
bet taip pat gynybos, užsienio 
ir vidaus reikalų ministerijas.

Ar ne per daug galios vie
nose rankose ? Nejaugi 75 mi
lijonų tauta neturi daugiau 
tiems postams kvalifikuotų 
vyrų ar moterų? Jei neturi, 
tai bloga, tai pavojus. . .

Laisvės Spaudos Bendrovės 
direktorių taryba nutarė šie
met dalininkų suvažiavimą 
šaukti truputį vėliau, balan
džio 16 dieną, kai orai jau 
prasiblaivo. Tai daroma pa- 
rankumui suvaži avimą pa
siekti laisviečiams iš koloni
jų. Lauksime ir tikėsimės gero, 
skaitlingo suvažiavimo.

Per sausį ir vasarį mėnesius 
LDS kuopos atliks nominaci
jas kandidatų į organizacijos 
viršininkus. Reikia, kad kuo
pų susirinkimai būtų skaitlin
gi. Reikia pagalvoti ir apie 
naujų “veidų” įtraukimą į va
dovybę.

Austrijos sostinėje Vienoje 
beveik visus praeitus metus 
ėjo tarp didžiųjų valstybių 
taip vadinamų strat e g i n i ų 
ginklų apribo j i m o derybos. 
Niekas iš jų neišėjo, šiemet 
jos vėl atnaujintos, bet be
veik ir pamirštos. Apie ko
kį nors jose progresą nieko 
nesigirdi. Matyt, Jungtinės 
Valstijos ir Tarybų Sąjunga 
negali susikalbėti. Labai gai
la.

Pasaulis karštai sveikintų 
bet kokį, nors pradžioje ir 
mažytį ginklavimosi apriboji
mą. c

Tik jau tie Demokratų par
tijos lyderiai. Visi jie norė
tų būti kandidatais į prezi
dentus. Varžosi, plėšosi, net 
visas jų tuzinas. 'Rodosi, kad 
jie yra Nixono ir Agnew pa
samdyti susiėsti, kad neliktų 
jokios vilties rinkimus laimėti.

Beveik tomis pačiomis die
nomis mano rankas pasiekė iš 
Lietuvos trys vieni iš vėliau
sių leidinių. Štai stora, dau
giau kaip 500 puslapių kny
ga “Jonas Šimkus apie žmo
nes, įvykius ir save.” Jai 
trumpą, bet labai turiningą 
įvadą parašė K. Doveika.

Pirmoji knygos dalis susi
deda iš rašytojo dienoraščių 
nuo 1923 iki 1965 jn. Antro
ji dalis iš laiškų-susirašinėji- 
mų. Jų tarpe randame keletą 
jo laiškų kai kuriems Ameri
kos pažangesniems veikėjams. 
TreČiojon dalin sudėti “Kelio
nių įspūdžiai,” o ketvirtojon
— “Atsiminimai.”

Labai džiaugiuosi, kad kai

Waldheimas reikalauja šešis 
milijonus dolerių sutaupyl

Kambodijos armija baigia 
pakrikti; Laose ir Pietų 

Vietname mūšiai padidėjo
Jungtinių Tautų naujasis 

generalinis sekretorius Wal- 
heimas reikalauja taupumo 
visu o s e departamentuose, 
kad galėtų Į metus sutau
pyti 6 milijonus dolerių. 
Tuo sumetimu jis išsiunti
nėjo laiškus departamentų 
vedėjams su nurodymais, 
kaip pravesti taupumą, kad 
būtų galima pergyventi fi
nansinę krizę.

Šių metų Jungtinių Tau
tų biudžetas sieks, kaip da
bar apskaičiuota, $213,124,- 
410. Apie 75 proc. los su
mos teks išmokėti tarnau-

Dominikos policija kaujasi su 
partizanais ir studentais

San Domingo. — Šimtai 
Dominikijos policijos smar
kiai mušėsi su partizanais 
14 mylių nuo sostinės. Po
licija, raportuoja, kad mū
šyje žuvo policijos kapito
nas, 9 policistai ir 4 parti
zanai. Kiti partizanai su
spėjo pasitraukti ir pasi
slėpti.

Tuo pačiu metu sostinėje 
ivyko triukšminga studentų 
demonstracija prieš reakci
nę valdžią. Jie reikalavo 
laisvės, atsteigti demokra
tines teises, pravesti refor-

Tabako pramonė 
žmones apgaudinėja
Washingtonas. • Galin

gas tabako trustas, viso
kiais būdais bandydamas 
aiškinti, kad rūkymas nė
ra žalingas, apgaudinėja 
žmones, sako generalinis 
gydytojas Steinfield.

Kartais tabako pramonė 
paruošia liudininkus teis
mams, bet ir ten niekas ne
gali įrodyti, kad tabakas 
nėra žalingas žmonių svei
katai, sako Steinfield. Mok
slininkų tyrinėjimai rodo, 
kad jis keiksmingas rūky
tojų sveikatai ir lygiai ken
kia nerūkyto jams, esan
tiems prirūkytuose kamba
riuose, automobiliuose ar 
kur kitur.

kurie* draugo Šimkaus ir man 
rašyti laiškai atspausdinti.

Taipgi labai įdomiai skaito
si daugelio knygų auntoriaus 
ir mums gerai pažįstamo is
toriko profesoriaus Juozo Jur- 
g i n i o pusknygė “Legendos 
apie lieituvių kilmę.” Kaip, 
kodėl ir iš kur tie mūsų bo
čiai atsirado prie Baltijos? 
Nors legendos nėra istorija, 
bet kai ką ir jos pasako.

O štai bene visiškai naujas 
tokios rūšies leidinys, tai Vy
tauto Ylevičiaus ‘Tėviškė,” 
Tai beveik trijų šimtų pusla
pių knyga. Ji susideda iš fo
to nuotraukų. Apie Lietuvos 
gamtą ir žmones. Su Česlovo 
Kudabos trumpa (įžanga. Var
tau ją ir negaliu atsižavėti. 

tojų algoms ir kitiems atly
ginimams. Asamblėjoje pra
vestas tarimas mažinti šta
bus ir dokumentus, kurie 
taipgi nemažai išlaidų su
ėda.

Jungtinės Valstijos, ne
patenkintos asamblėjos ta
rimu pašalinti Taivaną, ta
riasi apie sumažinimą fi
nansinės paramos Jungti
nėms Tautoms.

Los Angeles, Calif. —Įžy
mus advokatas Leo Bran- 
ton prisidėjo prie kitų ad
vokatų. Angela Davis ginti.

mas mokytose ir tt. Polici
ja juos persekiojo, daugelį 
areštavo.

Jungtinės Valstijos Do
minikoje turi militarinę ba
zę su 20,000 kareivių ir pa
laiko prezidento Balaguero 
valdžią. Balagueras, su JAV 
militarinę parama, nuvertė 
piliečių išrinktą prezidentą 
Boschą 1963 metais ir nuo 
to laiko šalyje nėra ramy
bės, kai buvo panaikinta 
demokratija. Dominika tu
ri 4,000,000 gyventojų.

Afro-Aziios Solidarumo 
konferencija

Kairas, Egiptas. ■ Afro- 
Azijos Solidarumo Organic 
zacijos konferencijoje daly
vavo apie 70 valstybių dele
gatų, tarp kurių buvo ir 
Bengalijos Liadies Respub
likos delegacija.

Konferenciją sveikino TS
RS Kompartijos v a d a s 
Brežnevas, Egipto prezi
dentas sadatas ir daugelis 
kitų įžymybių.

Tarėsi, kaip sėkmingiau 
kovoti prieš imperialisti
nius siekius Afrikoje ir 
Azijoje; vyriausiai prieš 
amerikinį imperializmą.

Lavonia, Ga. — Surado 
prigėrusius leitenantą Phil
lips ir jo gražuolę žmoną 
Hartwell ežere, kur nuo 
tilto įkrito jų automobilis 
gruodžio 19 d.

Prasta oro apsauga 
esanti pietuose

Washingtonas. — Kong
resinis militarinių jėgų ty
rimo subkomitetas skelbia, 
kad dabartinė Jungtinių 
Valstijų oro apsauga esan
ti. bereikšmė.

Subkomitetas aiškina, 
kad Jungtinės Valstijos iš 
pietų pusės neturinčios ge
ros oro apsaugos nuo prie
šo raketinių lėktuvų. Pavo
jingiausias tarpas esąs tarp 
Floridos ir Kalifornijos.

Šiuo metu Lietuvoje yra 66 profesinės technikos 
mokyklos. Jose įvairių specialybių mokosi beveik 27,000 
moksleiviu, v

Tokia mokykla veikia ir naujajame energetikų 
mieste Elektrėnuose. Daugiau kaip 400 berniukų ir 
mergaičių, kurie dabar čia mokosi, kartu su specialybe 
įgys ir vidurinį išsilavinimą.

Nuotraukoje: vienoje Elektrėnų mokyklos klasėje. 
Geometrijos pamoką veda mokytojas Vytautas Navi- 
kauskas.

A. Brazaičio nuotrauka

NAUJIENOS IŠ LIETUVOS
Aptarė prekybos problemas

Šiauliai, (Elta). — Mies
to Darbo žmonių deputatų 
tarybos sesija aptarė prie
mones prekybai mieste de
vintajame penkmetyje ge
rinti.

Pranešė j as — mie sto vyk
domojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas P. Bilevi- 
čius pažymėjo, - kad šį penk
meti šiauliečiams atvers du
ris daugiau kaip trisdešimt 
naujų maisto produktų ir 
pramoninių prekių parduo
tuvių. Numatyta plačiau 
taikyti pažangias pirkėjų 
aptarnavimo formas, be
veik dvigubai išplėsti savi
tarnos prekybą. Daug dė
mesio bus skiriama preky
bos bazėms rekonstruoti ir 
statyti. Stos rikiuotėn 1,000 
tonų talpos vaisių ir dar
žovių saugykla, modernus 
sūdymo ir rauginimo ce
chas, didelė bulvių saugyk
la, nauji. 4,000 kvadratinių 
metrų ploto maisto produk
tų sandėliai.

Apie Prekybos įstaigų 
darbo gaires ir uždavinius 
sesijoje kalbėjo Lietuvos 
TSR prekybos ministro pa
vaduotojas B. Karnyla.

Sesijoje priimtas sprendi
mas, kuriame numatytos 
konkrečios priemonės pre
kybai mieste toliau plėtoti.

• 
žemdirbių vaikams

Šilalė. — Jauniausias “Že- 
maičių žernėrs” kolūkio trak- 
torninkas E. Kėbla nese

Mainieriu streikas 
uždaro mokyklas

Londonas. — Anglijos 
mainieriu streikas sudaro 
anglies trukumą miestuose 
žiemos šalčių metu. Dėl to 
užsidaro daug mokyklų, 
taipgi kai kurie fabrikai ir 
kitos visuomeninės įstaigas. 

