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KRISLAI
Štrininkų suvažiavimas 
Vajus gerai pavyko 
Pensininkų nepaiso 
Remia prakeiktą pasaulį 
Reikia koalicinės valdžios

J. Gasiūnas

Sekmadienį “Laisvės” šėri
ninkai susirinks į metinį su
važiavimą išklausyti metinių 
raportų ir aptarti apie savo 
laikraščio ateitį.

Manome, vietinių nemažai 
dalyvaus. Tikimės ir iš toli
mesnių kolonijų atvykstant. 

Wuk tai visų šėrininkų parei
ga metiniuose suvažiavimuose 
dalyvauti.

Sveikiname suvažiavimo da
lyvius ir linkime jiems geriau
sios sėkmės padaryti naudin
gų tarimų savo laikraščio 
naudai.

Reikia pasakyti, kad “Lais
vės” vajus neprastai buvo 
pravestas. Pirmąją dovaną lai
mėjo New Yorko vajininkas 
Valys Bunkus.

Paskiausiame administraci
jos skelbime pasakyta, k a d 
15-kai tūkstančių dolerių dar 
trūksta daugiau kaip $300. 
Manau, šiuo metu bus sukelta 
ir tas trūkumas.

Tenka nuoširdžiai pasvei
kinti visus laisviečius, kurie 
prisidėjo prie sukėlimo $15,- 
OOO ir padėjo tvirtą pagrindą 
laikraščio ateičiai.

I .* _______ __

Argentiniečių 1 a i k r a štiš 
* “Vaga” rašo:

“Arturo Vorath, 74 m. am
žiaus, argentinietis, 8-rius me
tus laukęs ir nesulaukęs; ka
da jam bus mokama pensija, 
netekęs vilties, Castelar vieto
vėje, svetimuose namuose, ku
liuose jis tarnavo sargu, 5-12- 
69 nusišovė.

Jis buvo dirbęs 50 metų, ap
sirgęs širdies sutrikimu, pra
dėjo ieškoti pensijos. Kaip 
dirbusiam daugelyje darbo
viečių, užtruko 5 metai, kol 
sutvarkė dokumentus, tada 
kasoje jam pasakė “reikia 
laukti”. Taip praėjo dar trys 
metai ir kai paskutinį kaitą 
kreipėsi į kasą ir vėl jam pa
sakė “reikia laukti”. Bet, jis 
nutarė daugiau jau nebelauk
ti — nusižudė.”

Laikraštis “Vaga” pastebi, 
kad tokių tragedijų dėl laiku 
neišmokėjimo pensijų esti 
daugybė. Militarinė valdžia 

’ visai nepaiso pensininkų.

“Naujienų” redaktorius M. 
Gudelis, perskaitęs M. Meš
kauskienės knygą “žvelgiu į 
tolius,’’ pastebi, kad Tarybų 
Lietuvoje rašytojai turi labai 
geras sąlygas knygas rašyti ir 
spausdinti.

“Mums, kuriuos likimas iš
stūmė į užsienius, apie tokias 
sąlygas ir galvoti netenka”, 
dejuoja Gudelis. “Niekas spe
cialių pensijų mums neskiria, 
kiekvieną dieną šiame pra
keiktame kapitalistiniame pa
saulyje turime dirbti, jei ne 
po 6, tai bent po 7, o dažnai 
net po 8, 9, 10 ir 12 valandų, 
kad iš darbo parėjus prie at
siminimų prisėsti — ir kalbos 
negali būti”.

Bet tą “prakeiktą kapitalis- 
,tinį pasaulį” M. Gudelis ir ki
ti “vaduotojai” iš pašėlimo 
gina, o socialistinį pasaulį 
biaurioja. Atrodo, “vaduoto
jų” Ifcgika baisiai šlubuoja.

Bankininkų dienraštis “Wall

SVEIKINAMU "LAISVES" DALININKŲ SUVAŽIAVIMĄ!
Konferencija juodiesiems 

pantheriams ginti
Chicago. — Praėjusį sa

vaitgalį įvyko labai svarbi 
Juodųjų Pantherių Partijai 
ginti konferencija. Tarp 740 
dalyvių buvo 540 atstovų iš 
128 organizacijų.

Konferencijoje vieningai 
nusitarė išvystyti veiklą 
prieš valdžios pastangas su
naikinti Juodųjų Pantherių 
Partiją, išdaužyti jos veik
lą, sukišti į kalėjimus par
tijos vadovybę.

Nutarta suruošti šią va
sarą nacionalinę demons
traciją New Haven, Conn., 
kur yra suokalbio būdu ka
linamas partijos vadovas 
Bobby Seale, kaltinamas 
žmogžūdystėje. Taipgi bus 
ruošiam o s demonstracijos

7 Suvažiavimas įvyks sekmadienį 7 ?v 1K J ... .... . . rr.,. «T „ - rrez. INixonas didina LaosoKovo 15 d. visi kebai veda i didžiuli Laisves” se-

New Yorke ir kitur, kur tik 
bus pantheriai teisiami ir 
kalinami.

Konferencijoje išrinkta 
džiurė įkaitino 14 policistų, 
kurie Chicagoje pasižymėjo 
brutalumu prieš kovojan
čius už taika, c-

Solana Beach, Calif. — 5 
metų vaikutis M. Karnes 
pranešė tėvams, kad du 
banditai, pasigavę jį, nusi
vedė į banką ir gavę $8,000 
pabėgo.

Bogota, Kolumbija.—Tex
as aliejaus kompanijos 16 
darbininkų sudegė ir 2 sun
kiai apdegė, kai sprogo alie
jaus tankas.

Unijos priešingos privalomai

Washingtonas. — AFL-® 
CIO prezidentas Meany 
pranešė prezidentui Nixo- 
nui, kad unijos yra priešin
gos verstinai -.arbitra’cijai, 
kuri gali suvaržyti darbi
ninkų laisves ir teises strei
kuoti.

Nixono proponuo jamas 
nepaprastos apsaugos akto 
bilius, jeigu būtų kongreso 
priimtas, žymiai suvaržytų 
darbo žmonių teises strei
kuoti. Tokiam biliui unijos 
priešingos. 

I
400 skridimą j dieną
Vientiane, Laosas.—Prez. 

Nixono nurodymu dabar 
amerikiečiai padaro apie 
400 skridimų į dieną virš 
Laoso teritorijos ir atlieka 
bombardavimus.

Kasdien lėktuvai mėto 
bombas ant Pathet Lao įsi
tvirtinimų, daugiausia Pie
tų Vietnamo pakraštyje.

Detroitas.— Jungtinė Au
tomobilių Darbininkų Unija 
skelbia, kad automobilių 
kompanijos jau paleido iš 
darbo daugiau kaip 25,000 
darbininku, v

Protestai prieš karą 
balandžio 15 diena
Washingtonas. — Vietna

mo Moratoriumo demonst
racijų koordinatorius Sam 
Brown aiškina, kad gatvėse 
demonstrac i j o s praranda 
savo vertę, jeigu jos nesu
sietos su konkrečia veikla.

Brown nurodo, kad ba
landžio 15 d. prieškarinės 
demonstracijos ir piketai 
ruošiami prie taksų mokėji
mo centru. Kviečiami taksu 
mokėtojai prisidėti prie 
protesto demonstracijų ir

Street Journal” pasakė, kad 
Amerikos durtuvais ir finan
sais palaikoma Pietų Vietna
mo militaristų valdžia dabar 
yra labiau reikalinga, negu 
praeityje.

Jeigu “vietnamizacija” ne
pavyktų, tai būsią geriausia 
už tai apkaltinti Thieu val-

Jau numatoma,' kad prez. 
Nixono paskelbta “vietnamiza
cija” tikrai nepavyks, karo 
nelaimės ir taikos Vietnamui 
neduos. Pietų Vietnamui rei
kalinga n e “vietnamizacija,” 
bet koalicinė valdžia, sudary
ta iš taikos šalininkų grupių.

Veteranų Administracijos ir 
Medicinos Mokyklos daktaras 
Grosman gali pasigirti labai 
svarbiu suradimu, kuris iš
bandytas ant gyvulių ir gerai 
veikia.

Dr. Grossman panaudoja 
hormonus skrandyje rukštims 
slopinti ir tokiu būdu sėkmin
gai pagydo skrandžo opas.

} Jis mano, kad jo suradimas 
gali daug padėti žmonėms, tu* 
rintiems skrandžio opas.

Guatemala.— Partizanai 
buvo pasigrobę Amerikos 
diplomatą Holly ir už jį pa
reikalavo paleisti iš kalėji
mo 4 politinius kalinius. 
Guatemalos valdžia paleido 
tris, o vienas jau buvo Mek
sikoje, tuomet partizanai 
paleido Holly.

Newark, N.J. — 15 mo
kytojų ir mokyklos slaugė 
nuteisti po 10 iki 30 dienų 
kalėjimo ir užsimokėti po 
$200 iki $300 už streiko, me
tu piketavimą, kurį teismas 
buvo uždraudęs.

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministras 
Schumann pranešė, kad ke
turių didžiųjų valstybių pa
sitarimai sudaro formula 
taikai Vidurio Rytuose.

Saigonas. — Studentų Są
junga kaltina Thieu valdžią 
persekiojimu nacionali s t ų, 
kurie pasisako už koalicinę 
valdžią ir taiką. i

rinkikų suvažiavimą Laisves salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Parke, N. Y. Pradžia 12 vai.

“Laisvės” pĮ?r’sonalas ir direktorių taryba kviečia vi
sus šerininkus Iš toli ir arti dalyvauti šiame labai svar
biame siivažiavĮime. Šėrininkai išklausys metinius ra
portus iš savo įstaigos ir nuties gaires savo laikraščiui 
ateičiai.

Vienas svarbiausių klausimų bus — apsvarstymas 
kaip mes galėsime geriau ir iškilmingiau minėti 60 metų 
jubiliejų. 1971 metais jau sukanka 60 metų nuo “Lais
ves” įsteigimo ir be jokios pertraukos “Laisvė” per 60 
metų išeidinėjo. Tai labai svarbus jubiliejus.

Po suvažiavimo turėsime “Laisvės” banketą kaip 
5 vai. Bankete galės dalyvauti tiek šėrininkai, tiek pa
šaliniai.

Kiek girdėti, svečių turėsime net iš Chicagds.
Taigi, visų laisviečių kooperacija reikalinga tam, kad 

suvažiavimas ir banketas geriausiai pavyktų ir kad jo 
tarimai sėkmingai būtų įgyvendinti.

Dr. Juozo Rugieniaus metodas

Jeigu žmogaus truputį 
nesimetriška nosis, ar kiek 
nevienodas akių piūvis — 
menka bėda. Dažniausiai nė 
pats, nė kiti to nepastebi. 
O jei kartais išorinės gam
tos klaidos būna ryškesnės 
— plastinė operacija, ir vis
kas sutvarkyta. Visai kita 
šneka apie užslėptas klai
das. Štai kad ir, sakysime, 
įgimtas širdies ydas. Su
siaurėjo ar per daug išsi-

plėtė kokia nors angelė, ne 
vietoje išaugo pertvara — 
ir nėra gyvenimo.

Mūsų amžiaus pradžioje 
žymiausi pasaulio chirurgai 
pradėjo pirmuosius bandy
mus ištaisyti širdyje gam
tos padarytas klaidas. Deja, 
visi bandymai baigėsi ne
sėkme. Ir tik penktame-šeš- 
tame dešimtmetyje, žings
nis po žingsnio ėmė vysty-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Civiliniu teisią konferencija
Washingtonas.— 

kusi nacionalinė 
teisių konferencija 
kė, kad prez. Nixono siūlo
mas Carswellis Aukščiau
siojo Teismo teisėju tai vie
tai visai netinka ir todėl 
Senatas turėtų Carswellio 
tai vietai neužgirti.

Konferencijoje dalyvavo 
šimtai dvasininkų, advoka
tų, unijistų, civilinių teisių 
kovotojų. Visi pasakė, kad 
Carswellis gerai žinomas 
rasistas, rasinės diskrimi- 
nacijes palaikytojas.

Čia įvy- 
civilinių 
pareiš-

f?}

San Juan, Puerto Rico — 
General Electric korporaci
jos darbininkai paskel b ė 
streiką. Jie reikalauja pri
pažinti uniją. Simpatijos 
demonstracijo j e dalyvavo 
1,500 žmonių.

Londonas.— 46 parlamen
to darbiečiai atstovai pasi
skelbė, kad jie remia tradi
cinį Velykų taikos maršą, 
prieškarinę demonstraciją.

bombardavimą
Washingtonas. — Prezid. 

Nixono įsakymu šiuo metu 
Laoso teritorija daugiau 
Amerikos lėktuvais bom
barduojama, negu Pietų 
Vietname o Vietkongo įsi
tvirtinimai.

Nixonas skelbia, kad lėk
tuvai bombarduoja Laose 
Šiaurės Vietnamo armijos 
įsitvirtinimus. Bet Šiaurės 
Vietnamo valdžia pareiškė, 
kad Šiaurės Vietnamas ne
turi Laose savo armijos ir 
kad Nixonas tik apgaulin
gai bando pateisinti savo 
agresiją Laoso Valstybėje.

Nixono administracija da
bar studijuoja Pathet Lao 
(Laoso Patriotinio Fronto)

pasiūlymus taikai.. Pasiūly- \ 
muose nurodyta, kad Jung
tinės Valstijos tuoj sulaiky
tų Laoso teritorijos bom
bardavimus, ištrauktų savo 
militarinius patarėjus ir pa
dėjėjus Amerikai parsida
vusiai valdžiai, prisilaikytų 
Genevos 1962 metų sutar
ties.

Washingtonas. — Jungti
nės Valstijos, Prancūzija ir 
Turkija susitarė bendrai 
kovoti prieš narkotikų šmu-

Londonas. —Anglijos mo
kytojai, laimėję streiką, 
grįžo į darbą.

Prieškariniai biliai valstija

Bostonas. — Massachu
setts valstijos Legislatures 
juridinis komitetas pateikė 
legislatūrai bilių, kuris 
draustų šios valstijos pilie
čius siųsti į Kongreso ne
paskelbtą karą, koks dabar 
yra Vietname.

Juridinis komitetas nori; 
kad šį klausimą išspręstų 
Aukščiausiasis Teismas. Lai 
jis nutariamai* Vietnamo ka
ras yra legalus ir ar jau
nuoliai legaliai vežami į šį 
karą, kuriame jau žuvo

daugiau kai}) 40,000 ameri
kiečiu.

Panašus bilius yra pateik
tas ir New Yorko valstijos 
legislatūrai. Tikimasi tokių 
biiių ir kitose l^gislatūrose.

Liūdna statistika
Stockholmas. — 120 tūks

tančių nelaimingų atsitiki
mų per metus būna Švedi
jos įmonėse. 350 iš jų bai
giasi mirtimi, o 2,000 sun
kiu invalidumu.

Karakas.—Venezuela nu
tarė atnaujinti diplomati
nius ryšius su Tarybų Są
junga.

Philadelphia, Pa. — Juo
dųjų Pantherių informacijų 
centras jau trečią kartą pa
degtas, nemažai nuostolių 
padaryta.

Nixono planas erdvėms
Key Biscayne, Fla.—Pre

zidentas Nixonas paskelbė 
planą per sekamus U metų 
pasiekti planetas Jupiterį, 
Saturną, Uraną, Neptūną ir 
Pluto trijų bilijonų mylių 
tolio.

Pirmieji erdvėlaiviai į tas 
planetas bus siunčiami 1977 
metais. Žmogus pasieks 
Marsą taip, kaip pasiekė 
Mėnuli.

Washingtonas. — Prieš
karinių grupių vadai pas
kelbė, kad kovo 19 d. įvyks 
protesto demonstracijos 
prie drafto raštinių.

Kviečia baigti karą
Brazzaville. — Kongo 

Liaudies Respublikos revo
liucinė moterų taryba, tarp
tautinės moters dienos pro
ga, kviečia viso .pasaulio 
liaudį kovoti prieš karą 
Vietname.

Taryba kartu ragina 
Jungtines Valstijas baigti 
karą Vietname ir Laose, iš
traukti savo karines jėgas. 
Pasisako už paramą Afri
kos ir Azijos moterims, ko
vojančioms už išsilaisvini
mą.

Atlanta. — Tymais susir
gimai visoje šalyje pakilo 
70 proc.

Laikraščiai pervesti 
darbininkų kontrolei
Lima, Peru. — Valdžia 

nacionalizavo laikraščius 
“Expreso” ir “Extra” ir 
a b u laikraščius perdavė 
darbininkams kontroliuoti.

Pirmiau tie laikraščiai 
buvo turtuolių nuosavybe 
ir gynė kapitalistų reikalus.

Buffalo, N. Y. — 400 po- 
licistų buvo pašaukti valsti
jos universitetan sukontro
liuoti studentų demonstra
cijas.

Vokietijos antifašistų 
reikalavimas

Bonna.— Nacizmo laikais 
persekiotų asmenų susivie
nijimo prezidiumo delegaci
ja, kaip rašo laikraštis “Un- 
zerė cait”, aplankė VFR 
prezidentą Heinemaną ir 
pareiškė jam susirūpinimą 
dėl Vakarų Vokietijos val
džios pakantumo neonacis- 
tinės nacionaldemo kratų

Antifašistai pasakė, kad 
aktyvėja fašistinė ND P 
veikla, ir pabrėžė, jog ją 
reikia uždrausti ir paleisti.

Washingtonas. — Valdžia 
per federalinį teismą reika
lauja pan a i k i n t i suktus 
Jungtinės Mainierių Unijos 
rinkimus. Tyrinėjimas tę
siamas.

New Haven, Conn.—Yale 
universiteto prof e s o r i a i 
Scully ir Trumbull paskel
bė, kad jie badauja penkias 
dienas, protestuodami prieš 
karą Vietname.
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Studentija ir socialinės 
problemos

IŠSKYRUS vieną kitą universitetą, kuriame dar vis 
pasireiškia šioks toks studentų bruzdėjimas, bendrai pa
ėmus šį mokslo sezoną stebėtinai ramu mūsų aukštosio
se mokyklose. Kas pasidarė? Argi jau laimėtos visos tos 
reformos, už kurias taip garsiai kalbėta pernai žiemą ir 
pavasarį? Vietnamo karas buvo vienas iš tų pagrindi
nių klausimų, kurie giliausiai jaudino mūsų studentiją. 
O karas tebeveikia, kaip ir pirmiau — kas savaitė be
veik apie šimtą Amerikos jaunų vyrų jame žūsta. Tai 
kodėl šiemet šiuo klausimu aukštosiose mokyklose ma
žiau susirūpinimo?

Pereitą pirmadienį šiais klausimais skaitėme įdomų 
straipsnį “The New York Timese”. Rašo William K. 
Stevens. Atrodo, kad jis gan teisingai įžiūri naują situa
ciją. Jo straipsnis “ Student Activists Turning From 
Campus to Society” vertas dėmesio. Jis mano, kad pre
zidentui Nixon ui su Vietnamo karo vietnamįzacija pa
vyko išmušti iš studentų aktivistų rankų prieškarinės 
propagandos ir agitacijos įrankį. O kas liečia reikala
vimą mokyklose visokių reformų, tai studentai pamatė 
ir įsitikino, kad beveik beviltiškos jų pastangos.

Todėl, pasak Stevenso, mūsų studentijoje prasidė
jo persiorientavimas. Jie pamatė, kad jie iš tikrųjų ko
voja ne prieš šaltinį, iš kurio visos/‘mūsų dienų blogy
bės ir nelaimės kyla, o prieš atskirus reiškinius. “Šitie 
studentai, aplamai paėmus, priėjo išvados”, labai susi
rūpinusiai sako Stevens, “kad jų tikrasis priešas yra ne 
universitetas, bet išnaudotojiška ir neteisinga santvar
ka, kurioje universitetas operuoja ir kurį ji kontro-

. Dan Segal, vienas iš Kalifornijos universiteto akti- 
vistų, pareiškė: “Mažai tėra naudos iš pastangų pakeis
ti universitetą iš vidaus, jeigu nebus politinės pakaitos 
už universiteto sienų. Tu gali visą universitetą sulygin
ti su žeme, ir vis tiek niekas nepasikeis. Universiteto 
regentai (bosai) vis tiek sakys, kad jiems priklauso ir 
šis sugriauto universiteto laužas”.

Labai, labai išmintingai pasakyta. Tiesa, reikia ko
voti už reformas, už pagerinimus pačiame universitete, 
bet pagrindiniai jo nepakeisi, nes jis priklauso šiai iš
naudotojiškai santvarkai ir jai tarnaus, bus jos įrankis, 
kol ši santvarka gyvuos.

Apie mūsų studentijos ir bendrai jaunimo pakry
pimą į naują kelią liudija ir tas faktas, kad neseniai 
susiorganizavo marksistinė - leninistinė The Young 
Workers Liberation League (Jaunųjų darbininkų Išsi
laisvinimo Lyga), kurios programa yra atvirai revoliu
cinė, nes joje kalbama apie pakeitimą kapitalistinės san
tvarkos socialistine santvarka. Tokia jaunimo organi
zacija gimė šiuo laiku todėl, kad atsirado gera dirva 
jai klestėti. Naujoji organizacija mojasi dideliems žy
giams. Aišku, kad ji stengsis po savo vėliava sutraukti 
ir pažangiąją studentiją.

TURĖTŲ SUPRASTI
Urugvajaus lietuvių “Dar

bas” (vas. 24 d.) vedamaja
me “Ar galima prikelti mi
rusį režimą?” sako:

Kuomet visas Pasaulis švęs 
LENINO GIMIMO ŠIMTME
TĮ, kuomet TARYBINĖ LIE
TUVA švęs 30-ts metų gyvavi
mo, kuomet jau visas Pasaulis 
supranta socializmo reikšmę 
ir su kiekviena diena socializ
mo šeima didėja, ir tuo pačiu 
metu randasi dar žmonių, ku
rie dar nori prikelti mirusį rė
žimą.

Mūsų kolonijoje dar randa
si tokių, kurie sąžiningai dar 
nori atšvęsti 16-tą vasario. Juk 
jau Lietuvoje toji data yra už
miršta. Kodėl ji užmiršta, tą 
jau žino daugumas lietuvių, 
nes toji data tai'yra buržuazi
nės Lietuvos sukaktis, tai yra 
diena, kurioje įvairaus plauko 
hitleristai-fašistai dar ieško 
prikelti mirusius rėžimus. Na, 
tai jie ir švenčia tas sukaktis, 
nes jiems yra artimos, bet gai
la tų lietuvių, kurie vienaip ar 
kitaip yra suklaidinti ir pasi
duoda jiems.

Čia Urugvajuje kiekvienas 
lietuvis gauna laiškus iš Lietu
vos, gauna juos ir “vadeivos”, 
gauna Jr jėzuitai ir jie žino 
visą teisybę. Jie gerai žino, 
kad Lietuvoje gyvenimas su 
kiekviena diena darosi laimin
gesnis ir turtingesnis, žino, 
kad Lietuvos Jaunimas studi
juoja, , kad Lietuva iš skur
džios žemdirbystės šalelės, 
šiandien išaugo industrine ša
lia ir jau lyginasi su daugeliu 
Europos valstybių, o kaip ku
rias ir ant ko jau pralenkė.

Žinoma, labai gaila tų lie
tuvių, kurie tiki “vadeivų” 
melais apie Lietuvą ir juos 
teberemia. Su laiku jie su
sipras.