’ Streikuoja daugiau kaip 
280,000 mainieriu. Jie rei
kalauja 11 proc. algų pakė

niai baigė Varnių profesi
nę technikos mokyklą, į ku
rią jį siuntė kolūkis. Tos 
pat mokyklos auklėtinis J. 
Matonas dabar atlieka “Že
maičiu žemėje” gamybinę 
praktiką ir, baigęs mokslus 
papildys kolūkio mechani
zatorių gretas. Su kolūkio 
stipendija profesinėje tech
nikos mokykloje mokosi S. 
Survila. Rietavo žemės ūkio 
technikume—busimasis fer
mų mechanizavimo specia
listas A. Jurgaitis.

Kolūkis su savo stipendi
jom vėl pasiuntė mokytis 
nemaža žemdirbių vaikų. I 
Varnių profesinę technikos 
mokykla isto’jo broliai Pra
nas ir Algis Razbadauskai, 
Klaipėdos pedagoginėje mo
kykloje mokosi J. Kindery- 
tė.

“Artojas”

Pelninga šaka
Telšiai. — Per dešimt mė

nesiu “Raudonojo Spalio” 
kolūkio paukščių augintojai 
pardavė daugiau kaip mili
joną kiaušinių ir 600 cent
neriu vištienos. Už šią pro
dukciją gauta daugiau kaip 
du šimtai tūkstančių rublių 
pajamų.

Paukštininkystė š i a m e 
ūkyje — pagalbinė, tačiau 
labai pelninga šaka. Šiemet, 
pavyzdžiui, tikimasi, turėti 
iš jos apie 80 tūkstančių 
rublių pelno.

“Komunizmo švyturys

limo. Tai pirmas toks strei
kas nuo 1926 metu, v

Pagerbė užmuštuosius
Panama. — Šimtai pana

miečių susirinko sausio 9 d. 
į kapus, kur palaidoti 30 
studentų, Jungtinių Valsti- 
kareivių nušautų 1964 m. 
sausio 9 d. už iškėlimą Pa
namos ^vėliavos Kanalo zo
noje ir reikalavimą ameri
kiečių trauktis iš tos zonos.

Pnompenh. — Kambodi
jos militarinę komanda pri
pažįsta, kad armija baigia 
pakrikti. Kreko rajone 2,- 
400 karių brigada visai pa
sitraukė, kariai persivilko į 
civilinius drabužius ir pa
kriko po visą šalį. Nema
žai perėjo patriotinių jėgų 
pusėn.

Pietvietnamiečiai, pirmiau 
įsiveržę į Kambodiją, taipgi 
traukiasi atgal, nes negali 
atlaikyti patriotinių jėgų 
spaudimo. Amerikiečių lėk
tuvai nuolat bombarduoja 
patriotinio fronto jėgų įsi
tvirtinimus.

Įvairių religijų asamblėja 
prieš karą Indokinijoje

Kansas City, Mo. — 132®" 
katalikų, protestantų ir žy
dų religijų, vadai sušaukė 
čia asamblėja, kurioje da
lyvavo daugiau kai]) 500 
įvairių dvasiškių, tarp ku
riu buvo 35 iš užsienio.

Asamblėja pasisakė prieš 
karą Indokinijoje ir prieš 
fašizmą, kuris praktikuoja
mas Jungtinėse Valstijose, 
taipgi amerikiečių Indoki
nijoje.

Pasarga f r at emali nėms 
organizacijoms

Washingtonas. — Federa
linis teismas nusprendė ne
suteikti federalinių taksų 
nuolaidų toms fraternali- 
nems organizacijoms, ku
rios nepriima į narystę ne
baltųjų žmonių, kitaip sa
kant, palaiko rasinę diskri
minaciją.

Su Amerikinės Civilinių 
Laisvių Sąjungos parama 
negras McGlotten iš Port
land, Ore., negalėjęs įstoti 
į Elks organizaciją, padavė 
skundą teismui, kuris pri
pažino, kad toji organizaci
ja praktikuoja rasinę dis
kriminaciją, tai negali gau
ti jokių federalinių taksų 
nuolaidų. (

San Jose, Calif. — Ange
la Davis perėjo sveikatos 
egzaminaciją privačioje kli
nikoje. Gal jai teks ir ligo
ninėje gydytis, nes kalėji
me sveikata susilpninta ?

Lebanono komunistai 
smerkia Mao sekėjus
Beirutas. — Lebanono 

Kompartijos kongresas pa
sisakė už solidarumą su ko
vojančia arabų liaudimi 
n r i e š Izraelio agresiją. 
Sveikino Tarybų Sąjungos 
paramą arabams.

Pasisakė prieš Kinijos 
vado Mao sekėjus, kaip pse- 
eudo revoliucionierius, ken
kiančius bendram komunis
tiniam judėjimui.

Laose labai panaši padė
tis, kaip ir Kambodijoje. 
Liaudies jėgos nugali kara
liškas jėgas. Pietų Vietna
me partizanai pradėjo nau
ja ofensyvą. Mūšiai siau
čia keliose vietose, taipgi 
arti sostinės Saigono.

Kaltina 71 žmogžudystėje
Baton Rauge, La. — Po

licija skelbia, areštavusi 71 
demonstrantą ir kaltina 
juos žmogžudystėje. Reika
lauja kiekvienam po $500,- 
000 kaucijos už užmušimą 
dviejų policistų.

Atostogos Tarybų Sąjungoj
Maskva.—Tarybų Sąjun

gos darbininkai dabar turi 
teisę gauti atostogas po 
penkių mėnesių išdirbinio 
vienoje vietoje. Pilnai ap
mokamas atostogas gauna 
nuo 15 iki 36 dienų (neskai
tant šeštadienių ir sekma
dienių). Mainieriai, metalo 
ir chemijos darbininkai 
gauna po 12 priedinių dienų.

Vėliausios 
Žinios

New Yorkas. — Pereitą 
savaitgalį New Yorką ir jo 
plačią apylinkę užklupo re
kordiniai šalčiai. Gerai dar, 
kad oras sausas ir sniego 
nėra. Taip pat šioje apylin
kėje siautėja taip vadina
ma nelaboji “Hong Kong 
Flu.” Retas kuris yra iš
sisukęs jos nepaliestas.

Paryžius. — Visoje Vo
kalų Europoje, lai yra, ka
pitalistinėse šalyse, smar
kiai pakilo nedarbas. Politi
kieriai susirūpinę. Jie ti
kisi, kad Amerikoje atku- 
tusi ekonomika, kurią pra- 
naušauja Amerikos vyriau
sybė, padės ir jų kraštams 
ekonominiai atsigauti.

Bonna.— Vakarų Vokieti
jos premjeras Willy Brandt, 
neseniai sugrįžęs iš Ameri
kos, sako Amerikoje radęs 
žmonėse pritarimo jo vado
vaujamos vyriausybes da
bartinei politikai.

Washingtonas. — Valdžia 
isakė vėl išdavinėti skur
džiams maisto ženklelius. 
Tai paliečia apie 2,100,000 
žmonių. Pakeitimą paskel
bė Agrikultūros sekreto
rius Mr. Butz.

Washingtonas. — čia at
vyko Tarybą Sąjungos kul
tūros ministrė Furtseva 
sausio 11 d. atidaryti tary
binio meno parodą.
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Puikus teismo nuosprendis
JAU seniai katalikų bažnyčios vadai sušilę darbuo

jasi prisigretinti prie įvairių miestų, valstijų bei fede
ralinio iždo ir gauti pinigų savo parapinių mokyklų iš
laikymui. Net keliose valstijose jiems tas pavyko, jų 
seimeliai nutarė tokią finansinę paramą toms mokyk
loms suteikti. Viena iš tokių valstijų buvo New Yorkas. 
Čia, mat, katalikų bažnyčios įtaka baisiai didelė ir jos 
pabūgo didžiųjų partijų politikieriai. Pernai seimelis 
tokį nutarimą padarė ir gubernatorius jį savo parašu 
užgyrė.

Aišku, kad tokie seimelių nutarimai priešingi šalies 
Konstitucijai, kurioje bažnyčia nuo valstybės griežtai at
skirta. Taip yra pripažinęs ir Aukščiausiasis Teismas. 
Bet tai nereiškia, kad klerikalai nuleistų rankas ir liau
tųsi ieškoti būdų, kaip Konstituciją ir Aukščiausiąjį 
Teismą apeiti. O juos sulaikyti nelengva.

Todėl nunoširdžiausiai reikia sveikinti specialaus fe
deralinio teismo šiomis dienomis išneštą nuosprendį, kad 
šis New Yorko seimelio priimtas įstatymas yra priešin
gas Konstitucijai ir negali būti vykdomas gyvenime.

Šis teismo nuosprendis bus galingas įrankis rankose 
tų amerikiečių, kurie metai iš metų priešinasi katalikų 
bažnyčios kėsinimuisi gauti savo privatiškų mokyklų 
išlaikymui pinigų iš visų piliečių sudėtų mokesčių (tak
sų). Netenka abejoti, kad ne tik šioje valstijoje, bet ir 
per visą šąlį katalikų kunigai ir vyskupai sušilę darbuo
sis priversti visų tikėjimų ir netikinčiuosius piliečius pa
dėti jiems jų mokyklas išlaikyti, kad jie jose galėtų vaikų 
protą svaiginti religiniais prietarais.

Viešosios mokyklos plačiai atidarytos visiems vai
kams. Privatiškos, parapinės? mokyklos niekam nerei
kalingos. Jeigu jos nebegali savanoriškai tikinčiųjų 
sudėtais doleriais išsiversti, tai laikas jas perorganizuoti 
į viešąsias mokyklas, pašalinti iš jų poterius, vietoje da
vatkų pastatyti tikrus švietėjus ir jų duris atidaryti vi
siems amerikiečių vaikams.

J. Kairys labai išsigandu
siai rašo apie tenykštę ko
munistų veiklą. Rašo apie 
Komunistų Partijos nese
niai įvykusį suvažiavimą, 
ir sako:

“Iš metinio atstovų suva
žiavimo, įvykusio 1971 m. 
lapkričio mėnesį, paaiškėjo, 
kad šiuo metu I) K P turi 
33,410 narių, veikiančių 
skyriuose bei grupėse. 408 
partijos skyriai veikia įmo
nėse, 871 gyvenvietėse ir 
28 universitetuose bei aukš
tosiose mokyklose. Studen
tai veikia “Spartakus’’ var
du. Turi gausią spaudą: 326 
laikraščius įmonėse ir 235 
gyvenvietėse. Visų jų tira
žas siekia 650,000 egzemp
liorių. Spaudą ir visą veiklą 
finansuoja partija. Pvz. 
suvažiavimo metu jos ižde 
buvo 6,062,000 m a r k i ų . 
Daug padeda Maskva ir R. 
Berlynas.”