Liepsnonio — Ak, rūtos, rū
telės!” (iš atsiminimų); M. 
Macijauskienės —“Pažintis 
su Marksu”; V. Baltrėno — 
“Laimingas lietuvių liau
dies ateities laidas” (Leni
no 100-osioms gimimo meti
nėms atžymėti); V. P. — 
“Lietuvos medikų darbai”; 
Irenos Vladimirovienės — 
“Beždžionių karas”, ir J. 
Kurliandžiko —- “A. Puški
no kūryba Lietuvoje”.

BROLIAI AR VERGAI?
Kanadiečių “Liaudies Bal

se” (kovo 6 d.) savo “Pasta
bose” drg. J. Y. rašo:

“Sakoma, kad JAV admi
nistracija nelinkusi pripa
žinti Kanadai vandenis tarp 
Arktiko salų.

Nenori pripažinti Kana
dai ir tam tikrų rajonų At
lante, kur esą nemažai naf
tos.

Kanadai, tu r būt, teks nu
sileisti, kaip kad nusileido 
daugelyje kitų klausimų.

Kai Dėdė Šamas pagrū
moja, visi nutyla.”

Tai koks įspūdis iš to 
sidaro? Daug silpnesni 
biečiai šitokiai vergijai
sipriešino, o mūsų kaimynai 
kanadiečiai baigia, bent jau 
ekano m i n i a m e gyvenime, 
savo nepriklausomybę 
rasti...

su- 
ku-

pra-

Dešimt “dievo prisakymu” 
biznieriams

STAIMBIAUSIA Amerikos biznierių organizacija 
The United States Chamber of Commerce pąskelbė ko
deksą (taisykles), kaip biznieriai turėtų elgtis su savo 
kostumeriais - pirkėjais. Kodeksas susideda iš dešim
ties punktų, kurie skamba daugmaž taip:

1. Rūpinkis kostumerių-pirkėjų sveikata ir saugumu.
2. Naudokis pažangiąją technologija, gamindamas 

produktus, kad jie būtų aukščiausios rūšies.
3. Stengkis susipažinti su kostumerių norais ir 

poreikiais.
4. Laikykis pažadų.
5. Žiūrėk, kad daiktų kokybė būtų aukšta ir kad 

kainos nebūtų per aukštos.
6. Pašalink suktybes ir apgavystes.
7. Žiūrėk, kad patarnautojai-pardavėjai būtų gerai 

susipažinę su produktais ir gerai patarnautų.
8. Suteik kostumeriams ko plačiausias informaci

jas apie produktus.
9. Padėk jiems susipažinti su kainomis ir jas pa

lyginti.
10. Sudaryk sąlygas kostumeriams pasiskųsti ir duo

ti savo patarimus.
Prieš šiuos prisakymus biznieriams nieko negali

ma pasakyti. Tik bėda tame, žinoma, kad retas kuris 
biznierius su jais skaitysiu Žinant, kad didelės fų dau
gumos vienintelis tikslas pasidaryti pelno, ypač mažai 
dėmesio susilauks įsakymas kostumerių neapgaudinėti.

PRIEŠ BENDRĄ PRIEŠĄ
“The N. Y. Times” korės-* 

pondentas Tillman Durdin 
rašo iš Hong Kongo apie 
santykius tarp Kinijos ir 
šiaurinės Korėjos. Prieš 
keletą metų tie santykiai 
buvę labai pablogėję. Kini
jos komunistai buvo paskel
bę Korėjos komunistų va
dus revizionistais. Dabar 
tie nesusipratimai esą išly
ginti ir santykiai tarp jų la
bai draugiški ir šilti.

Kodėl toks pasikeitimas? 
Tillman Durdin atsako: 
“Vyriausias faktorius tai 
abiejų kraštų nusistatymas 
prieš Japoniją ir baimė iš 
Japonijos pusės pavojaus.” 
Dalykas, mat, tame, kad 
Jungtinės Valstijos japo
nus apginklavo nuo kojų iki 
galvos. Japonijos imperia
lizmas smarkiai kelia gal
vą. Jis iš tikrųjų su laiku 
gali vėl sudaryti rimtą pa
vojų tame pasaulio kampe 
taikai. Akli būtų Š. Korė
jos ir Kinijos komunistai, 
jeigu jie to nenumatytų ir 
nesirūpintų.

GALIMA SUTIKTI
Chicagos kunigų “Drau

go” bendradarbis K. Br., 
pasigyręs, kad jis buvęs ti
krai paties dievo sutvertas, 
sako: “Yra1 žmonių, kurie 
mėgsta pajuokti Šv. Mari
jos mergystę ir Jėzaus Kris
taus prisikėlimą iš numiru
siųjų. Tačiąu jie nežino, 
ar nenori žinoti, kad pajuo
kimais religija nesugriau
nama” (“D.” kovo 7d.).

Su šia “filosofija” sunku 
nesutikti. Pajuokimais ar 
išjuokimais su religiniais 
burtais nesusidorosi. Rim
tas ateistas niekados tokio
mis priemonėmis nepasi
kliauja. Jis žino, kad pa
juokimas tiktai užgauna 
tikinčio žmogaus jausmus ir 
jį dar toliau atstumia nuo 
savęs, jo neapšviečia. Ko
vai su religiniais burtais ir 
prietarais yra reikalingos 
mokslinės, rimtos priemo
nės.

šį laišką gavo mūsų vei
kėjas ir bendradarbis flori- 
dietis inžinierius Antanas 
P. Gabrėnas nuo savo bro
lio sūnaus iš Tarybų Lietu
vos.
Mielas Dėde,

Dabar lauksime laiško iš 
Jūsų, lauksime naujienų. 
Mums naujienos iš Jūsų vi
sada įdomios, visada lau
kiamos.

Imant platesniu mastu, 
norėtųsi džiaugtis, viskas 
klostosi gerai, žmonių, dau
gelyje kraštų, senos (svajo
nės pildosi — žymiai gerėja 
gerbūvis, tobulėja gyveni
mas; žmogus pajunta norą 
gyventi, veržtis pirmyn, 
siekti kažkokios nebūtybės. 
Štai, kad ir Lietuvoje yra 
tokių pasiekimų, kurių se
nesnės kartos žmonių vaiz
duotėje galėjo būti tik fan
tazija. Ir fantazavimo ga
limybes bei duomenis turė
jo, toli gražu, mažas ratas 
žmonių. O šiandieną, ir tie 
senukai kupini džiaugsmo, 
kad mes pasiekėme tokį ly
gį, mes gyvename progreso 
ir bendro pakilimo laikotar
pyje. Taip tai yra. Juk 
tas džiaugsmas pradėjo pa
siekti, kai kuriuos, visai ne
seniai. Mat, iki šiol gydė
me skaudžias karo pasek
mių žaizdas. Ir štai šiais 
metais švęsime dvidešimt 
penkerių metų sukaktį, kai 
nutilo paskutiniųjų patran
kų šūviai, bombų sprogimai, 
bei kitų ginklų žvangėjimas. 
Taip, oficialiai karas pasi
baigė, tačiau jis banditiz
mo, pilietinio karo bei kito
kiuose pavidaluose dar tęsė
si 5 metus. Gyvenimas bu
vo neramus, baimė, vos ne 
kiekvieną žmogų persekiėjo 
visur ir visados, todėl šian
dieną, kada visa tai jau pra
eityje, žmogus kvėpuoja 
lengvai, džiaugsmas, laimė 
ir pasisekimai yra pagrin
diniai jo palydovai.

Su kokiu šiurpu mintyse 
mes skaitome straipsnius 
apie Lietuvoje pasaulinio 
karo pradžią, apie žmones, 
kuriems niekas neegzista
vo... Jie norėjo pavergti 
Pasaulį.

Tačiau Pasaulio vystymą
si, žmonijos vystymąsi, ma
tomai, taip pat nusako kaž
kokie tai dėsniai. Dėsniai, 
kurių esmės mokslas dar 
nėra pasiekęs. Juk jų dėka 
neįvyko tai, kas būtų žmo
niją pražudęs, nuvedęs į

dinių neįsiliepsnotų nauji 
žmoniją žudantieji karai, 
naujos nekaltų žmonių ne
laimės, nesėkmės. Jei to ne
bus — žmonija klestės. O 
žmogus, panaudodamas vei
kiančių dėsnių galią, ties 
sau kelią į dar gražesnę 
ir šviesesnę viso Pasaulio 
žmonijos ateitį.

Tad tiek, Mielas Dėde! 
Atleiskite, kad aš truputį 
nukrypau...

Likite sveiki.
Linkėkite nuo mūsų tri

jų geriausios sėkmės Tetai 
Mery ir Jūsų sūnums. Ar 
Teta neatvažiuos su daini
ninkais į dainų šventę Vil
niuje? Kaip būtų malonu, 
kad Ji pas mus padainuotų 
lietuvi/1 Ą dainelę.

Tad viso geriausio.
Nuoširdžiai Jūsų 
Antanas Gabrėnas
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Gerb. drg. Redaktoriau,
Nuoširdžiai dėkoju už 

man atsiųstą “Laisvės” nu
merį su recenzija apie ma
no knygą.

Nežinau, kaip Jums atsi
lyginti už paslaugą. Atmin
kite, kad aš taip pat čionai 
esu pasistengęs padėti Jū
sų laikraščiui.

Su pagarba ir 
linkėjimais
J. Stepanauskas

Berlynas
Rytu Vokietija
197(f II 4

Nuoširdžiai sveikinu “Lais
vės” Redakcijos darbuoto
jas, kurios taip nuoširdžiai 
darbuojasi, negailėdamos sa
vo jėgų, nesiskaitydamos su 
laiku, visą savo energiją 
skirdamoš kovai už švieses
nį rytojų darbo žmonių 
labui ir'progresui..

Su nuolankumu— 
Vytautas Grupkaitis 
su šeima

Inta, USSR
1970 m. vas. 26

Belgradas.— TSRS Kom
partijos pirmasis sekreto- prapultį, 
rius Brežnevas sutiko neto
limoje ateityje lankytis Ju- kad iš daugelio Pasaulio 
goslavijoje.

Dabar svarbiausia yra tai,

Gerb. Redakcija!
Neseniai grįžau iš 

rikos į brangią tėvynę, kur 
viešėjau Floridoje tris mė
nesius. Šiandien prisimi
niau praleistas dienas St. 
Petersburge ir norju per 
Jūsų laikraštį padėkoti 
draugams iš 45 kuopos už 
malonų ir šiltą manęs pri
ėmimą. Labai esu dėkin
ga Aid. ir P. Aleknams, 
Blaškiams, Mileriams, P. 
Pučkoriui, A. ir R. Bruver, 
Valley, A. Čelkiui už malo
nų priėmimą nepagailėju
siems brangaus savo laiko,

Ame-

ŽURNALO “ŠVIESA”
ŠIŲ METŲ NUM. 1-mas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos narius jau pasiekė 
žurnalo “šviesos” š. m. pir
mas numeris. Tiek technika, 
tiek turiniu leidinys daro 
gražų įspūdį.

• Be vedamojo ir keleto ei
lėraščių, šiame numeryje 
skaitytojas ras šiuos straip
snius: K. Petrikienės, LLD 
pirmininkės “Pirmoji mote
ris mokslininkė”; Vytauto 
Bogušo—“Erazmus Rotter- 
damietis ir Lietuva”; Dr. 
A. Petrikos — “Jaunimo 
ideologija ir jo puoselėjama 
muzika”; “Kunigo Tumo- 
Vaižganto nusivylimas baž
nyčia ir klerikalais”; A.

vietų susidarančiu karo ži-

Rokiškio rajono Ragelių tarybiniame ūkyje yra daug gerų dai
nininkų, šokėjų, muzikantų, čia veikia vienuolika saviveiklos ratelių. 
Jų tarpe — moterų ansamblis, moterų sytistetas, orkestras, kaimo 
kąpela, senųjų šokių kolektyvas. Ūkio 1 saviveiklininkai koncertavo 
daugelyje savo ir aplinkinių rajonų kolūkių. Neseniai ūkyje pasta
tyti nauji erdvūs kultūros namai. >

A, Dilio nuotraukoje matome moterų sekstetą repeticijoje. Va
dovas -— Selynes aštuonmetės mokyklos mokytojas Antanas Stakėnas.

man parodžiusiems Flori
dos įdomybes. Linkiu Jums 
visiems, brangūs draugai, * 
ilgų metų daug sveikatos 
ir neišsenkamos energijos.