J. Kai rys šaukia: “ Dar- 
tinėmis sąlygomis Vakarų 
Vokietijai iš D KP pusės 
pavojus yra didelis.” Na, 
ir tenka dabartinei V. Vo
kietijos vyriausybei, soci
aldemokratų su B ra n d t u 
priešakyje vado vau j amai. 
Girdi, “Pradėjusi flirtą su 
Maskva, dabartinė koalici
ja bei vyriausybė dar tyli 
apie D K P ir kitų kraštų 
komunistų ringiamą praga
rą V. Vokietijai.” O, kaip 
žinia, klerikalų leksione so
cialistinė sant v a r k a yra 
vadinama “pragaru.” Jie 
kapitalizmą su visu žmo
gaus žmogumi išnaudojimu 
ir masinėmis skerdynėmis 
laiko “dangumi,” ir bijo, 
kad V. Vokietijoje tokiam 
“dangui’’ gali ateiti galas.;.

Laiškai-Sveikinimai
Mieli bičiuliai!

Štai, baigėsi dar vieni me
tai, palikę malonių prisimi
nimų. Vienas brangiausių— 
draugės I. Miarienės vizi
tas Kapsuke.

Baigėsi “Laisvės” jubi
liejiniai metai, gražiai pra
ėję, linkiu, kad laikraštis ir 
toliau plėstų savo veiklą, 
būtų dar įvairesnis. Žino
ma, vien gerų norų neuž
tenka, reikia atsižvelgti ii’ į 
realias galimybes, kurios 
visai kitokios, negu čia pas 
mus Lietuvoje.

Praėję metai pas mus 
Kapsuke, galima sakti, bu
vo neblogi. Nors vasara 
buvo kaitri, sausa, bet der
lius pusėtinas, visi satūs. 
Namai tiek mieste, tiek 
kaimo vietovėse sparčiai 
auga, jau praėjo tie laikai, 
kada kaime nebuvo dujų, 
šaldytuvų, elektros.

Kultūriniame gyve n i m e 
buvo taip pat gerų, gra
žių poslinkių, visa eilė ver
tingų koncertų.

Žinoma, yra gana aštrių 
vidaus problemų, su kurio
mis tenka aštriai kovoti. 
Viena tokių — tai girtavi
mas. Dabar su “čierkos”
broliais stipriai kovojama. Prienai

Viena tokių priemonių— 
bealkohol i n ė s vakarienės, 
kurių tikslas įrodyti, kad 
be įvairiųjų gėrimų taip 
pat galima gražiai pasi
linksminti, gražiai praleisti 
laiką.

Panaši vakarienė įvyko ir 
pas mus pedagoginėje mo
kykloje, 
linksmos 
šokiai.

žinoma, besaikis degtinės 
naudojimas, geriant iš stik
linių, duoda labai daug ža
los, ir gaila tų žmonių, ku
rie save taip nuodija.

Šie 1972 metai — jubilie
jiniai metai, sueina 180 
metų, kai Mari j a m p o ,1 ė 
(Kapsukas) gavo miesto tei
ses (1792 mm^). Ruošiamės 
šauniai atšvęsti, numatyta 
daug įvairių ir įdomių prie
monių. Bet apie tai, inter
viu su kultūros skyriaus ve
dėja, atsiųsiu sekantį kar-

Su Kapsuko vaizdų albu
mu taip pat įpusėjau ,ne
trukus iškeliaus pas Jus.

Pabaigoje noriu visiems 
palinkėti laimingų, taikingų 
Naujųjų 1972 metų, kad 
jie atneštų daug džiaugs
mo, sveikatos, visko, ko tik
tai širdis geidžia.

Jūsų
V. Gulmanas

P. S. Gavau pundą “Lais- 
numerių, dar nespėjau 
peržiūrėti.

ves” 
visų

Gerb. “Laisvės”
“Laisvės” redakcija,

Sveikinu Jus su visom Žie
mos šventėm, linkiu daug 
ilgų kūrybingų metų, svei
katos ir didelio laikraščio 
tiražo.

Aš pati esu Jūsų skaity
toja. “Laisvę” mums užsa
kė dėdė Kazys Kari n i miš
kas, gyvenantifS JAV, Wa
terbury, Conn. Siunčiu Jums 
nedidelę žinutę apie Prienų 
rajoninį laikraštį “Naujas 
gyvenimas.”

Su pagarba,
Rūta Navickaite

Skambėjo juokas, 
dainos, žaidimai,

Jugoslavijos būdos ir sunkumai
Iš Jugoslavijos sklido gandai į pasaulį, kad joje tarp 

tautų kyla aštrių nesusipratimų. Mat, Jugoslavija yra 
daugiatautė federatyvinė valstybė. Ypač skaitlingi yra 
kroatai. Bet jie yra mažumoje ir “nesijaučia” gerai. Jie 
norėtų sau autonomijos.

Tie gandai neseniai pasitvirtino, kai pats Jugoslavi
jos prezidentas ir vadas Tito matė reikalą viešai prabilti 
apie kroatų nacionalizmo pavojų. Jis persergėjo jų va
dus, kad jie per toli eina ir turės būti sudrausti.

Ir štai vėliausi pranešimai iš Belgrado kalba apie 
plačiai pravestas kratas pas kroatus nacionalistus ir 
apie vienuolikos jų vadų suėmimą. Tai esanti įžymių 
intelektualų grupė, kuri po kultūrinės organizacijos Ma- 
tica Hrvatska vėliava plačiai pradėję puoselėti savo 
nacionalistines pažiūras. Esą laukiama ir daugaiu su
ėmimų.

Kaip žinia, nors Jugoslavijai vadovauja komunis
tai, bet jie savotiškai supranta komunizmą ir atsisako 
bendradarbiauti su kitais komunistiniais kraštais, ypač 
jie nusiteikę prieš Tarybų Sąjungos vadovybę. Tarptau
tinėje politikoje Jugoslavija sakosi priklausanti taip va
dinamų neutrališkų kraštų blokui, arba “trečiajam pa
sauliui.” Jos viduje tautinė krizė pakenks jos įtakai tarp
tautinėje politikoje — įtakai, kuri, reikia, pasakyti, buvo 
nemaža. Amerikos, Anglijos ir kitų kapitalistinių kraš
tų vadovybės liaupsino Tito ir panaudojo jį ir Jugosla
vijos “iškritimą” iš socialistinio pasaulio savo reikalams.

JIEMS LIETUVOS NĖRA
Taip atrodo, skaitant SLA 

organą “Tėvynę.” Štai ant
raštė: “JAV ir pasaulio 
lietuviai.” Bet nors ir su ži
buriu sušilęs ieškotum, ja
me nieko nesurasi apie tris 
milijonus Lietuvos lietuvių. 
Vadinasi, “Tėvynei” ir SLA 
vadams nėra nei Lietuvos, 
nei joje gyvenančių lietu
vių. Ir iš viso, matyt, jiems 
nėra šiame mūsų pasauly
je Lietuvos. Pasaulio lietu
viai be Lietuvos lietuvių!

B rangi Redakci j a,
Per laikraštį “Laisvę” no

rime pasveikinti su Naujais 
Metais Lipčiaus A. šeimą, 
jo dukros Lilijos šeimą, o 
taip pat Lipčienės Sofijos 
visus sūnus, marčias, du
kras, žentus ir ją pačią ir 
palinkėti visiems daug lai
mės ir sveikatos 1972-se 
metuose.

Linki I. Lipei a i 
ir Mankai 

iš Lietuvos
Taurage

Daug laimės, džiaugsmo, 
stiprios sveikatos ir sėkmės 
kasdieniniame jūsų darbe 
Naujųjų 1972 Metų proga 
jums nuoširdžiai linki, o 
taip pat visiems “Laisvės” 
darbuotojams ir skaityto
jams.

Juozas Slėnys
Panevėžys

Kas ką rašo ir sako
BETGI KAIP TIK 
ATBULAI

Kunigų “Drauge” skaito
me: “Niekur kitur mes ne
rasime taip tvirtai pagrįs
tos žmogaus asmeninės at
sakomybės, kaip mūsų re
ligijoje.’’ Čia, aišku, kalba 
apie krikščionybę arba ka
talikybę.

Betgi visos krikščionybės 
dogmos moko kaip tik prie
šingai. Jos atima visokią ir 
bet kokią asmeninę atsako
mybę. Jos moko, kad visa
galintis dievas viską mato, 
viską seka, viską žino, vis
ką visiems diktuoja. Argi 
mūsų kunigai nesako, kad 
°be dievo žinios nė plau

kas nuo galvos nenukrin
ta”? Tai kur čia asmens 
atsakomybė? Dievas už ta
ve viską atlieka, arba turi 
atlikti.

Taigi, “Draugo ’’sapalio
jimas apie asmeninę atsa
komybę krikščionybėje tik 
parodo, kad jo redaktoriai 
bei bendradarbiai arba nė
ra susipažinę su katalikų 
bažnyčios mokymais,, arba 
su jais nesiskaito.

DAR APIE VAKARŲ 
VOKIETIJOS 
KOMUNISTUS

f Kanados lietuviškų kle- 
įrikalų laikraščio korespon- 
Įdentas Vakarų Vokietijoje

LIŪDNI APDŪMOJIMAI 
APIE AMERIKĄ

Klerikalinėje spaudoje gan 
plačiai besireiškiantis ora
kulas P. Gaučy s sakosi jau 
beveik praradęs pasitikėji
mą mūsų galingosios Ame
rikos galybe. Juo toliau, tuo 
daugiau ji jo pasitkėjimą 
prarandanti. Ir štai kodėl:

JAV veiksmingai prisidėjus 
laimėti abu pasaulinius karus 
ir sau iš to neturėjus jokio 
pelno, bet dar milžiniškom 
sumom ir gėrybėm pagelbė- 
bėjus Europai ir netgi Japo
nijai atsistatyti, amerikiečiai 
didžiavosi savo galia, tauru
mu ir demokratiškais idealais. 
Dabar gi Vietname ipaaiškejo, 
kad JAV galia lengvai gali 
būti tauri ir baisi. Amerikie
čių pasitikėjimas savo jėga 
pasirodė nepagestas, o įsi
tikinimas, kad jie lengvai gali 
apvaldyti įvykius pietryčių 
Azijoje, pasirodė esąs perdė
tas ir naivus. Taip pat ir 
staigus pakitimas santykių 
tarp J. A, Valstijų ir Kinijos 
daugumos priimtas su nusi
vylimu. Daug kas negali su
prasti prez. Nixono, anks
čiau išgarsėjusio nepermal
daujamo komunizmo priešo, 
dabar staiga pasukusio į san
tykių su Kinija atšildymą ir 
ryšium su tuo seno JAV są
jungininko Chang Kai-sheko 
apleidimą. Visa tai verčia 
abejoti JAV duodamom ga
rantijom visam tam kas pa-

Lietuvos spaudoje apie Floridos lietuvius

PAGARBOS VERTI ŽMONES

Lietuvių socialinio klubo 
Miamyje garbės narys, jau 
atšventė 9 3 gimtadienį. 
Jis dar ir dabar darbštus, 
veiklus. Gimęs Suvalkuose, 
Pilviškių apylinkėse, Mate- 
ušas nežinojo, kas yra mo
kykla. Išvykęs į Ameriką, j is 
į rankas paėmė kaltą, kū
jį, grąžtą ir privertė medį, 
geležį tarnauti žmogui. Ma- 
teušas išgyveno ilgą amžių 
ir įsigijo daug draugų. Sa
vo santaupomis jis daug 
prisidėjo prie Lietuvių so
cialinio klubo steigimo Mi
amyje. f. . y-š;

Lietuvių socialinį klubą 
remia Vincas S tankus- 
Stankevičius, gimęs 1884 
metais Ukmergėje, valstie
čių šeimoje. Lietuvoje Vin
cas skaityti, rašyti ir rusų 
kalbos pramoko iš kaimo 
mokytojo— “daraktoriaus,” 
JAV Vincas ieškojo darbo, 
siekė apšvietos. Dar savo 
gyvenimo pavasaryje Vin
cas įsijungė į pažangų dar
bininkų judėjimą. Pirmiau
sia Stankui švietė laikraš
tis “Saulė.” Neišvydęs “Sau
lėje” geros šviesos, Vincas 
skaitė “Kovą.” Vėliau — 
“Laisvę,” “Vilnį” i r kilus 
pažangius laikraščius.