Kiek daug gerų žmonių > 
sutikau Jūsų tarpe, rodoą, 
ir dabar juos matau. Mus 
jungė visus meilė Tėvynei 
Tarybų Lietuvai, ir būdama 
toli nuo gimtinės * aš jau
čiuosi tarp savų. Labai 
laukiu Jūsų atvažiuojant, 
kad galėčiau atsilyginti to
kiu pat dėmesiu ir nuo
širdumu. Džiaugiuosi, kad 
A. ir Povilas Aleknos, P. 
Pučkorius A. Pakalniškienė 
šią vasarą žada aplankyti 
T .Lietuvą, pažiūrėti Dainų 
šventės. Jūs pamatysite 
dainuojančią ir šokančią 
Tarybų Lietuvą, kuri sutiks 
Jus lietuvišku vaišingumu 
ir nuoširdumu.

Iki pasimatymo Tėvynėje;
Kričalienė Emilija 
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Didžiai gerbiama
“Laisvės” Redakcija! r

Šiuo prašau suteikti vie- < 
tos Jūsų redaguojamo laik-* 
raščio skiltyse padėkos pa- 
rei š k i m u i, nenuilstamai 
spaudos platinimo entuzias
tei Margaritai Valilionienei 
ir jos vyrui Aleksui, už jau 
vėl gautus pirmuosius 1970 
metų numerius “Laisvės”.

Labai džiugu, kai prisi- ’ 
meni faktus, kad nuo pasi
baigimo pirmojo pasaulinio 
karo, Jūs su didžiu pasi
šventimu vykdote tą pras
mingą ir kilnią misiją, 
skleisdami pažangios min
ties šviesą, negailėdami, nė 
lėšų, nė triūso.

Džiugu, dar ir dėl to, kad 
“Laisvė” laikraštis mielai 
skaitomas plačios mūsų 
apylinkės žmonių.

Taip pat, nuoširdžiausiai 
sveikinam Margaretą Vali- 
lionienę savo ir skaitytojų 
vardu su artėjančia kovo* 
aštuntąja tarptautine mo-» 
terš diena.

Vincas Mažylis ir žmona 
1970 m. vasario 26 d.

NAKTIS
Išvyniojo naktis 

tamsiaplaukė
Ilgus ritinius drobės pilkos.
O mėnulis per 

debesis plaukia, 
Supas vienas ant' 

beržo šakos; .
Užsikoręs virš 

pamiškio gryčių,
Užsimąsto ir žvalgos tylus— 
Gaivą vandenį

geria žilvičiai, 
Ties upe panarinę kaklus.
čia po avižas—

Jūrą geltoną— 
Visą naktį klajoti galiu. 
Kvepia duona, 

lietuviška duona, y 
Apynėlio svaigiu spurgeliuu 
Rymo kaimai, Į'

Sumigę miškeliai 
Apgaubti sidabrinės

miglos...
Bet kažkas jau vėl 

kibirkštis skelia
Pilkuose mano lango 

stikluos.
O mėnulis per 

avižas plaukia.
Tuoj gegutė

beržyne kukuos. ..
Suvynioja naktis 

tamsiaplaukė
Ilgus ritinius drobės pilkos.

J. Nekrošius

Minidoka, Idaho. — Kad 
palaikytų aukštas bulvių 
kainas, du milijonai svarų 
Idaho bulvių buvo sunai-1 
kinta. f

Karakas. — Venezuelos ir A 
Lenkijos atstovai susitarė 
padidinti prekybą.
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POVILAS VENTA

Nuo Vilniaus iki Klaipėdos
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

(Tąsa)
Gilaus susijaudinimo 

momentas
Galite įsivaizduoti, kaip 

aš susijaudinau, kai pama
čiau į mano sukaktį atvy
kusius Lietuvos Komunis
tų partijos Centro Komite
to pirmąjį sekretorių An
taną Sniečkų, Lietuvos už
sienio reikalų ministrę Le
okadiją Diržinskaitę, Vil
niaus merą Vytautą Saka- 
lauska, Vilniaus universite- 
to rektorių Joną Kubilių, 
rašytoją Juozą Baltušį, ir 
daugelį kitų iškilių asme- 
menybių. Jie mane labai 
nuoširdžiai pasveikino, svei
kino mane ir kovų draugai, 
su kuriais kartu kovėmės 
prieš fašizmą Ispanijoje. 
/ELTos” direktorius Dona
tas Rodą paskelbė, kad man 
suteikiamas Lietuvos Žurna- 

■, listų Sąjungos garbės nar- 
rio vardas, įteikė atitinka- 

► mą raštą. Jubiliejaus pro- 
v ga susilaukiau g ausi ų ir 
gražių dovanų.

Labai susijaudinęs padė
kojau bičiuliams už jų 
malonų dėmesį, kurį jie, 
taip gražiai page r b d a m i 
mane, parodė mums vi
siems — Amerikos progre
syvioms lietuviams.

Tos pačios dienos vaka
re buvau Filharmonijoje. 
Čia įvyko įspūdingas Klai
pėdos saviveiklininkų kon
certas, kuris buvo rodo
mas ant televizijos. Žiūro
vai klausėsi chorų dainų, 
lengvosios muzikos, matė 
liaudies šokius. Viduryje 
koncerto, mano didžiuliam 
nusistebėjimui, buvo pa
skelbta, kad salėje yra sve
čias iš Amerikos, senas 
klaipėdietis Povilas Venta. 
Ką darysi, teko atsistoti, 

? pasirodyti publikai. Tuoj 
pat pribėgo tautiškais rū
bais apsirėdę klaipėdie
čiai — mergina ir vaikinas. 
Jie pasveikino mane ir įtei
kė gėlių. Apkabinau juos, 
padėkojau ir taip siusi jaudi
nau, kad vos suvaldžiau 
ašaras.

Klaipėdiečiai Vilniuje
Norėčiau paaiškinti, kad 

klaipėdiečių koncertas Vil
niuje nebuvo atsitiktinis, 
kad visa Lietuva tuo metu 
ruošėsi paminėti didžiulį 
jubiliejų — sausio pabaigo
je sukako 25 metai, k a i 
Klaipėda ir Kuršių nerija 
buvo išvaduotos nuo hitle
rininkų. Ta proga Klaipė
dos saviveiklininkai ir kon
certavo sostinėje, o televizi
ja šį koncertą rodė visiems 
Lietuvos gyventojams.

/ Kai manęs paklausė, ar 
nenorėčiau kartais nuvykti 
į Klaipėdą ir dalyvauti iš
kilmėse, aš mielai sutikau. 
Kaip gi nenuvažiuoti į savo 
jaunystės miestą! Tai kas, 
kad teko ten kadaise daug 
vargo matyti, daug visokių 
sunkumų pakelti. Užtat tuo 
džiugiau, kad šiandien Klai
pėda priklauso mums, lie
tuviams, kad čia gvveną 
žmonės neturi kentėti nuo 
visokių — vokiškų, lietuviš
kų ar kitokių — išnaudo
to iu.

Tiesa, keli draugai mane 
nuo kelionės į Klaipėdą at
kalbinėjo, mat, prieš tai 
kur sugavau šaltį, greičiau- 

r šiai, važinėiant po Vilnių, 
y Bet negi dėl šalto oro nie

kur nosies nekiši? Norėjau 
a pamatyti, ar per tuos ket

verius metus, kai čia nebu
vau, Vilnius kiek pasikeitė. 
Žinot, smarkiai pasikeitė.

Žirmūnų rajonas, kuris 
1966 metais tebebuvo stato
mas ir todėl dar neatrodė 
užbaigtas. Žirmūnuose, kaip 
man sakė, gyvena daugiau 
kaip 40,000 vilniečių. Dideli, 
įvairių aukščių namai gra
žiai išdėstyti palei Nerį ir 
atokiau 
tos 
Man

ir
is

nuo jos.
trolleybus 

viso susidarė

Jau įreng- 
linijos. 

įspū-

tis tabletėmis, lygiai taip 
ten praeiti kaip ir Vilniuje.

Iš sostinės išvykome po
pietę. Spaudė nedidelis šal
tukas, bet plačioje magis
tralėje iki Kauno buvo daug 
transporto. Būtume galėję, 
pervažiavę tiltą' per Nerį 
prie Kleboniškio, neužsukti 
į Kauną, o patekti tiesiai į
Žemaičių plentą. Tačiau tu- sų pradedama tik antroje

gražiuose rūniuose mokosi, 
kaip man pasakė mokyklos 
direktorė Janina Gureckie- 
nė, 1,500 mokinių. Moks
las, aišku, nieko nekainuo
ja. Ši mokykla lyg ir spe
ciali. Ji ypatinga tuo, kad 
čia stipriau dėstoma vokie
čių kalba. Jau nuo pat pir
mos klasės' vaikai turi dvi 
vokiečių kalbos pamokas, 
kurių kasmet vis daugėja. 
Lietuviu kalbos mokoma še
šis kartus per savaitę, o ru-

O

Vilniuje Filharmonijos salėje tarp Klaipėdos saviveiklininku.

dis, kad dauguma Vilniaus 
autobusų ir trolleybusų kaip 
tik į Žirmūnus važiuoja.

Buvau pasidairyti ir po 
naujai statomą sostinės ra
joną — Lazdynus. Dabar 
čia panašus vaizdas, kaip 
kadaise Žirmūnuose maty
tasis. Nemaža namų jau pa
statyta, bet pilna statybos 
kranu. Gerai vienas archi
tektas sakė, kad čia ir kitur 
Lietuvoje namai dygsta 
kaip grybai po lietaus. Bejb, 
iš Lazdynų per Nerį per
mestas naujas, puikus til
tas, o ateinančiais metais, 
kai bus galutinai sutvarky
ti visi privažia v i m a i, čia 
kursuos ne vien autobusai, 
bet ir trolleybusai. Lazdy
nuose taip pat gyvens ke
liasdešimt tūkstančių žmo
nių. Kaip ir Žirmūnuose, 
namai moderniški, butai su 
visais patogumais — centra- 
liniu šildymu, karštu ir šal
tu vandeniu, dujomis — o 
kainuoja labai pigiai, gal 
net, kai palyginu su mūsų 
nuompinigiais, per pigiai. 
Bet vietiniai gyventojai tuo 
nesistebi, jie pratę, kad bu
tai pigūs.

Taigi, kaip rašiau, buvau 
peršalęs, todėl mane atkal
binėjo, pat arė važiuoti į 
Klaipėdą tik iškilmių išva
karėse. Bet aš vis tik ne
sutikau, nes i labai norėjau 
bent porą dienų pabūti Klai
pėdoje, o šaltis, kurį suga
vau, gūli, nutariau, gydan-

rėjau bent kelioms minu-pklasėje 
tems užsukti į buvusią lai
kinąją sostinę. Mat, Nastė 
Buknienė prašė būtinai, kad 
ir trumpai, asmeniškai pa
sveikinti jos sesutę, kuri 
gyvena Panemunėje. Todėl 
prieš pat Kauną pasukome 
į kairę, įvažiavome į Petra
šiūnus, po to hidroelektri
nės “stogu” per Nemuną 
patekome į Panemunę. Lai
mei, sesutė buvo namie. 
Trumpai pasikalbėjome ir 
išskubėjome į pajūrį.