Vincas Stankus pažan
giame lietuvių judėjime ta
po žymia figūra. Eilę metų 
sekretoriavo L S S 42 kuo
poje. Pradėjo bendradar
biauti “Kovoje.” Dabar 
Vincas rašo į “Laisvę” ir 
kitus laikraščius. 1

1961 metais Stankus ap
lankė Tarybų Lietuvą ir 
grįžo kupinas džiugių nau
jienų. Šiuo metu Vincas 
ir jo žmona Elzbieta yra 
nuolatiniai ir darbštūs 
įvairių renginių talkinin
kai.

Lietuvoje Pranas Kviet- 
kas-Kvietkauskas piemena
vo ir bernavo pas turtingus 
ūkininkus. Ieškodamas pel
ningesnio ir laisvesnio gy
venimo, 1912 metais Pra
nas išplaukė užjūriu. Apsi
stojo Bostone, sunkiai dir
bo, priklausė LSS ir ki
toms organizacijoms. Gal
vojo užsidirbti pinigų ir 
grįžti Lietuvon. Kai Ne
muno krašte įsigalėjo bur
žuazinė valdžia, Pranas ma
nė, kad Lietuva jau tapo 
laisva. Tad 1933 metais 
Pranas su žmona išvyko į 
tėvynę. Tačiau jie Lietuvo
je rado smetoninę diktatū-

Kalbėsime ne apie tuos, socialistiniai idealai, už ku-’rą. Keletą mėnesių payie 
kurie bėgo iš Lietuvos, pra
radę teisę valdyti fabrikus 
ir dvarus, — tokių atsiran
da ir šiltoje Floridoje. Mus 
domina tie Floridoje gyve
nantys lietuviai, kurie mini 
80-tuis, 85-tus ar net senes
nius gimtadienius. Jų pa- 
vardėš skambėjo ir skamba 
Amerikos pažangaus j u- 
jimo kolonijose. Emigravę į 
JAV, jie kūrė darbininkų 
savišalpos draugijas, daly
vavo Lietuvių socialistų 
sąjungos ktfopų veikloje^ 
skaitė .ir platino pažangius 
ir kovingus“Kovą,” “Rank
pelnį,” “Naująją gadynę” 
bei kitus leidinius. Jie ko-, 
vojo ir tebekovoja prieš 
bružuazinę ir klerik alinę 
tamsą.

Dar iki šiol tie ilgaam
žiai pažangaus judėji.nio ve
teranai išlaiko “Laisvę,” 
“Vilnį,” “Šviesą,” “i 
Balsą” ir

Liaudies raščius, propagavo' Markso 
kitus leidinius, ir Lenino idėjas, jos dėka 

Floridoje (Miamyje, St. Pe- kolonijose išaugo

riuos kovojo, šiandien aki-šėję buržuazinėje Lietuvo- 
vaizdžiai suklestėjo jų gim-N Kvietkai grįžo į JAV vi- 
toje Lietuvoje, pasaulyje.

O kokią Lietuvą prisime
name mes, kurie gimėme 
prieš 80 ir 90 metų ? To me
to Lietuvos m a ž a ž e m i o 
valstiečio sunkų darbą ir 
vargą puikiai pavaizdavo 
dailininkas Petras Rimša 
“Artojuje.” Miamio Lie
tuvių socialinio klubo salė
je ant sienos kabo šio dai
lininko kūrinio reprodukci
ja “Lietuvos mokykla” — 
tai mūsų kartos mokslo 
simbolis. Tūkstančiams lie
tuvių, emigravusių į JAV 
prieš 60-70 metų, “Lietuvos 
mokykla” buvo išgyventa 
tikrovė.

Į Amerikos lietuvių pa
žangųjį judėjimą įsiliejo ir 
inteligentija. Ji mokė ba-

kyklą, dalyvavo revoliuci
niame judėjime. Anastazija 
ėjo vyro pėdomis. Pažan
gioji literatūra — tai buvo 
jos mokykla. Tačiau ne
trukus Bieliauskas turėjo 
bėgti iš Lietuvos. Jis emi
gravo į JAV ,o 1912 metais 
ir Anastazija atvyko pas 
savo vyrą. Jie įsikūrė Con
necticut valstijoje, Ansoni- 
joje. Čia Bieliauskai grei
tai tapo aktyviais veikėjais 
LSS kuopoje. Kiek vėliau, 
kai pažangietės suorgani
zavo LMPS (Lietuvių mote
rų progresyvus susivieniji
mas), A. Bieliauskienė tam
pa ir šios organizacijos vei
kėja, dalyvauja pirmame 
LMPS suvažiavime Brook- 
lyne,

Bieliauskams begyvenant 
JAV, pasaulyje prasidėjo ir 
pasibaigė imperial! s t i n i s 
karas, įvyko Didžioji Spalio 
socialistinė revoliucija, Lie
tuva tapo buržuazine res
publika. Socializmo idėjų 
vedami, Jonas ir Anastazija 
Bieliauskai 1921 m. grįžta 
Lietuvon ir įsijungia į pa
žangųjį judėjimą Kalvari
joje. Bet policija, žvalgy
ba juos, kaip ir kitus vei
kėjus, persekioja. Vėliau jie 
apsigyvena Vilkaviškio ra
jone, iš 
ną.

Visur 
k i n g a 
Jonui Bieliauskui tenka 
sla p s t y t i s nuo policijos. 
Anastazija areštuota, kas 
savaitė turi pasirodyti po
licijai. 1923 metais Bieliaus
kai teisiami Vilkaviškyje. 
Nors juos sėkmingai apgy
nė advokatas Vladas Požė
la, tačiau Lietuvoje gyventi 
darėsi sunku. 1923 metais 
A. Bieliauskienė su dviem 
vaikais (Karoliu ir Euge
nija) vėl išvyko į JAV ii’ 
a]įsigyveno Brooklyne.

Vėliau Ana s t a i j a Bie
liauskienė susituokė su žy
miu lietuviškofS pažangios 
spaudos darbuotoju Vincu 
Paukščiu, tuomet dirbusiu 
“Laisvės” redakcijoje. Išė
ję į pensiją, Paukščiai apsi
gyveno šiltoje Floridoje. 
Miamyje jie dalyvavo LLD 
75 kuopos veikloje, organi
zavo sueigas, rūpinosi spau
dos ir organiacijų reika
lais. Vincas Paukštys mi
rė 1956 metais, Anastazija 
paliko vieniša. Ir šiuo me
tu ji lanko sueigas. A. 
Paukštienė džiaugiasi, kad 
ir jai teko kovoti už tokią 
Lietuvą, kokia ji yra šian- 
dien.

ten keliasi

buvo sunki 
revoliucinė

į Kau-

ir rizi- 
veikla.

tersburge) jie turi veiklias 
pažangias organizacijas, sa
vus klubus. ' Ir saulėlydžio 
amžiuje jie didžiuojasi, kad

šaulyje yra gera prieš nelem
tas komunizmo jėgas’’ (“D.,” 
sausio 7 d.),

žymūs 
veikėjai, kovotojai. Pažan
gos kelyje, žinoma, buvo 
idėjinių vingių ir lūžių. Tad 
apie tuos lietuvius, kurie 
daug matė, išgyveno, kovo
jo už visos žmonijos pažan
gą, rašome šį straipsnį.

sam gyvenimui.
Pranas ir jo žmona skai

tė pažangią spaudą, lankė 
sueigas ir tikėjo, jog ateis 
laikas, kai Lietuva tikrai 
bus laisva. O gyvenimas 
Pranui siuntė savo negan
das—mirtis išplėšė pirmą
ją žmoną. 1962 metais jis 
veda pažangietę Marytę. 
Pranas ir Marytė Kvietkai, 
jau būdami pensininkai, 
1963 metais sutarė vėl pa
buvoti Tarybų Lietuvoje. 
Jie grįžo iš viešnagės tėvų 
žemėje patenkinti, džiaugė
si didele pažanga, kurią 
Lietuva pasiekė socializmo 
metais.

Kuklus pažangietis So
cialinio klubo ir LLD kuo
pos narys Pranas Kvietkas-, 
Kvietkauskas jau atšventė 
savo 85-ą j į gimtadienį.

Miamyje turime ir ilga
amžių moterų. Anastazija 
Paukštienė 1971 metų gruo
dyje pažymėjo savo am
žiaus 84 metų sukaktį. Ji 
gimė Aušrotų šeimoje, Kal
varijos valsčiuje. 1906 me
tais Anas tai j a ištekėjo už
Jono Bieliausko. Jonas jau rius. 

Mateušas D'žiupk a i t i s, buvo baigęs pradinę mo-

Vincas Bovinas 
(“Tiesa”)

Atsakymas skaityto
jams Uetuvoje

Pastaruoju laiku pradė
jome gauti daugybę laiškų 
iš skaitytojų Tarybų Lietu
voje su prašymais padėti 
jiems susirasti gimines 
Amerikoje arba pasirūpinti 
jiems jų giminių palikimais. 
Dar kartą norime storai 
pabrėžti, kad mes tokių pa
slaugų mūsų skaitytojams 
Lietuvoje negalime suteik
ti. Neturime nei laiko, nei 
Jėgų ieškojimui giminių ar
ba rūpinimuisi turto paliki
mais. Labai atsiprašome.