Pagaliau Klaipėdoje
Tik atvykus į Klaipėdą, 

mane sutiko draugai, suži
noję, kad kiek sunegalavau, 
vos ne per jėgą nuvežė li
goninėn. Budinti skyriaus 
gydytoja apžiūrėjo, davė

Beje, rusų kalba, 
‘kaip sužinojau, nėra priva
loma. Tačiau beveik nebū
na atvejų, kad kurie nors 
tėvai prieštarautų tam, kad 
jų vaikai mokytųsi rusiškai. 
Kuris jų nenorės, kad vai
kas išmoktų dar vieną svar
bia kalbą, kuri įgauna vis 
didesnę reikšmę pasaulyje.

Turėjau progos apžiūrėti 
šivesias, erdvias klases, 
puikiai įrengtus chemijos, 
literatūros, biologijos ir 
ligofoninį kabinetus. Man 
sakė, kad yra dar fizikos ir 
kitokie kabinetai, didelė bib
lioteka, bet ten nebuvau, 
nes teko skubėti pas moks
leivius į salę.

Su moksleiviais
Moksleiviai parodė litęra-

vaistų ir visokių patarimų, turinį - muzikalioj montažą.
kaip naktį dėti kompresus. 
Na, patarimai paprastai 
nieko1 nekainuoja. Tačiau 
čia nereikėjo mokėti nei už 
gydytojo talką, nei už 
tus. Pas mus visa tai 
mažiausiai 20 dolerių

vieti-
visaip

pa- 
su 

pasi-

kytis, palinkėjau jiems bū
ti stropiems, o užaugus — 
gerais gimtojo krašto pilie
čiais.

Kai ėjau iš scenos, pri
bėgę moksleiviai įteikė gė
lių, dovaną ir pasveikino su 
gimtadieniu. Mieliems vai
kams nuoširdžiai padėko
jau. Po dar kelių eilėraš
čių bei dainų į sceną bu
vo pakviestas mano drau
gas Jonas Jurgaitis. Jis 
taip pat papasakojo vai
kams apie senąją Klaipėdą, 
kaip sunku kadaise buvo 
siekti mokslo, kaip 
niai vokiet i n i n k a i 
trukdė lietuviams.

Apie uostą
Pasibaigus koncertui, 

buvojome dar truputį 
mokyklos vadovybe,
kalbėjome apie šį bei tą, o 
po to išvykome i jūros pre
kybos uostą. Iš pradžių 
mane pakvietė pas save uos
to viršininko pavaduotojas 
Edmundas Albrechtas. Tai 
jaunas, energingas vyras, 
inžinierius, kuris tvarko vi
sus uosto eksploatavimo rei
kalus. Jis trumpai mane 
painformavo apie dabartinį 
Klaipėdos uostą. Pasirodo', 
dabar į Klaipėdą kas mė
nesį atplaukia vidutiniškai 
nuo 120 iki 140 laivų. At
plaukia iš Kanados, Pietų 
Amerikos, Vokietijos, Siri
jos, Prancūzijos, Suomijos, 
Švedijos ir kitų valstybių. 
Uostas smarkiai išplėstas, 
rekonstruotas ir labai gerai 
mechanizuotas.

(Bus daugiau)

PREGRESAS

Šen ir ten pasidairius
stambiausiais bunkeriais ir 
fabrikantais nustato savo 
šalies ir užsienio politiką.

Prieš porą mėnesių viso-

Aš manau neklysiu pasa
kęs, jog mūsų LLD Centro 
Komitetas praėjusiais 1969 
metais buvo parinkęs savo 
nariams puikią, įdomią kny
gą, parašytą Mikalinos Meš-je šalyje buvo pasklidęs 

Žvelgiu į to-džiuginantis optimizmas : 
kai tik Vietname karas su
stos, visos šalies žmonių 
buitis pagerės. Nes apie 30 
bilijonų dolerių, dabar ka
rui skiriamų, bus galima 
sunaudoti šalies civiliniams 
reikalams. Bet Pentagonas 
griežtai atsakė, kad ir ka
rui pasibaigus Vietname, 
jie neduosią civiliniams žmo
nėms tų 30 bilijonų dolerių, 
nes jiems reikės pirktis 
daug naujoviškų ginklų. Tai 
visiems aišku, kas nūnai ša
lies bosas... Pentagono ge
nerolai ...

kauskienės, “ž 
liūs.” Prie daugelio komen
tarų spaudoje, aš pakėliau 
klausimą kuopos susirinki
me, norėdamas išgirsti iš 
daugelio burnų išsireiški
mus apie knygą, ar jiems 
patinka, ar ne. •. Po disku
sijų apie knygos vertingu
mą, susumavus gautus duo
menis, išryškėja, kad di
džiuma narių pilnai paten
kinti šiuo literatūriniu vei
kalu, tai su mažomis pasta
bomis.

Pirma: kodėl autorė ne
parašė knygoje, kada ją iš
leido fašistai iš kalėjimo? 
Antra: labai neaišku, kodėl 
Michalina, būdama jauna ir 
daili mergina, taip ilgai 
draugavo ir romansavo su 
pūetu Kaziu Boruta? Abu 
jauni roman tįstai skirtin
gų ideologijų. Kazys mo
kėsi kunigu seminarijoje, o 
Michalina pažangioj reali
nėj gimnazijoj. Autorė pri
sipažįsta, kad jinai Kazio 
nemylėjusi. Poetas buvęs 
savotiškas, ir nelipo jai prie

Aš manau, kad ir šiemet 
mūsų LLD nariai gaus gerą 
knygą, parašytą gabaus 
žurnalisto A. Laurinčiuko, 
kuris šiemet gyvena JAV ir 
daugeliui iš pažangiųjų lie
tuvių gerai pažįstamas. 
Knygos autorius savo mik
lia plunksna ryškiai nušvie
čia Afrikos kovas prieš atė
jūnus kolonizatorius. To
dėl galima iš anksto spręs
ti, kad gausime vėl įdo-

širdies... Tai kokiems ga- maus pasiskaitymo — nekę- 
lams per tokį ilgą laiką su sim dvasinio bado. O ką dar 
juo dažnai draugauti? Juk 
knygoje apie romansą su 
Kazziu pašvęsta gana daug 
puslapių.

ir bekalbėti apie mūsų išlei
džiamą žurnalą “Šviesą”! 
Jame telpa įvairių ir įdomių 
straipsnių. Tačiau, kiek te
ko patirti, tai žurnalo “Švie
sos” skaitytojai labiausiai 
graibsto ir godžiai skaito 
straipsnius, medikų parašy
tus apie žmonių sveikatą. 
Tai natūralu, nes dauguma 
LLD narių jau gerokai 
senstelėję ir su gana ap- 
laužta sveikata.

Šiuo metu mūsų šalyje 
kol kas dar mažai yra pi
liečių, kurie būtų rimtai su
sirūpinę savo šalies lėtai 
blėst a n č i a “demokratija,” 
kokia ji ligr šiol bebuvo. 
Nors tos demokratinės lais
vės tebuvo tik gražiais ir 
garbingais žodžiais revoliu
cijos simbolis, bet visgi bū
davo geriau kaip nieko... 
piliečiai turėdavo šiokį tokį 
balsą šalies tvarkymosi ra
te. O šiandien ne vien ei
linių piliečių balsas nereikš
mingas, bet ir aukščiausios 
šalies įstaigos—Kongreso— 
Pentagonas neklauso. Pen
tagono generolai su šalies

LAIŠKAS
Jums—kvepėjimas mėtos.
Jums—žaliavimas rūtos, 
Vėjo gūsis nuno marių 

' Ir nuo kalno Birutės.
Jums—lietuviška duona • 
Ir dainų sutartinė.
Jums linkėjimų siunčia 
žilagalvė gimtinė.
Jai nereikia blizgučių, 
Brangenybių ir aukso.
Ji tik tyliai pasako: 
“Jūsų laukiau ir lauksiu.”
Ji juk moka mylėti, 
Gerą širdį ji turi. . .
Jai atvežkit lyg džiaugsmą 
Savo ašarą sūrią.

J. Nekrošius

Šiomis dienomis gavau 
porą laiškų iš Tarybų Lie
tuvos. Juose nusiskundžia, 
kad ši žiema Lietuvoje bu
vo labai žiauri, šalta, ir 
sniego daug. Iš Elektrėnų 
giminaitė rašo, kad jų mies
te ir apylinkėj daugelis žmo
nių nušalo rankų ir kojų 
pirštus, kai kurie ausis. 
Daugelis serga gripu.

O iš Alytaus giminaitis 
rašo, kad pas juos tokios 
baisios sniego pūgos buvo, 
jog net laikinai susisieki
mą sustabdė, paštas nevei
kė ir bendrai transportas. 
Jaunesnioji karta tokios 
žiemos nebepamena.

r

Taip Lietuvoje vadina kon
certus, kai deklamuojamos 
eilės, dainuojamos dainos, 
ir visa tai skirta tam ti
kram dalykui. Šį sykį mon
tažas, kuriame dalyvavo 
merginų choras ir eilių de
klamuoto jos, buvo skirtas 
Klaipėdos išvadavimo 25-o- 
sioms metinėms.

Po kelių eilėraščių ir dai
nų simpatingas bernužėlis, 
kuris vedė koncertą, papra
šė mane tarti keletą žodžių 
moksleiviams. Nuėjau į sce
ną ir pasakiau trumpą kal
bą. Džiaugiausi, kad dabar 
Lietuvos vaikai turi kuo 

Dideliuose,'gražiausias aplinkybes mo-

vais-

lėša-

Sekantį rytą iš tikro pa
sijutau sveikas kaip ridikas. 
Todėl su dideliu malonumu 
pritariau pasiūlymui ne vien 
apžiūrėti miestą, bet ir nu
vykti į vieną mokyklą, o vė
liau į jūros prekybos, uostą, 
kuriame kadaise dirbau.

Taigi, apsilankiau, jei ne
klystu, dvyliktoje vidurinė
je mokykloje.

1 w

Klaipėdoje tarp dvyliktosios Vidurinės mokyklos mokytojų'ir mokinių.

KRIOKLĮ ĮVEIKIA LAIVAI
Vaikystėj ilgai negalėjai suprasti,
Kaip upės krioklį įveikia laivai,
Kaip prieš šitokią srovę jie gali užsklęsti, 
Kaip jie gali pakilt taip stačiai?

Juk vandens krinta, kliokia, 
Putoja, šniokščia, kriokia... 
Upėtakiai net neužšoka 
Neršt į aukštybę tokią!

Bet žmogus suprato, išrado, išmoko, 
Šią mįslę išsprendė laki jo mintis: 
Laivų geležies sunkią masę lyg dokai

Lai iškels ta pati vandens srauto slinktis!
Ir laivas pasuks į šalį,
Į siaurą, iškastą jam kelią, 
Į lygiagretišką kanalą, 
Kurį daug kartų skirsto, dalor_

Geležies tuos aukštus vartus iš žemojo galo 
Šliuzų motorai, žiūrėk, uždarys. 
Priplūdę vandens laivą štai kelia,—
Jie neprasiverš žemyn pro vartus, pro duris,—

Ir laivas kanale iškyla,
Įsiklausydamas į krioklio bylą; 
Pasukęs vėl toliau į upę gilią, 
Jis plauks aukštyn šimtus vėl mylių.

Taip krioklys, putodamas klaikiai,
Tikšdamas klaikiai, 

Geležinių laivų nesulaiko!
Jų nesulaiko!

Vandenų rūstų srautą įveikę,
Jų jėgą įveikę,

Jie plaukia aukštyn, kur jiems reikia,
Į kalnus, kur reikia,

Sirenom skardendami taikiai, 
Dainuodami taiką!

M. Kazlauskaitė

Socialistinių šalių 
rašytojų susitikimas
Bukareštas, (Tass-Elta). 