• ■

Su paieškojimais giminių 
Amerikoje patariame vi
siems kreiptis į Lietuvoje 
išleidžiamą s a v a i t r a š t j 
“Gimtasis kraštas”. Jis yra 
plačiai skaitomas ir Jung
tinėse Valstijose. Jame yra 
specialus paieškojimo sky-

“Laisvės” Redakcija
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ST. PETERSBURG, FLA.
Gruodžio 25 mūsų įpras- dainų programos Aldona 

toje salėje 314-15th Avė. Aleknienė paskaitė Jono 
So., LLD 45 kp. turėjo pa- Lapašinsko eilėrašti “Nau- 
sekmingą tradicinį parengi-> jų metų žiburiai”. Progra
mų. _ -mą užbaigus, svečiai links-

toje salėj e

Svečių prisirinko daugiau 
negu buvo numatyta. Šeimi
ninkės pateikė skanius pie
tus su įvairiais pagerini
mais. Baigiant pietauti 
J. Stančikas pravedė pro
gramą. Pirmiausia iškvietė 
svečius iš šiaurės kraštų 
pasirodyti. Pokylio dalyviai 
karštai jiems plojo. Tada 
Stančikas pristatė svečią iš 
Worcester, Mass.. Juozą 
Luką, kuris sveikino pobū
vio dalyvius žiemos švenčių 
proga, linkėjo visiems stip
rios sveikatos. Be kita ko, 
Juozas Lukas sako, šį kartą 
nepriskaitau save prie sve
čių, nes prieš savaitę laiko 
aš su žmona Marcele atvy
kom čia pastoviai apsigy
venti. Pokylio dalyviai karš
tai jiems paplojo. Taipgi 
iškviestas worcesterietis J 
Šarkiūnas pakalbėti. J. irE. 
Šarkiūnai čia dažni svečiai 
J. šarkiūnas sako: Prieš 7 
mėnesius aš mačiau visus 
tuos pačius draugiškus, mie
lus veidus. Per tą laiką jūs 
nei kiek nepasenote, bet dar 
pajaunėjote. Už tat ir ma
ne čia traukia jūsų jaunat
viška energija ir linksma 
nuotaika. Pasitarę su žmo
na nutarėm ne ilgam at
vykti pastoviai apsigyventi 
Salėje nuskambėjo draugiš
kas “Welcome”.

Iš Miamio pažangus vei
kėjas Jerry šukaitis sveiki
no svečius, linkėjo sulaukti 
laimingų 1972 metų.

Kadangi Dainos Mylėto
jų choro vadovė Adelė Pa
kalniškienė dar nesusveiku- 
si, tai dainų programai va
dovavo Walteris Žukas. 
Sudainavo keletą dainų* 
kartu su publika. 0 Stasys 
Vaineikis davė solo. Pasi
baigus programai visi link
smai laiką leido iki vakaro.

mai popietę praleido prie 
muzikos ir šokių.

Sekmadienį, sausio 2-rą, 
įvyko LLD 45 kp. metinis 
susirinkimas. Jį atidarė kp. 
pirmininkė Paulina Blaš- 
kienė. Sveikino susirinku
sius Naujų 1972 metų pro
ga, palinkėjo visiems geros 
sveikatos. Pristatė naują 
kuopos pirmininką Joną 
Milerį, palinkėjo jam geros 
sėkmės kp. vadovybėje ir 
apjuosė jį lietuviška juosta. 
Jonas Mileris savo ruožtu 
padėkojo už pagarbą ir pa
sitikę j imą.

Susirinkimo vedėju iš
rinktas Juozas Bakšys. Se- 

.! kė kuopos valdybos metinis 
pranešimas. Paulina Blaš- 
kienė pranešė, kad praei
tais 1971 metais mirė net 
11-ka kp. narių. Kuopa tu
rėjo 12-ka susirinkimų ir 
24 parengimus. Parengimai 
visi buvo pasekmingi ir 
kuopai davė paramos.

Protokolų sekretorė Al
dona Aleknienė pranešė, 
kad praeitais metais valdy
ba didelių planų organiza
cijos naudai negalėjo pra
vesti, nes svarbiausi valdy- 
gos nariai buvo susirgę, o 
ii buvo išvykusi Lietuvon. 
Tačiau skustis neverta, nes 
kp. veikla ėjo pirmyn.

Finansų sekr. Agnes Ju
revičienė dėkojo kuopai už 
pasitikėjimą jos pareigose. 
Pateikė finansinį bei narių 
stovį. Kuopa turi 196 na
rius, ir jos finansų stovis 
yra geras. Iždininkas Jonas 
Rūbas sutiko su sekretorės 
pranešimu. Taipgi priminė, 
kad praeitais metais kuopa 
parengimais ir mirusių as
menų palikimais sukėlė di-

šeštadienį, sausio 11 , to
je pačioje salėje įvyko nau
jų metų sutikimo pietūs. 
Svečių prisipildė pilnutėlė 
salė.

Malonu buvo mūsų pobū
vyje matyti seniai laukia
mus mūsų kuopos pažibas 
Adelę Pakalniškienę ir V. 
J. Valley. Juos atvežė į po
kylį mūsų geras bičiulis An
tanas Čelkis.

Adelės koja dar tebėra 
“keste”. tačiau už savaitės 
gibsas bus nuimtas.

V. J. Valley vaikšto su 
“wheelchair”. Justas Stan
čikas pristatė mielus bičiu
lius tarti keletą žodžių. Pir
miausia kalbėjo Adelė, sa
kė: Man labai malonu pa
sisveikinti su jumis Naujų 
metų proga. Linkiu, kad 
jums ir man nauji 1972 me
tai būtų laimingi ir pasek
mingi. Dėkojo kuopos na
riams draugams bei bičiu
liams už prisiminimą 
esant ligoninėje ir už 
lankymą namuose.

O. J. Valley kalbėjo 
liai sujaudintas, sakė:
bai džiaugiuosi, kad galiu 
šiandien su jumis kartu su
tikti naujus metus ir džiaug
tis gyvenimu, kiek mano 
dabartinė padėtis leidžia. 
Gaila, kad negalėsiu dažnai 
su jumis kartu praleisti lai
ką. Dėkoju 45 kp. nariams 
už pareikštą užuojauta man 
esant sunkioje padėtyje.
To kalbų Adelė Pakalniš

kienė vos begalėdama stovė- 
■ ti ant kojų, sutiko pavado- 

vauti chorui ir visus palin
ksminti Naujų metų proga. 

, JKuopos vardu ačiū jai. Po

jai
ap-

La-
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“Vilnies” ir “Laisvės”, ; dėsnius protestus prieš jį. 
korespondentų pranešimas' Advoktas . S ai m o n ir P. 
užgirtas vienbalsiai.

Po trumpų diskusijų nu
tarta Dainos mylėtojų cho
ro mokytojai Adelei Pakal
niškienei žiemos švenčių 
proga įteikti nuo kuopos 
dovaną $50.

“Laisvės” administracija 
prisiuntė kuopai padėkos 
laišką už gausią 
laikraščiui.

Sausio mėnesio parengi
mų komisijon įeina šie as
menys: Vadovaujanti šei
mininkė Monika Raškaus- 
kienė, pagalbininkai A. Stu- 
kienė, O. Petkūni e n ė , M. 
Milerienė, Vincas Wilkaus- 
kas, Jonas Stančikas, J. Do
vydėnas.

Kuopos narė Natalie Le- 
nigan, buvusi Martin, dėko
ja visiems už pareikštą už
uojautą dėl jos sūnaus Pra
no Martin mirties, už gė
les ir už visą kitą paslaugą 
jos liūdesio valandoje.

Joseph Galvan dėkoja 45 
kuopos nariams, draugams 
bei bičiuliams už aplanky
mą jam esant ligoninėje.

Antane t a i^člley vėl susir
go, išvešta ligoninėn. Lin
kiu ligoniams greit susveik- 
ti.

paramą

V. B—-ne

Pasadena, Calif. — Ame
rikos erdvėlaivio Mariner 9 
nuotraukos Marso pavir
šiaus esančios aiškios, ro
dančios kalnus ir tarpkal- 
nius.

Pittsburgh, Pa.
Triukšmas susirinkime
Lietuvių Ūkio klubas lai

kė susirinkimą sausio 2 d. 
Susirinkimas buvo plačiai 
garsinamas per radiją ir 
laišku pranešta kiekvienam 
klubo nariui, kad susirinki
me bus balsuojama už su
vienijimą dviejų draugijų į

- Lietuvių 
Ūkio klubo su Lietuvių Pi
liečių klubu. Abidvi drau
gijos yra vienos iš senesnių
jų ir turtingesniųjų Pitts- 
burgho lietuvių draugijų: 
Lietuvių Ūkio klubas turi 
ūkį su virš 90 akrų žemės 
su namu, kur yra laikomi 
susirinkimai, įvairūs paren
gimai, vasarą piknikai. Lie
tuvių Piliečių klubas turi 
didelį namą su didele sve
taine ir su pora mažes
nių svetainių, kur yra lai
komi įvairūs parengimai ir 
susirinkimai. Fina n s i n i s 
stovis per abidvi draugijas 
viršina 50 tūkstančių dole
rių.

Susirinkimui prasidėjus, 
vienas narys atsistoja ir 
prašo balso. Pirmininkas 
jam neduoda, aiškina, kad 
narys yra išbr a u k t a s iš 
draugijos. Narys protestuo
ja ir sako, kad jis nėra iš
brauktas. Susirinkime pra
sidėjo ginčai-diskusijos dėl 
išbrauktų ir suspenduotų 
narių. Pirmininkas neduo
da balse . 'ems, kas tame 
reikale nori kalbėti, grasin
damas su pašaukimu poli
cijos. Toks pirmininko 
grasinimas sukelia dar di-

dėlę sumą pinigų. Kuopa Iū 
išaukojo spaudai ir įvai
rioms organizacijoms virš 
$3,000.

Valdybos raportas priim
tas vienbalsiai.

Balys Putrimas, kuopos 
finansų knygų patikrinimo 
revizijos narys, pranešė, 
kad kuopos knygos veda
mos tvarkingai.

Knygius P. Bunkus pra
nešė, kad knygas išdalina, 
kas tik jų pageidauja. Ra
gino draugijos narius dau
giau skaityti, šviestis, ma
žiau kortuoti.

“Vilnies” vajininkas Jo
nas Stančikas pranešė, kad 
vajus sekasi gerai, gauta 
daug naujų prenumeratų ir 
atnaujinimų. Sekančiam kp. 
susirinkime pateiksiąs pil
nus rezultatus.

“Laisvės” vajininkas Po
vilas Alekna pranešė, kad 
“Laisvės” vajus užsibaigė 
su gruodžio mėnesiu, tačiau 
pilnų rezultatų dar negali 
pateikti, nes dar neviską 
esąs pasiuntęs “Laisvei”

Kanados “Liaudies Bal
so” vajininkas V. Bunkus 
sakė, vajus sekasi gerai. 
Visas prenumeratas atnau
jino ir gavo aukų.

SVEIKINIMAS
Sveikinu visą “Laisvės” kolektyvą, skaityto

jus ir kovotojus už taiką pasaulyje. Taipgi svei- j 
kinu Lietuvoje plačią Valančiauskų šeimą, Žem- 
Kalvarijoje, Plungės rajone ir apylinkėje. Vi- ! 
siems linkiu geros sveikatos ir laimingų nau
jųjų 1972 metų. !