— Vasario 23-27 dd. čia vy
ko septintasis koordinacinis 
socialistinių šalių rašytojų 
sąjungų delegacijų susitiki
mas. Jame dalyvavo Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Ku
bas, Lenkijos, Mongolijos, 
'Rumunijos, Tarybų Sąjun
gos, Vengrijos ir Vokietijos 
Demokratinės Respublikos 
rašytojų organizacijų at
stovai.

Buvo apsvarstytas sąjun
gų darbas, pasikeista savi
tarpio informacija, ir tai 
parodė, jog rašytojų orga
nizacijos vaisingai bendra
darbiauja. Susitikimo daly
viai pabrėžė rašytojo vaid
menį ir atsakomybę socia
listinėje visuomenėje, jo už
davinius literatūros prie
monėmis padėti kurti nau
ją pasaulį. Susitikimas pra
ėjo draugiškai ir savitarpio 
supratimo aplinkoje.
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Šio dainininko kelias
Vaclovas Daunoras—vie- džiaugsmą, kai La Skalos 

nas populiariausių Lietu-meno vadovybė patikėjo 
vos dainininkų. O, rinkda-jam atlikti Monteronės par- 
masis profesiją, jis net ne- tiją Dž. 
galvojo apie

Dr. Juozas Rugienius
(Tąsa iš 1-mo pusi.) 

tis širdies chirurgija.

abejojo savo balso prigimti
mi, priskirdamas jį čia ba
ritonui, čia bosui. Antai, 
Vilniaus muzikos mokyklo
je, o vėliau konservatorijo
je jis su savo dėst y t o j a i s 
Stasiu Sodeika, Zen 
Paulausku ir 
trausku ruošė
baritono partijas.
damas konservą tori jos 
kurse operos teatre 
navo baroną Dž. 
“Traviatoje,” o 
liau su . dideliu pa

Verdžio operoje 
“Rigoletas.” Šį sėkmingą 
debiutą dar papildė dalyva
vimas iškilmingame kon
certe, skirtame operos tėvo 
K. Monteverdžio 400-osioms 
metinėms, koncertui Romo
je, Neapolyje, Florencijoje. 

Sugrįžęs į Vilnių, V. Dau
noras atliko karaliaus Pi- 

\ipru Pe-llypo (Dž. Verdžio “Don 
daugiausia Karlas”) ir Don Bazilijaus 

Jau bū-l(Dž. Rosinio “Sevilijos kir- 
) partijas, paruoštas 

jis dai- Milane. Pilypo vaidmuo su- 
Verdžioldėtingas ir sunkus ne tik 
kiek vė- vokaliniu, bet ir vaidybiniu 
dsekimu požiūriu. V. Daunoras pa-

Truputį daugiau k a i p 
prieš dešimt metų operuoti 
širdies ydas pradėjo ir Lie
tuvos specialistai. A. Sučyla, 
A. Pronskus, A. Marcinke
vičius—tai lietuviškos kar- 
diochirurgijos pionie r i a i, 
nedrąsiai pradžioje ėmęsi 
operuoti perikarditus, atlik
ti palengvinančias širdies 
ydų operacijas.

Dabar gi vien tik profe- 
s o r i u s A. Marcinkevičius 
Vilniaus klinikinėje ligoni
nėje per metus atlieka apie 
300 sudėtingiausių širdies 
operacijų.

Sparčiai vystantis kar- 
diochirurgijai, iškilo naujas 
uždavinys—tiksli operatyvi 
diagnozė. Kokie anatomi
niai pakitimai trikdo šir
dies darbą? Ar reikalinga 
skubi operacija? Ar ji iš vi
so tikslinga? štai klausi
mai, kurie sudomino Vii-

lininko metodas rekomen
duotas visoms šalies gydy
mo įstaigoms.

Vilniaus universiteto do
centui Juozui Rugieniui su
teiktos išradėjo teisės, o ne
seniai šia tema jis apgynė 
medicinos mokslų daktaro 
disertaciją.

Vida Gavelienė

as

t ;

Nuotraukoj: V. Daunoras—Mefistofelis 
Š. Guno operoje “Faustas”

atliko populiariąją toreado- teikė vilniečiams savitą šio 
ro Eskamiljo partiją Ž. B i- vaidmens interpretavimą.

Didelio pasisekimo jis su
silaukė ir atlikdamas ko- 

1 mišką muzikos mokytojo, 
nepataisomo intriganto Don 
Bazilijaus vaidmenį — šią 
viso pasaulio bosų mėgiamą 
partiją. Didžiausią įspūdį 
palieka vokalinis Don Bazi
lijus atlikimas. Sodriai ir 
įtaigiai skamba V. Dauno
ro atliekama populiari Don 
Bazilijaus arija apie šmei
žimą, kurioje demonstruo
jamas tikras itališkas bel- 
kantas.

Sėkmingą V. Daunoro 
darbą operos teatro scenoje 
ir koncertinės estrados pa
kyloje sąlygoja ne tik įgim
tas talentas ir įgytas meist
riškumas, bet ir didelis dai-' 
nininko reiklumas. Šį kū-!

zė operoje “Karmen.’’
Didelės įtakos sjplisto me

ninės individualybės forma
vimuisi, jo repertharui tu
rėjo 1962 metų M^Glinkos 

} vokalistų konkursas Mask
voje, kuriame V. Daunorui

mas. Išmėginęs jėgas že
mesnio balso diapazone, V. 
Daunoras netrukus gražiai 
pasirodė ir teatro scenoje, 
ir koncertinėje estradoje. 
Jo operinis repertuaras pa
sipildė Don Alfonso (V. A. 
Mocarto “Visos jos to
kios”), mago Čelio (S. Pro
kofjevo “Meilė trims apelsi
nams”). Mefistofelio (Š. 
Guno “Faustas”), vyskupo 
Bžostovskio (A. Račiūno 
“Saulės miestas”) ir kitais
vaidmenimis, kurie dar kur- .
tą parodė, kad V. Daunoras Valstybinėje konservato- 
yra ipajėgus imtis sudėtin- rį.i°K savo mokiniams, ku- 
giausiu boso partijų. 1 - - - -

iri ko pasimokyti.
1966 metais V. Daunoras -- 7 “ * •

tapo tarptautinio P. Čai-'rį vjeta priklauso lietuviš- 
kovskio vokalistų konkurso, poms dainoms, kurias solis

tas atlieka visuose savo 
koncertuose, supažindinda
mas platųjį pasaulį su mū
sų gimtinės menu.

Meninis solisto brandu
mas rodo, kad V. Daunoras

rie iš jaunojo pedagogo tu- 
įri ko pasimokyti.

V. Daunoro kūryboje sva-

Maskvoje laureatu. Ši per
galė atvėrė V. Daunorui 

. kelią į viso pasaulio daini
ninkų Meką — įžymųjį Mi
lano La Skalos teatrą. La 
Skaloje V. Daunoras staža
vosi pas buvusius V. No
reikos pedagogus — profe
sorių Dž. Barą ir maestro 
E. Placą. Pirmasis tobuli
no ir šlifavo jo dainavimo 
techniką, kėlė bendrą atliki
mo kultūrą, antrasis — ruo
šė naujas partijas, skiepy
damas solistui geriausias 
italų operos scenos tradici
jas-

Milane V. Daunoras per
gyveno ir didžiulį kūrybinį

Philadelphia, Pa.
Tiesą pasakė

Po paskelbimo LLD 10 kp. 
parengimo, susitikau porą 
moterų, ilgamečių mūsų pa
rengimų lankytojų. Besikal
bant viena sako: Tai gerai, 
kad sumanėte ankstyvą pa
vasarinę draugišką sueigė- 
lę. Nes tie ilgi žiemos mėne
siai buvo labai nuobodūs. 
Papratusi susitikti su drau
gais,— net ir iš tolimesnių 
lietuvių kolonijų, tad dabar 
lyg ko nors gyvenime stin
ga, jaučiamas ilgesys, lū
kestis.

Tai pasakyta tikra tiesa.
niaus universiteto Hospita- jos vienos jaučia dvasi-
linės terapijos katedros do
centą Juozą Rugienių. Po 
kruopščių ieškojimų jis su
kūrė originalų širdies ydų 
diagnozavimo metodą.

Šio metodo pagrindą su
daro visiškai nepavojingas 
zondas su platinos elektro
dais, įvedamas iš karto į 
tris širdies ertmes. Gauna
ma iš širdies informacija 
užkoduojama ir surašoma į 
specialiai šiam tikslui susta
tytą formulę. Per kelias mi- 
mutes gaunamas atsakymas 
.apie širdies .pertvarų ir an- 
igų būklę, apie operacijos 
; būtinumą ir tikslingumą.

Juozo Rugieniaus metodu 
jau ištirta apie 1,000 ligo- 

inių. Tyrimų išvados beveik 
visada tiksliai pasitvirtino 
operacijų metu.

Vilniaus mokslininku su
konstruotą z o n d ą gerai 
įvertino Tarybų Sąjungos 
Sveikatos apsaugos minis- sius du metus jų klientai 
terijoje ir nutarė jį masiš- labai sumažėjo. Hippies su
kai gaminti. Lietuvio moks- gadino jiems visą biznį, au-

nius sąjūdžius sėdėdamos 
namuose, be draugiškų sam

būrių... Aš drauges paguo
džiau, kad ilgai nereikės 
nuobodžiauti. Balandžio 12 
dieną įvyks linksma sueigė- 
lė, su programa, jau žino
moje salėj 6024 Wayne Ave.

sto dalies, gatvekarį galima 
imti 53 ant Erie Ave. ir 
Broad St., ties Phila. Gas 
Works, Iš šiaurės dalies ga
lima važiuoti busais J. ir K. 
Davažiavus Chelten Avė. ir 
Wayne, išlipti ir porą blo
kų pėsčiam paėjėti iki pa
rengimo vietoą

Jau kokis laikas, kai Phi- 
ladelphijos plaukų kirpėjai 
(barberiai) ima ’2.50 už 
plaukų nukirpimą. Tačiau 
600 miesto barberių nepa
tenkinti atlyginimu už jų 
darbą. Nes per pastaruo-

Yucaipa, Calif
Linksmai viešėjosi 

Calif ornijoje
Jau apie porą metų

rengiausi aplankyti savo se
novės gerus draugus Juozą 
ir Rožytę Saviskus, Petrą 
ir Elenutę Zline - Žilinskus/ 
buvusius detroitiečius, žino
ma, sykiu ir eilę kitų mano 
idėjos cĮraugų ir draugių, 
kurie gyvena Kalifornijoje. 
Pradžioje vasar. mėn. pa
ėmiau drąsą, orlaiviu atvy
kau į Ontario orlaivių sto
tį, o mano gera draugė Ro
žytė Saviskienė mane ten 
sutiko ir nusivežė į savo pui
kią rezidenciją Pomonoje.

Mano atvykimas buvo sėk-, 
mingas, nes tik už poros 
dienų įvyko yuca i p i e č i ų 
LLD kuopos susirinkimas. 
Ten man buvo gera proga 
susipažinti s u daug nepa
žįstamų žmonių. Ir ten už
sibaigus kuopos susirinki
mui, atžymėjo gimtadienį 
Marijonos Dementienės ir 
keleto kitų gimtadienius. 
Savaite vėliau buvau už
kviesta į gimtadienio pa- 
žmonį pas mano gerą drau
gę Betty Damušienę, kuris 
pripuolė vasario 6 d., o jos 
draugo Jurgio Damušio — 
vasarių 14 d.

Nors jau buvo rašyta apie 
draugų Damušių gimtadie
nius, bet aš labai džiau
giaus, kad aš esu tokia lai
minga, kad ir mane ten pa
kvietė. Ten vėl buvo pro
ga susipažinti su eile man 
nematytų malonių moterų 
ir vyrų bei idėjos draugų. 
Tose sueigose gavau pinga 
susipažinti su Jonu Alvinu, 
pažangiu idėjos draugu. 
Nors aš jį pamenu, kada jis

gyveno prieš eilę metų De
troite, ir ten jį pažinau 
kaip veikėją.

Aplankėm Las Vegas Ca
sino ir mineralines maudy
nes. Jonas Alvinas per ke
letą dienų mane pavežiojo 
ir supažindino su daugeliu 
įvairių vietų, kaip Disney
land, Bush-Beverin Park 
ir k t.

Kada rengiausi grįžti at
gal į Detroitą, draugai Sa
viškai man surengė labai 
puikias išleistuves savo stu- 
boje, o vėliau tokias pat iš
leistuves surengė Petras ir 
Elenutė Žilinskai Pomono- 
je. Todėl aš esu labai dė
kinga ir laiminga, kad ma
ne kaliforniečiai taip pui
kiai vaišino ir priėmė. Šir
dingą padėką reiškiu drau- 
kams Saviskams, Žilins
kams, Damušiams ir J. K. 
Alvinui, ir abelnai padėką 
visiems, kurie mane taip 
puikiai priėmė ir vaišino. 
Jeigu bus proga, aš manau 
ir vėl jus, brangūs draugai 
ir draugės aplankyti ateity
je.

Kadangi tuo laiku buvo 
žiemos laikas, čia mačiau 
šilto ir šalto oro, lietaus ir 
daug sniego ant kalnų. Man 
labai patinka Kalifornijos 
įvairumai. Ten praleidau 
linksmai savo žiemos vaka- 
cijas ir sveikutė sugrįžau į 
Detroito priemiesti Royal 
Oak.

Anna Kairaitiene

Dorchester, Mass.
Vieša padėka

Aš noriu padėkoti savo 
draugėms ir draugams už 
atjautimą man būnant 17 k 
dienų ligoninėje. Daugiau-' 
šia ačiū sesers dukterei 
Ruth Hillman ir jos tėvui 
Bill, sesers sūnui Ed. Na- 
vak ir jo žmonai Aldonai, 
kurie mane daugiausia lan
kė.

Dabar esu namie po dak
taro priežiūra, jaučiuosi ge
riau, bet nedrūta.

Dar sykį visoms ir visiems 
širdingai ačiū.

Julia Rainard

Varšuva. — Arti Dublino 
autobusas ir sukvežimis su
sidūrė. 11 žmonių užmušta

Matsujama, Japonija. — 
272 darbininkai buvo sužei
sti, kai pastato antro aukšto 
lubos įkrito.

ei jas, kurių pradininkas bu
vo vyresnioji mūsų daini-j 
ninku karta, palikusi ryškų|

Vytautas Mažeika

New Yorke nuo ra 
pereitą savaitgali 
žmonės.

Safford, Ariz. — Pora de- 
sėtkų jaunuolių piketavo 
kalėjimą, kuriame uždaryti 
keturi taikos kovotojai.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

LLD 10 kuopos susirinki
mas įvyks kovo 14, dieitą, 
toj pačioj salėj. Prasidės 
antrą vai. po pietų. Kadangi 
šis susirinkimas jau netob 
nuo busimojo parengimo, 
tadgi, dar kartą pasitarsi
me, pasiruošime, kad šis 
parengimas, bal. 12 dieną 
būtų sėkmingas.

Todėl, draugai ir drau
gės, kviečiami į šį susirinki
mą būtinai atsilankyti.

Valdyba

gindami ilgus plaukus. Ir 
hippių priviso gana daug!

Dabar barberiai savo uni
jos susirinkime užsimanė 
pakelti mokestį iki $2.75 už 
plaukų nukirpimą.

“L” Reporteris

ST. PETERSBURG, FLA

PAVASARINIS KONCTWAS
RENGIA LLD 45-ta KUOPA

Chicagos Lietuvių Moterų Choras

Įvyks Šeštadienį, Kovo-March 21-ją
LAIŠKANEŠIŲ SALĖJE

Valgis bus išduotas 12 vai., pavėlavę nebegaus.
314 —15th AVE. SO.

Džiugu, vadovaujamas Daratelės Murelienės Lietuvių Moterų Choras at
vyksta iš tolimos Čikagos duoti žavejantį koncertą. Prie jo prisidės ir vietinis 
Dainos Mylėtojų choras, vadovaujant Adelei Pakalniškienei.

Bus miela pasiklausyti tolimų viešnių ir vietinių dainavimo.
&T DAINAVIMĄ UŽBAIGUS ŠOKIAI

) * Visuomenę kviečia LLD 45 kuopa

Ketvirtasis Dešimtmetis
Kai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
(LDS)

Veikia Kultūros ir Apdraudos Srityje

Stiprinimui Amerikos lietuvių kultūrinės veiklos 
Palaikymui ilgiems laikams lietuvybės Ąmerikoje 
Apsirūpinimui gera apdrauda ir pašalpa

PATAPKITE LDS NARIU
Įrašykite į LDS savo vaikus, anūkus ir gimines.

Svarbu Apsirūpinti Sveikatos Apdrauda
LDS suteikia savo nariams ne tik gerą gyvasties 

apdraudą, bet ir sveikatos apdraudę (pašalpą ligoje) 
už palyginamai neaukštą mokestį.*

Už $12 pašalpos į savaitę reikia mokėti tik 65 cen
tus į mėnesį; už $15 pašalpos į savaitę — 95 centai 
į mėnesį ;už $19 pašalpos į savaitę — $1.20 į mėnesį.

Į LDS pašalpos skyrių nariai priimami nuo 16 iki 
50 metų amžiaus.

NAUDINGA GERA! APSIDRAUSTI
Kiekvienam naudinga turėti gerą apdraudą. Jei 

kas jau turi kokią nors apdraudą kitur, nepadarys 
klaidos dar apsidraudęs ir Lietuvių Darbininkų Su
sivienijime. Pasvarstykite apie tai. Taipgi patarki
te savo artimiems, savo vaikams, savo draugams ir 
pažįstamiems įsirašyti į LDS.

LDS išduoda apdraudos paliudijimus (policies) 
sekamose sumose:

$150, $300, $500, $1,000, $2,000, $3,000 ir $5,000
Į LDS gali įsirašyti asmenys nuo 16 iki 60 metų 

amžiaus be daktaro egzaminacijos.

LDS VAIKŲ SKYRIUS
Į LDS vaikų .skyrių galima įrašyti vaikus nuo gi

mimo dienos iki 15 metų amžiaus ant paprastos ap
draudos arba ant 20 metų endowment apdraudos 
sekamos sumose: $300, $500, $1,000 ir $2,000.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės į LDS kuopą 
savo mieste arba į LDS centrą sekamu adresu:

Association of Lithuanian Workers
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimas)

104-07 102nd Street, Ozone Park, N. Y. 11417
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Sveikinimai Liet. Koop. Spaudos
- Bendrovės suvažiavimui

lankyti namus visų progresyvių lietuvių. John Rulis, 
Rockford, Ill.

Mes Detroito progresyvė grupelė draugų-ių sveikina
me jus visus dalyvius suvažiavime. Linkime Jums vi
siems tvirtos sveikatos ir ištvermės jūsų darbuose. Lai 
“Laisvė” gyvuoja dar per daug metų ir eina tuo pačiu 
keliu, kaip ji ėjo! Lai būna taika pasaulyje, o ne karas! 
Aukojo:

Po $5:
Po $2:

Mikshis, R.
Terza.

Po $1:

P. E. Jočioniai, Masių šeima ir P. S. Nakai. 
J. Urbonas, A. Emma Rye, B. Klimienė, M. 
Steponkevičienė, J. Saulėnas, Z. Danta, J.

P. Ulinskas, J. S. Nausėdai, EI. Lyban, T. 
Usonienė, A. Dočkus, Adelė Ward, J. U., J. Užunaris, 
M. Yuška ir J. Bagdonas. Viso čia rasite $41. Visų 
vardu pasirašo Pr. Jočionis, Detroit, Mich.

Gerbiamieji: Sveikinu “L” dalininkų suvažiavimą. 
Linkiu pravesti gerų tarimų. Aš aukoju savo $25 Liet. 
Namo Bvės šėrą dėl mano mylimo laikraščio. Drau
giškai, Helen Kairys, Pittsburgh, Pa.

Gerb. laisviečiai: Čia randate čekį sumoje $J0. Tai 
mūsų sveikinimas dalininkų suvažiavimo. Linkime sėk
mės. Draugiškai, F. J. Konteniai, Rochester, N. Y.

Sveikiname pažangaus laikraščio dalininkų suvažia
vimą. Džiugu ir miela sveikinti laikraštį “Laisvę,” kuri 
per daugelį metų teikia teisingas žinias ir kvietė dar
bo žmones į kovą prieš išnaudotojus prieš skurdą ir 
karus. Rodydama teisingą kelią į šviesą ir laisvę,, vi
soms rasėms ir tautoms taikiai sugyventi ir siekti viso 
to kas dorų ir gražu. Sveikiname jos redaktorius ir 
visus darbuotojus, linkime jiems sėkmės, sveikatos ir 
ištvermės tęsti tą garbingą darbą iki jų jėgos leidžia. 
Čia įdedame čakį sumoje $100. dėl laikraščio sustiprini
mo. Šalin su kruvinais karais! Lai įvyksta taika šiais 
metais! Kad mūsų jauni vyrai daugiau nežūtų Vietna
me ar kur kitur, ir nežudytų kitų šalių žmones, deginda
mi ir bombarduodami jų miestus. Kovokime už taiką! 
LLD 75 kuopa, Miami, Fla., per J. K.

I • • •
Gerbiama “Laisvės” Leidykla—Sveikinu “Laisvės” 

dalininkų suvažiavimą ir linkiu daug sėkmės, čia ran
date mano dovaną $10. J. Lukštas, Windsor, Conn.

višta. Tai padeda jam iš
vengti nelygios kovos.

Panašiai elgiasi svetimus 
lizdus plėšiantys kirai. Jie 
pradeda vaizduoti dar mai
tinamus jauniklius: prisi
glaudžia prie žemės, išlen
kia kaklą ir plačiai atveria 
snapą. Kiti kirai tokių “jau
niklių” neišvaro iš koloni
jos. Apgavikai palaukia, kol 
tėvai nuskrenda ieškoti 
maisto, ir išplėšia paliktą 
lizdą.

Iš M. ir G.

ir

ffiLP WANTED-MALE-FEMALE HELP WANTED-MALE-FEMALE

WAREHOUSEMEN

Experienced men needed for new modern facility. Year round 
employment. Good benefit program.

See or Call Mr. Babbino
CRAGSTAN 

INDUSTRIES, INC.
Hook Road, Bayonne, N. J.

436-2070
53

(19-23)

WAREHOUSEMEN

Draugai: Mūsų LLD 25 ikp. sveikina Liet. Koop. 
Spaudos B-vės metinį suvažiavimą. Linkime dalyviams 
gero ūpo ir energijos spaudos naudai aptarimams. Fi
nansiniai prisidedame su auka $10. Draugiškai, O. Ku- 
čiauskaitč, kuopos sekr., Baltimore, Md.

Gerb. “Laisvės” Ad-cija: Siunčiu čikagiečių sveiki
nimą, B-vės suvažiavimui ir “Laisvės” stiprinimui aukų 
$106. Pasidarbavome su J. Mažeika. Turiu dar $100, 
bet noriu daugiau gauti. Prisiųsiu vėliau. Kai kurie 

fekagiečiai sako patys pasiuntę sveikinimus.
Sveikiname visą jūsų kolektyvą ir linkime sėkmės 

gerai pasiruošti suvažiavimui ir turėti sėkmingą sam
būrį. Draugiškai, V. Andrulis, Chicago, Ill.

čikagiečių aukos:
Juozas Nedvaras ............................................. $11.00
V. J. Andruliai ....... •.............................. ••.... 10.00
B./Gelgotas ..................................................... • ■. 6.00
Pd $5: J. Mažeika, Chas. Šileikis, V. V. Vasys, B. F. 