P. V. Gasparienė 
(Valančiauskai tė) 
Grand Rapids, Mich.

Hartford, Conn
Dargis reikalauja, kad bu- Prisiminus L. Žemaitienę
tų leista jiems perskaityti 
draugijos taisykles, liečiant 
narių suspendavimą ir iš- 
braukimą iš draugijos. 
Nors prieš didelį pirminin
ko protestą, taisykės buvo 
perskaityos. Paaiškėjo, kad 
L. Ū. valdyba nesilaiko tai
syklių suspendavime ir iš
braukime narių.

Po visų ginčų buvo nu
tarta, kad L. Ū. valdyba 
praneštų laišku kiekivenam 
suspenduotam ar išbrauk
tam nariui, kad narys turė
tų teisę užsimokėti duokles 
į draiįgiją.

Pirmininkas apleidžia 
sirinkimą, sekretorius 
ima vesti susirinkimą, 
tuojau uždaro. Taip ir 
buvo draugijų suvienijimo 
klausimas iškeltas, nors su
sirinkimas specialiai buvo 
sušauktas tuo reikalu.

Narys

su- 
pa- 
bet 
ne-

New Haven, Conn.
Hartforde mirė Lucija 

Žemaitienė, kuri buvo viena 
iš darbščiausių moterų ap- 
švietos dirvoje. Veikė ir 
rūpinosi mūsų pažangiuoju 
judėjimu iki imrties. Jos 
mirtis paliko didelę spragą 
mūsų tarpe. Labai gaila. 
Mes, pasilikę gyvi, stengsi
mės tęsti jos nepabaigtus 
darbus. Mūsų užuojauta ve
lionės giminėms ir artimie
siems.

Mirė J. Bakaitis, sulaukęs 
83 metus amžiaus. Buvo ge
ro būdo žmogus, su visais 
gražiai sugyveno. D a u g 
draugų ture jo Waterburyj e, 
kur jis priklausė prie lie
tuvių organiacijų. Užuojau
ta jo artimiesiems.

J. Kuncas

HELP WANTED-HALE-FEMALl
MACHINE OPERATOR

Full time steady 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)

1972 m. sausio 6 d. išsi
skyrė iš mūsų tarpo. Tai bu
vo moteris didelio pasiryži
mo dirbti dėl progresyvio 
judėjimo iki paskutinių 
dienų gyvenimo. Ji nepara
šė žavios poezijos, nei išsa
mių straipsnių paskutinių 
dienų klausimais, bet darbo 
įdėjo neįkainuojamai daug. 
Per 40 metų Hartforde gy
venimo ji visada buvo pir
mūnė laikraščių vajuose, 
skatinime žmonių prisidėti 
su dovana svarbiems fon
dams arba rengime paren
gimų dėl naudingo tikslo. 
Su pagalba kitų padaryda
vo parengimus sėkmingus 
ir naudingus.

Lucija mylėjo ir dainą, 
nes per visą savo gyveni
mą dainavo choruose kur 
tik ji gyveno, neapleisdama 
pamokų, jei bent liga su
trukdė.

Atlikai, drauge, savo par- fop wages paid. 
eigas su kaupu kaip darbi
ninkų klasėis duktė. Ilgai 
pamokų, jei bent liga su- 
mes tavęs nepamiršime, o 
tavo C^rbą kaip galėdamos 
tęsime toliau, O sesutei 
Louisei Butkevičienei gi
liausias atjautimas liūdesio 
valandoj. Tu palengvinai ............ __ .
JOS Sunkią kelionę, kai liga Of Nursing, 29OI Liberty lights, 
ją vargino gana ilgai.

MAINTENANCE MAN
Knowledge of hand tools, 
with responsibility. Excellent 
Start $6,000 plus fee pd. 
R. M. Bense, 201-246-2500.

SCE PERSONNEL
OF NEW BRUNSWICK, N. J. 

303 George St. Room 205 
(4-7)

Grow 
firm.
Call

GUARDS
Steady full time and part time 

positions available to clean cut re
liable men to work in Edison, New 
Jersey. Good pay plus company 
benefits. Advancement opportuni
ties to qualified men. Allied Secu
rity, 103 Ridgedale Ave., Morris
town.

201-538-2850.

BODY MAN
Knowledge in estimates.

Call 201-725-8547

(1-5)

(1-8)

NURSING INSTRUCTORS
Faculty positions open now for full 
time & part time in pediatrics & 
Medical surgival nursing. Salary 
commensurate with qualification. 
Apply write wire or Call 463-5800 
ext. 295 or write Sister Damian, 
Community College Of Balto., Dept.

Ave.. Balto., Md. 21215
(4-10)

Į SHORT ORDER cook limited sa
lad preparation required. 7 a. m. 
to 3 p. m., 3 p. m. to 11 p. m., 11 p.m.

Ito 7 a. m. shift available or 11 a. m.
Vnknvn Pnvlvnnq _ Vn-'to 8 P> split shifts available- V aKai U 15C1 lynas. v a Some exp. helpful but will train, 

karų jaunimo suvažiavimas Fun and part time hrs. avail. Must 
sveikino Indokinijos liaudį, t0Sa^k ^“2.35 dpe? 
kovojančią prieš Amerikos I hour to $3.00 per hr. depending on • • i • .... I.... „„^4. „„11 n/r„ •r>„u„„imperializmo agresiją, taip
gi reikalavo paleisti iš ka
lėjimo Angelą Dąvis ir ki
tus politinius kalinius.

Sveikino kovotojus

exp. For appt, call Mr. Beber- 
man at 201-391-6663. (4-10)

MATRON POSITIONS 
open for full time people 5 
40 hr. wk., 7 a. m. - 3 p. hi., 
m. - 11 p. m. Company paid

HELP WANTED-KALB-FEHALB
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)

CONSTRUCTION TRAINEES
Buildcot, Inc., 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)

DOUBLE KNIT MECHANIC
Experienced only. 

Full Benefits. 
Salary open.

Call 212-239-4440.
(1-6)

BOOKKEEPER
Retired male to work 40 

per week. Also general 
work.

Call 201-561-1272.

hours
Office

(1-7)

MECHANIC
Experienced, able to drive Low- 

bed.
Call 201-561-1272.

(1-7)

Kitchen Cabinet Maker
Experienced only 

Salary Based on Experience 
201-469-1324

(5-9)

Corrugated Box Operator
Experienced Combiner Operator 

for New Factory on L. I.
Call Bill Bowers

516-643-6300
(5-7)

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

Frank Josmantas
Mirė Sausio 20, 1968 m.

Jau ketvirti metai kai mirė mano mylimas 
vyras. Mes jo labai pasiilgstame, dažnai prisi
mename su liūdesiu širdyse.

Anele, žmona
Peter ir Edward, sūnūs

Harrison, N. J.

Now 
days, 
3 p. 
fringe benefits. Starting salary $2.00 
$2.50 per. hr., depending on expe
rience. Transportation necessary. 
Please call Mr. Beberman at (201) 
391-6663. Holiday House Of Mont
vale, Garden State Pkwy., Mont
vale, N. J. (4-10)

BAKER. WANTED. On bread, rolls 
& Buns. Also part time man on cof
fee cake and pastrys. 694-2390 
after 8 P. M. call 383-7790 Lincoln 
Park, N. J.

(4-5)

BUS MECHANIC
Experienced days, full time, small 

shop. Good surroundings, clean & 
late model equipment. Benefits. Call 
201-549-0127 8 a m. to 5:30 p. m. 
except Sunday. (2-11)

HARTFORD, CONN.

Mirus

Lucy Žemaitienei
Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Louise 

Butkevich ir giminėms, gyvenantiems Ameriko
je ir Lietuvoje.

Ieva Mizarienė
J. Chernauskas
M. Wilton
Apolina Plaga
Albina Lota
Charlotte Simons
Wilma Hollis
John Lūkstas
Mildred Roman
Anna Ambroziene

Louise Butkevich 
Lilija Kavaliauskaitė 
Du draugai 
Anthony Latven 
L. Voliuskas 
Rūta 
Royal
CiHanders family
S. Večkys
J. Grybas

HARTFORD, CONN

Lucy Žemaitiene
Mirė sausio 6 d., š. im.

Reiškiame gilią užuojautą jos sesutei Louise 
Butkevich, giminėms Amerikoje ir Lietuvoje.

Zennie Pakalniškis 
Mr. ir Mrs. John Vasil 
Naste Siaurusaitis 
John Rhines

Mr. ir Mrs. Anthony
Skardžius

Helen Carlson
Jerry DeCai

NURSES
Join the nursing staff at West 

Essex General Hospital, a friendly 
100 bed hospital in a queit residen
tial area with ample parking on 
hospital grounds. New surround
ings, new challenges, new friends, 
new benefits, competitive salaries. 
Supervisory positions available on 
3-11 and 11-7 shifts.

Immediate openings for registered 
nurses on the 3-11 & the 11-7 
shifts in our new, fully equipped 
coronary care & emergency room 

units. Experience preferred but 
willing to train. Class programs 
arranged to accomodate all shifts. į and 7 P. M. to 9 P. M.

WEST ESSEX
GENERAL HOSPITAL 

204 Hillside Ave., Livingston, N. J. 
Call Mrs. Roberts 992-6550

(3-6)

HOUSEKEEPER — lįive in. Own 
room, bath and TV. Nice family of 
4. Mature woman preferred. Salary 
open. Call 201-567-4394.

(2-4)

Norwood, Mass.
Gražiai sutikom Naujuo

sius 1972 metus, šeštadienį, 
sausio pirmą dieną, pirmą 
valandą dienos laiku, M. 
Uždavinio rezidencijoj susi
rinko virš trisdešimt mūsų 
mielų draugų ir draugų.

Mūsų darbščios šeiminin
kės — S. Rakuti en ė, M. 
rrakimavičienė ir N. Gry
bienė — paruošė skanius 
pietus, kuriais visi svečiai 
buvo pilnai patenkinti. Šiam 
parengimui buvo gauta 
gausiai gerų maisto dova
nų, kurias aukojo šios drau
gės: M. Sadauskienė, M. 
Trakimavičienė, S. Rakutie- 
nė, Olga Zarubienė. Visoms 
draugėms už dovanas ir ai

GUARDS
time and full time. Jersey
Newark, East Orange and

class positions

Home telephone

Part 
City, 
Woodbridge areas. Easy to reach. 
Permanent high 
available to qualified men. Uni
forms supplied. Home telephone 
and clean police record essential 
For interview call 201-686-0609 or 
687-8330, 9 A. M. to 5 P. M.

(1-6)

COOK — kitchen supervisor, expe
rienced in health care field, 150 bed 
E. C. F. with varied diets. Con
tact Mr. Stewart, Westfield, Con
valescent Center, 1515 Lambert’s 
Mill Rd., Westfield, N. J. 233,9700 

An Equal Opportunity Employer
(1-7)

liktą darbą, ypač gaspadi- 
nėms už maisto paruošimą, 
varde LLD 9-tos kuopos ta
riu didelį ačiū. Iš vyrų 
pusės gaspadinėms daug 
gelbėjo A. Rakutis, A. Za
ruba, M. Uždavinį s, taipgi 
0. Zarubienė ir B. Preibie- 
nė.

Visoms '’raugėms ir drau
gams už bet cokį patarna
vimą ir dov^r is, taipgi sve
čiams už gražų užsilaiky
mą dar kartą tanu ačiū.

M. Uždavinis

Miami Beach, Fla.—Mies
to taryba nutarė nemoka
mai duoti konvencijų salę 
Liaudies Partijai, kuri tu
rės konvenciją liepos mėne
sį ir užtvirtins savo prezi
dentinį kandidatą dr. Ben-. 
jamin Spock.

t
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Paterson, N. J.
Ligonbutyje aplankius M. 

Swed (Švedą) po sunkios 
operacijos, radau sėdintį 
kėdėje ir pasiryžusį visus 
skausmus nugalėti.

M. švedui buvo padary
ta dubeltava operacija. Nuo 
krūties nuplautas tūmoris 
ir susiūtas patrūkimas.

Jei nesus įdarys kokių 
komplikacijų, tai operacija, 
atrodo, pavykusi, ir kuo
met ši korespon d e n c i j a 
tilps “Laisvėje,” draugas 
Švedas bus jau namie po 
savo žmonos stropia prie
žiūra.

M. Švedas yra senas 
“Laisvės” skaitytojas ir rė
mėjas. tad linkiu tau, drau- 
guti, kuo greičiausiu laiku 
nugalėti visus nesmagumus 
ir vėl, kaip iki šiol, būti 
sveikam.

Kiti ligoniai
M. Aliukonienė turi ne

smagumų su akimis, nes jos 
akys baigia aptemti ir jau 
seniai nebegali skaityti, ir 
tik jau su savo draugo pa
galba begali išeiti laukan.

S. Bimbienė buvo sunkiai 
susirgus influenza ir keletą 
dienų buvo paguldyta į lo
vą.

B. Švedienė, M. švedo 
žmona, irgi buvo influenzos 
priversta atsigulti į lovą.

T. Dulkienė irgi yra in
fluenzos kamuo j a m a. C. 
Skarbalienė ir J. Skarba
lius abu turi skaudančias 
kojas ir vargiai begali pa
eiti.

Čia visi suminėti yra 
“Laisvės” skaitytojai.

Linkiu visiems greičiau
siai atgauti sveikatą ir vėl 
būti sveikiems ir links
miems. J. Bimba

Norwood, Mass.
Sausio 3 d., 4-tą vai. va

kare, staiga mirė B. Sara- 
pienė. Mirė sulaukusi 78 
metų amžiaus.

Buvo pašarvota Paul II. 
K raw Funeral Home ir 
palaidota sausio 6 d. Brok- 
lonaičio kapinėse, šalia sa
vo pirmo vyro Jermalavi- 
čiaus.

Prieš išlydint koplyčioje 
S. Rainard pasakė tinkamą 
kalbą apie velionės; atlik
tus pareigas ir darbus šia
me pasaulyje. Taipgi ant 
kapų tarė paskutinį atsi
sveikinimo žodį.

Velionė buvo laisvių min
čių moteris, skaitė “Lais
vę” nuo pat jos atsiradimo. 
Taipgi ir kitus pažangiečių 
laikračius.

Prigulėjo prie LLD 9-tos 
kuopos, LDS 3 kuopos ir 
Lietuvių Namo Bendrovės.

Per daugelį metų, kol bu
vo pajėgi, užlaikė moteriš
kų drabužių parduotuvę ir 
iš to darėsi neblogą pragy
venimą.

Velionė paliko didelia
me liūdesyje savo sesutę 
P. Sinkevičienę Brocktone, 
posūnį A. Sarapą ir dau
giau artimų giminių ir 
draugų.

Lai būna velionei amžina 
ramybė. O giminėms ir ar
timiems draugams — už
uojauta liūdesio valandoje.

Nixonas gali pablogint 
santykius su Japonija
Washingtonas. — Japoni

jos ambasadorius Ushiba 
priminė, kad Nixono kelio
nė į Kiniją, turinti kilnius 
siekimus, kartu gali supai
nioti ir pabloginti Ameri
kos santykius su Japonija.

Ushiba todėl įspėjo Nix
on ą, kad jis būtų atsargus 
ir nepadarytų kokių nors 
kliūčių Japonijai. Kinijos 
klausimas Japonijai tebėra 
labai opus. Tai pasakė ir 
Japonijos premjeras Šato 
pasitarime su prez. Nixonu 
San Clemente, Calif..

Svarstys svetimšalių 
komunistų įsileidimą
Washingtonas. — Aukš

čiausiasis Teismas sutiko 
svarstyti valdžios apeliaciją 
prieš federalinio teismo 
nuosprendį, kad valdžia ne- 
isileisdama svetimšaliu ko
munistų paneigia 
konstituciją.

Brooklyne federalinis tei
smas nusprendė, kad val
džia nesilaikė konstitucijos, 
dėsnių atsisakydama su
teikti leidimą Belgijos ko
munistu vadui Ernest Man- 
del 1969 metais į Jungtines 
Valstijas vizitui atvykti.

šalies

Mūsų ligoniai
Nuo sausio 45-tos dienos 

sunkiai serga Nellie Gry
bienė, kuri gyvena 44 Cha
pel Ct. Randasi savo na
muose. Ją prižiūri jos du
krelė Olga Strapponi.

Įsakė panaikinti baltųjų 
mokyklų sistemą

Richmond, Va. — Fede
ralinis teisėjas Merhige pa
tvarkė panaikinti baltųjų 
kokyklų sistemą, kuri buvo 
palikta šio miesto priemies
čiuose

Teismo patvarkymu. 78, 
000 juodųjų mokinių bus 
pervežami į baltųjų mokyk
las, o baltieji mokiniai bus 
vežami į mieste esančias 
daugumos negrų mokyklas.

Du Soledado kaliniai 
pripažinti nekaltais
San Francisco. — Detek

tyvas Spiro T. Vasos sura
do, kad Soledad kalėjime 
kankinami Fleeta Drumgo 
ir John Cluchette visai nė
ra kalti sargo Mills užmu
šime 1970 m. sausio 17 d. 
Šių kalinių pirštų antspau
dų ten visai nėra.

George Jackson taipgi 
buvo kaltintas sargo užmu
šimu ir jis kitų sargų buvo 
vėliau užmuštas. Dabar ne
gali įrodyti, kad jis yra 
kaltas. Jie yra politiniai 
kaliniai, kovojantieji už 
negrų teises.

ĮVAIRIOS ŽINIOS Mieste pasidairius
TeJL Avivas. Izraelio 

komanda apšaudė du Leba- 
nono kaimus, sunaikino 
partizanų stovyklą ir už
mušė keletą arabų. Tai pir
mas toks užpuolimas 11 
mėnesių metu.

žuvo 43 žmonės
Manila, Filipinai. — Dve

jose salose siautęs viesulas 
iki 118 mylių į valandą pa
darė daug nuostolių, 
vo 43 žmonės.

Angela Davis gynimo ko
mitetas gavo miesto leidi
mą aukas rinkti gatvėse 
sausio 15, 22 ir 29 dieno
mis. Komitetas kviečia vi
sus prisidėti prie to didžiu
lio darbo, kad būtų galima 
žymiau padėti Angela Da
vis išlaisvinti. Informaci
joms galima kreiptis į ko
mitetą, 150 Fifth Ave. arba 
skambinti

Pramogų Kalendorius
Kovo 5 d.

Niujorko Lietuvių Mote
rų Klubo minėjimas Kovo 
Aštuntosios-Moters Dienos.

Zu-

Houston, Texas. — Apollo 
astronautų rekordai 
ant Mėnulio esant 
drebėjimų, panašiai 
pas mus.

rodo 
žemės 

kaip

Laukia užvilktų algų
Washingtonas. — Milijo

nai darbininkų nekantriai 
laukia., kada jiems bus at
mokėtos užvilktos įšaldy
tos algos. Jei greitai nebus 
atmokėta, gali įvydti ne
maža streikų.

Dacca, Bangladeš. — Šel- 
kas Rahman pasitraukė iš 
prezidento vietos ir užėmė 
svarbesnę vietą — jis pas- 
paskirtas premjeru.

243-8555.

S veika tos depai’

Balandžio 16 d.
Lie t u v i ų Kooperatyvės 

Spaudos Bendrovės dalinin
kų suvažiavimas ir banke
tas.

Miesto 
tamentas 
influenza mieste žymiai pa- ****** 
didėjo. Nemažai žmonių su- 
silaiko nuo darbo. New Jer- venantis Maspeth, N. Y., 
sey valstijoje daugiau žmo- randasi St. John’s ligoninė- 
nių serga ir du mirė nuo in- je, Queens Blvd. Jam buvo 
fluenzos. padaryta operacija.
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Federalinis teismas už
draudė valstijos fondais 
remti New Yorko religines 
ir kitas privačias mokyklas. 
Konstitucijos pirmasis prie
das tai daryti neleidžia.

Aleksandras Deikus, gy-
l, N. Y.,

.. . Jonas 
Grybas jį aplankė ir sako, f 1 1 TA * 1 • v • • •

Brooklyno apeliacijų teis
ių as atsisakė sulaikyti abor- 
cijas municipalinėse ligoni
nėse. Aborcijų priešai ne
laimėjo.

kad Deikus jaučiasi gerai 
po operacijos. Alekas išbu
vo ligoninėje dvi savaites 
prieš operaciją, o po opera
cijos išbus 10 dienų. Linki
me jam sustiprėti sveikato
je ir grįžti laimingai į na- 
msu. /

Laikraščiui 25 metai
Gruodžio mėnesį Prienų 

rajoniniam laikraščiui 
“Naujas gyvenimas” suėjo 
25 metai. Tai vaisingu dar
bu pažymėtas laiko tarpas, 
per kuri laikraštis supažin
dino priemėčius su visomis 
rajono naujienomis, litera
tų kūrinėliais, pliekė juo
das dėmes mūsų gyvenime. 
Kaip tik todėl laikraštį ra
si beveik visose Prieniečių 
šeimose.

Laikraščiui rašo taip pat 
patys priemėčiai. Jaunie
siems literatams skirtas 
šeštadienio numerio pusla
pis “Nemunėlis”. Laikraš
tyje spausdinamos rajono 
foto mėgėjų nuotraukos. 
“Naujas gyvenimas’’ ko
mentuoja įvairius šalies ir 
pasaulio įvykius, užsienio 
lietuvių spaudą. Neseniai 
pažymėjo Birštono 125-rių 
metų sukaktį.

Belieka palinkėti laikraš
čiui visada likti geru prie
niečių draugų.

Rūta Navickaitė t

Abudu Rakučiai — Ado
mas ir Stella — taip pat 
jau daugiau kaip savaitė 
serga, 
mie.

Jau 
praėjo 
nis kovoja su ta nelauk
ta viešnia Hong Kong in
fluenza. Atrodo, kad su ta 
azijatke žmogus turi gana 
sunkiai kovoti, jeigu nori 
išlikti gyvas.

M. Uždarinis

Bando gydytis na-

gera savaitė laiko 
kai į) M. Uždavi-

Brockton, Mass.
Vieša padėka

Noriu padėkoti visoms ir 
visiems už dalyvavimą ma
no sesers Beatrice Sarapie- 
nės laidotuvėse, už gėles, 
užuojautą. Ačiū draugui S. 
Rainardui už pasakytą at
sisveikinimo kalbą koply
čioje ir kapinėse.

Dar sykį visiems nuošir
dus

Klaidų pataisymai
Sausio 11 dieną “Laisvė

je” tūpusioje mano kores- 
pindencijoje iš Easton, Pa. 
yra įsiskverbusių keletas 
klaidų. Mano buvo parašy
ta Petras Muntrimas, o at
spausdinta Petras Munti- 
mas. Buvo parašyta, kad S. 
Švelnikienė paliko liūdesyje 
2 sūnus ir 3 seseris, o at
spausdinta 2 dukteris ir 3 
anūkus. Mano buvo pažy
mėta. kad aš gerai pažino
jau drauge S. Švelnikienę, 
o atspausdinta P. Švelniką.

Taip pat tamstos pažy
mėjote mano sūnaus vardą 
ir pavardę, bet mano sūnus 
nieko nežino apie tą Katinį. 
Aš tik buvau pažymėjus, 
jis visiems davė patarna- 
vima. Po korespondencija 
aš tik buvau padėjus dvi 
raides E. K.

Su pagarba
Elzbieta Katinienė

Labai, atsiprašome už

Paleidžia kalinius
Dar es Salaam. — Zanzi- 

baro valdžia paskelbė, kad 
ji paleidžia visus kalinius ir 
kalėjimų duris užrakina, 
minėdama 8 metų sukaktį 
nuo sultano valdžios nuver
timo. Valdžia tvirtina, kad 
kale j ima i ■ ’ prisideda prie 
kriminalizmo palaikymo.

Bet pirma, negu kaliniai 
bus paleisti, jie turėjo pri
siekti pildyti įstatymus ir 
daugiau krirpinalizman ne
įsitraukti. Jįe taipgi turėjo 
sutikti, kad sugauti papil
dant tokį, pat prasižengimą 
gali būt sušaudyti.

Yonkers. — Dėl mokyto
jų streiko miesto manadže- 
ris Seymour Scher rezigna
vo. Kai kurios unijos taria
si prisidėti prie mokytojų 
streiko.

Berlynas. — Vokiet i j o s 
Demokra t i n ė Respublika 
pripažino Bangladeš Liau
dies Respubliką. Taipgi ją 
pripažino Bulgarija ir Len
kija.

Viena. — Tarybiniai dip
lomatai kaltina Jungtines 
Valstijas dėl trukdymo su
tarties antibalistinių rake
tų limitacijos klausimu prieš 
Nixono vykimą į Pekiną.

ačiū.
Paulina Sinkevičienė

sesuo
Winnie Thompson

sesers duktė
Alfred Sarapas

ir visa šeima

klaidas. Bet rankraštis bu
vo taip neaiškus, kad vieto
mis turėjome spėti, ką tam
stos norite pasakyti. Todėl 
tos nemalonios klaidos ir 
įvyko. Nežinome, ar ir šia
me klaidų atitaisyme dar 
viskas bus tvarkoje.

Vis tiek širdingai ačiū už 
parašymą. Tiktai prašome 
ateityje aiškiau ir atsar
giau parašyti, kad išveng- 

! tume klaidų.
Redakcija

Kalėdinė šunų puota
Londonas (Tass). —- Tur

tingi šunų savininkai Bir- 
mingeme kalėdoms surengė 
puotą 150 keturkojų. Jiems 
buvo iškepti didžiuliai ka
lakutai.

šunų banketą aptarnavo 
šeši specialiai pasamdyti 
padavėjai.

“Tuo metu, kai daugelis 
šeimų mieste neturi gali
mybės net pauostyti kepto 
kalakuto,— pažymi laikraš
tis “Sun” — žmonės su so
čiu skrandžiu linksminasi, 
rengdami Šunims tokias 
prabangias vaišes”.

“Guardian” laikraščio duo
menimis, kas ketvirta ang
lų šeima negalėjo patiekti 
sau kalėdoms tradicinio ka
lakuto.

Paryžius. — Prancūzų jū
rininkų žurnalas skelbia, 
kad Tarybų Sąjunga at
siuntė į Viduržemio jūrą 
du didžiulius raketinius lai
vus. kurie sutvirtina tary
binį laivyną.

Pekinas. — Mirė 70 metų 
amžiaus Kinijos m i Ii tarini s 
komandierius ir premjero 
pavaduotojas Chen Yi. Sir
go vėžio liga.

Nikolajus Nekrasovas

Vai išleisk mane, širdele, 
Leiski, nebesaugok!
Aš gi ne laukų žolelė, 
Juk pajūry augau.

Ne menkutę žvejo burę — 
AŠ laivus sapnuoju.
Vai prailgo! Nyksta, gūra — 
Čia būtis manoji.

Lyg narve čia uždaryta, 
Miegas slopiai vysto...
Vai, motule, leisk dukrytę
J erdves išskristi.

Kur bangas tu skaldei drąsiai
Krūtine galinga, 
Kur mačiau tave kadaise 
Išdidžiai laimingą.

Ne su pergalės giesme tu
Krantą prisiyrei,
Bet nors valandėlę metuos 
Džiugesį patyrei.

Ir mane telaužia vargas, 
Dukros negailėki!
Kartą jau prie jūros augus — 
Žiedas neišlieka.

Ak vis vien! Jei laimė — šiandien, 
Ryt jau siautės audros, 
Kils pajuodę marių vandens, 
Stūgaus vėjai žiaurūs.

Užpustys per dieną smiltim 
Pakraščio žiedelį.
Jam per amžius nepakilti...
Leisk mane, širdele...

Išvertė T. Rostovaitė

Sveikina Nixono kelionę
Pekinas.—Moderninės Ki

nijos pirmojo prezidento 
Sun Yat-seno našlė sveiki
na prez. Nixono kelionę i 
Kiniją. Mrs. Sun Yat-sen 
yra Kinijos Liaudies Res
publikos pirmininko pava
duotoja.

Užima daugiau fabrikų
Londonas. — Anglijoje 

darbininkai, gavę praneši
mus, kad jie paleidžiami iš 
darbo, užima fabrikus. To
kių atsitikimų labai daug 
šiuo metu.

Moterą Klubo narėms
Trečiadienį, sausio 19 d., 

lių ir tiltų mokestis, tai ne- įvyks Niujorko Lietuvių 
mokami tiltai užsigrūdo au
tomobiliais, kad jau sunku 
jais pravažiuoti.

Kai buvo pakeltas tune-

Mirė 81 metų amžiaus iš
garsėjęs orkestro konduk
torius, kompozitorius 
pianistas Al Goodman, 
męs Rusijoje ir mažas 
tėvais čia atvykęs.

ir 
gi- 
su

Mieste šiuo metu gauna 
šalpą (welfare) 1,242,785 
žmonės. Tai rekordiniai di
džiausias ant šalpos esančių 
žmonių skaičius New Yor
ke. J

Prieš keletą savaičių Cle- 
velando biznierius Burnett 
čia buvo apiplėštas. Šiomis 
dienomis grįžęs į New Yor- 
ką biznio reikalais ir vėl 
buvo apiplėštas.

Columbus Hospital atida
rė skyrių alkoholikams gy
dytis.

Rep.

Maskva. — Tarybų Sąjun
gos miestuose ir kolūkiuose 
bei tarybiniuose ūkiuose 
buvo suruošti protesto mi- 

prieš amerikiečių 
Š i a u r ė s

Paryžius.—Pradėta tyri- tingai 
nėti Prancūzijos kalėjimų bombardavimą 
sistemoje palaikomas bru- Vietnamo, 
talumas ir siūlomos naujos 
reformos.

Hong Kongas.—Tyrinėja, 
ar nebuvo sabotažo pade
gimui laivo “Queen Eliza
beth”, kuris buvo paverstas 
į universitetą. Sprogimai ir 
gaisras visai laivą sužalojo.

Protesto demonstracija
Londonas. — Vasario 13 

d. daugiau kaip 40 naciona
linių organizacijų ruošia’ 
protesto demonstracijas ke
liuose Anglijos miestuose 
prieš valdžios rėmimą ra
sistinės Rodezijos valdžios.

Kuo daugiausia parengimų 
“Laisves” paramai.

Moterų K1 ubo susirinki
mas, 2 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 102-02 Liberty 
Avė., Ozone Park, N. Y.

Svarbu visoms dalyvauti. 
Valdyba raportuos iš pra
ėjusių metų veikimo, reiks 
išdiskusuoti ateinančio Ko
vo Aštuntosios parengimo 
programą ir koks pobūvis 
būtų tinkamiausias.

Po susirinkimo vaišes pa
inios J. Lazauskienė, O. Do- 
bilienė ir N. Skublickienė.

Pirm.
(4-5)

Tokijas.—Japonijos Kom
partija aštriai kritikuoja 
Kinijos komunistų vadovy
bę, kaip komunistinių jėgų 
skaldytoją.

Qui NhonSaigonas
miesto stadione sportinin
kams žaidžiant sprogo bom
ba, kuri užmušė 9 žmones 
ir 110 sužeidė, daugiausia 
studentų;

Draudžia diskriminaciją
Chicago.— Federalinis 

teisėjas Austin uždraudė 
Cades kompanijai garsinti, 
kad ji ieško darbininkų že
miau 40 metų amžiaus. 
Toks darbininkų ieškojimas 
diskriminuoja senesnio am
žiaus darbininkus, sako tei
sėjas.-; -

MASPETH, N. Y.

Mirus

Ievai Tamulynienei
Reiškiame užuojautą mūsų bendradarbei

Ievai Mizarienei, netekusiai mylimos motinos
“Laisvės” kolektyvas
Ozone Park, N. Y.

Atmetė JAV protestą
New Delhis.

valdžia
Valstijų protestą, 
Indija pripažino Šiaurės 
Vietnamą ir apsikeitė am
basadoriais.

Indijos 
atmetė Jungtinių 

kam

Yonkers, N. Y.—šio mie
sto mokytojai tęsia streiką, 
nors teismas jiems įsakė 
grįžti darban. 2,000 moky
tojų piketavo miesto rotušę, darbininkų.'

Detroitas. — General Mo
tors korporacija paleido iš 
darbo daugiau kaip 1,000j

MASPETH, N. Y.
Mirus

Ievai Tamulynienei
Reiškiame mūsų Choro narei Ievai Mizarienei 

užuojautą, netekusiai mylimos motinos.
Aido Choras
Ozone Park, N. Y.