Kubilius, A. Andrijaitis, Alex Gabal, S. J. Jokubka, 
Juozas Staškus, J.. Galinauskas, St. Zolpis, A. Maziliaus
kas, M. Mazūras, J. Buris.

Po $2: R. Šniukas, P. Kazeliūnas, J. M. Kaminskas, 
A. Avižienis, A. Katela.

Po $1: A. Andrijauskas, E. Sagadinienė, T. Brazis, 
Julija Marazienė.

Nuo kitų gauta:
Jonas, Jr............................................ • •........... $25.00
J. P. iš K. • •....................•............ • •.........•.. 25.00
Anna Peters, Brooklyn, N. Y......................... 11.00
Raymond Skairus, Elizabeth, N. J................... 10.00
Petras Kapiskas, Woodhaven, N. Y................ 5.00
M. Kraujalis, Patterson, N. Y............................ 3.00
Anthony Karch, Brooklyn, N. Y.................  2.00
Frances Norbut, Chicago, Ill.............................. 1.00

(Bus daugiau)

Ar gyvūnai meluoja?

Gerbiama Lilija: Čia rasite piniginę perlaidą su
moje $70.

$50 nuo LLD 153 kuopos ir $10 nuo ’Marie Baltulio- 
nytės ir $10 nuo ^ąlės Butkienės,

Sveikiname laisviečių dalininkų suvažiavimą. Linki
me sėkmės, ir kad “Laisvė” gyvuotų ilgus, ilgus metus 
ir skleistų apšvietą dėl žmonių kovojančių už taiką pa
saulyje. V. Sutkiene, Fin. Sekr., San Francisco, Calif.

St. Petersburg, Fla. Sveikiname “Laisvės” suvažia
vimą. Linkime suvažiavimo dalyviams gerai svarstyti 
laikraščio padėtį ir jo stiprinimą. Šiais didelių kovų lai
kais mūsų spaudos vaidmuo yra svarbus žinių perdavi
mui. Mūsų troškimas, kad laikraštis ilgai gyvuotų ir 
skleistų apšvietą. Mes sveikiname suvažiavimą su $500! 
Draugiškai, LLD 45 kuopos nariai ir valdyba.

Sveikinu suvažiavimą ir linkiu kad dar ilgai “Lais
vė” skleistų apšvietą. Tam reikalui skiriu $100. Darafie- 
jus Lesnik, St. Petersburg, Fla.

Draugai: Nors su maža auka $5 sveikinu šėrininkų 
suvažiavimą, linkiu dar daug metų “Laisvei’’ gyvuoti,

Amerikiečių zoologai pa
naudojo vadinamą “melo 
detektorių” bandymams su 
gyvūnais. Jie norėjo suži
noti, ar gyvūnai moka ap
gaudinėti. Jie pritvirtino 
elektroidus prie oposumo 
(sterblinės žiurkės) galvos, 
kad galėtų stebėti smegenų 
biosroves. Po to per gar
siakalbį pradėjo transliuoti 
šuns lojimą. Išgąsdintam 
oposumui jie dar parodė 
šuns galvos maketą. Išsi
gandęs žvėrelis apsimetė 
negyvu: griuvo ant šono ir 
išgulėjo apie dešimtį minu
čių praviru snukučiu, žvelg
damas stiklinėmis akimis. 
Tačiau oposumo smegenų 
impulsai nerodė jokių šoko, 
apalpimo arba miego požy
mių. Instinktyvi oposumo 
apgavystė panašiomis ap
linkybėmis yra vienintelė 
išeitis išsaugoti savo gyvy
bę.

Vienoje Kanados fermoje, 
kur buvo veisiami bebrai, 
pastebėta, kad yra ir bebrų 
apgavikų. Vienas jaunas 
bebriukas visada pirmasis 
ateidavo prie šėryklos ry
tais, gal būt, dėl to, kad be 
spūsties pasirinktų patoges
nę vietą maitintis. Kartą 
jis pavėlavo ir atėjęs rado

visas vietas užimtas. Ilgai 
“negalvojęs,” bebriukas pa
sileido į upę ir tvojo uodega 
per vandenį. Uodegos 
pliaukštelėjimas yra bebrų 
pavojaus ženklas. Bebrai 
metėsi į upę, o jaunasis prie 
ištuštėjusios šėryklos.

Kartą zoologas Otto Fri- 
šas vaikščiojo ežero pak
rantėmis su prijaukinta 
kiaune ir dviem namuose 
išaugintomis kuosomis. Tuo 
metu, kai kiaunė sugavo 
žuvelę, atskrido kuosa atsi
tūpė netoliese. Kiaunė jau 
buvo pradėjusi ėsti savo 
žuvelę, kai staiga nei iš šio, 
nei iš to kuosa pradėjo įnir- 

! tingai kapstyti pernykščių 
lapų krūvą. Kiaunė nebeiš
kentė ir, palikusi žuvį, nu
bėgo pasižiūrėti. Kuosai to 
tik ir tereikėjo. Ji pakilo, 
skrisdama nutvėrė paliktą 
žuvelę ir, atsitūpusi medy
je, ją ramiausiai sulesė.

Netrūksta ir gaidžių ap
gavikų, kurie, tingėdami 
vaikytis paskui vištas, pasi
naudoja signalais, reiškian
čiais, kad aptiktas maistas. 
Vištos subėga prie tariamo 
lesalo, o gaidžiui to tik te
reikia... Silpnesnis gaidys, 
sutikęs stipresnį konkuren
tą, pradeda kvaksėti kaip

BALTIMORE, MD.

Mirus

Marijonai Povilaitienei
Reiškiame gilią užuojautą velionės vyrui Sima- 

nui Povilaičiui, dukrai, žentui, anūkams ir jų šei
moms čia Amerikoje 
draugams.

‘. i

W. J. Laukaitis
Ruth Laukaitis
Anne’s Flowers, Inc.
Chas. Laukaitis
J. M. Zokas
R. Haynie
E. J. Kreczmer

_ E. S. Bellot
S. F. Citrano

ir Lietuvoje, giminėms

J. Stanys
J. Stanienė
F. Deltuva
J. Deltuva
J. S. Deltuva
T. Kupris
K. Kupris
M. Šilanskienė

ir

Bridgeport, Conn.
Nuoširdi padėka

Mieliesiems draugams
prieteliams, Juozui ir Luci
jui Mockaičiams ir Frank 
ir Lorey Serbentams už 
taip didelę paslaugą mano 
nelaimėje. Man susilaužius 
koją dar pradžioje šių me
tų, būnant ligoninėje keletą 
savaičių, jie dažniausiai 
lankė bei teikė visokeriopą 
pagalbą. Vėliau gydantis 
Convalescent Home, taipgi 
lankė ir dabar parvežė na-, 
mo. J. Mockaitis veik neš
te įnešė į kambarį ligonę.

Dėkoju ir kitiems drau
gams ir kaimynams už ap
lankymą bei užuojautas 
man gydantis.

Dar kartą ačiū visiems.
Anna Žilinskienė

Waterbury, Conn.,
Banketą ir diskusijas ren

gia Lietuvių Progresyvės 
draugijos sekmadienį, kovo

Bus duodami pietūs iki 
vienos valandos. Po pietų 
bus prakalbos. Kalbės Ame
lia Yuškevičienė iš Stam- 
fordo. Po prakalbai bus di
skusijos Lietuvos klausimu: 
Ar dabartinė tvarka, 
praeities tinkamesnės 
darbo žmonių.

Viskas atsibus Kliubo 
tainėje, 103 Green St.

Kviečiame visus dalyvau
ti. Komitetas

ar 
dėl

sve-

So. Boston, Mass.
Apsirgo mūsų L. P. Klu

bo prižiūrėtojas J. Sinkevi
čius. Jo širdis sušlubavo. 
Buvo nuvežtas miesto ligo
ninėn, ten išbuvo porą sa
vaičių. Dabar randasi Bąy- 
haven Nursing Home, 
Coffe St., Dorchester, Mass;

Linkiu jam greitai susti
prėti.

Jis mums yra labai reika
lingas.

S. Rainard

Experienced men needed for new modern facility. Year round 
employment. Good benefit program. Sec or call Mr. Babbino.

CRAGSTAN INDUSTRIES, INC.

83 Hook Road, Bayonne, N. J. 436-2070.
(20-24)

DISTRIBUTION CLERKS, 8 AM-4:45 PM.

To sort and deliver mail.

STARTING SALARY $80 WEEKLY 
PLUS INCENTIVE BONUS

Light, clean work. Our training program will help you advtihee 
rapidly. Excellent opportunities for promotion. And if you want 
to continue your education, our educational aid pays all the costs 
and you can take practically any course you want! Step in to see 

Apply to Employment Office, 8:45 AM—4:30 PM.
PRENTICE-HALL

Route 9W, Englewood Cliffs, N. J. 947-1000.
Easily reached via Route 80. IV2 miles North of

Geo. Washington Bridge. An Equal Opportunity Employer.

us.

•>

COIL WINDERS

Electronic Transformers

Must be familiar with hand and multiple winding. Good pay and 
benefits. Call or apply MR. HECTOR CARTON.

ELECTRONIC RESEARCH ASSOCIATES
67 Sand Park Rd., Cedar Grove, N. J. 239-3000.

(20-29)

STERN’S TV SERVICE 
DEPT.

Top salaries. Immediate openings. 
Experienced TV Antenna Men. Rod 
Men. Shop Men. Located in Lodi, 
N. J. Call for appointment. 201- 
773-1181. Eves. 212-981-5599.

(19-21)

WANTED MARRIED COUPLE 
over 50, woman as housekeeper, man 
care ]for church and handyman. 2 
rooms and board, high pay. Call 
609-467-0037, Swedesboro, N. J.

(18-22)

KAD PAGYTŲ ORGANAI
Kad perkeltojo organo 

naujasis organizmas neat
mestų, paprastai įvairiais 
būdais veikiamas ne pats 
transplantantas, o recipien
to organizmas. Kolorado 
valstijos universiteto medi
kai pirmieji sėkmingai pri
taikė kitą būdą. Prieš per
keldami šunims kepenis ir 
inkstus, į juos 35-65 min. 
įvesdavo būsimo j o recipien
to ribonukleminės rūgšties. 
Gyvūnai, kuriem buvo per
kelti šitaip paruošti inkstai, 
gyveno pusantro iki dviejų 
kartų ilgiau už kontroli
nius.

Medikai mano, kad, išto
bulinus perkeliamojo orga
no paruošimo metodus ir 
juos pritaikius medicinos 
praktikoje, transplantantas 
sėkmingai funkcionuos pir
muosius tris mėnesius po 
operacijos, kai svetimo or
gano atmetimo reakcija yra 
ypač stipri.

HOUSEKEEPER. General. Light 
cooking and laundry, child care. 
Live in. Private room, bath & TV. 
Excellent salary. Chcerfull happy 
family and surroundings in Valley 
Forge area. Must have recent ref
erences and experience. Call 279- 
1130, Norristown, Pa. (18-20)

WOMAN. To use. electric dish
washing machine. 3 to 7 PM shift. 
Own transportation. For informa
tion call Brother Thomas Swisdak. 
Phoenixville, Pa. 660-0556, 10 AM 
to 2 PM. (18-24)

MAINTENANCE MAN. BUS DRIV
ER from Media-Springfield area.

Apply ARCHMERE ACADEMY 
Claymont, Delaware, 302-798-6632.

(13-21)

AUTO MECHANIC. For used car 
dept, with N. J.’s finest New Car 
Dealer. Must know lall cars. All 
benefits, excellent working condi
tions. Profit-sharing plan. 
MR. OTTO SGOBBO, 8 
PM. MAXON PONTIAC, 
Union N. J. 964-1600.

Apply to: 
AM to 5 
Route 22, 

(20-26)

Bonna.—Vakarų Vokieti
jos laivų statyklos gavo iš 
Graikijos vyriausybės užsa
kymų įjastatyti keturis po- 
vandenihius laivus.

Accounting.
BUDGET ANALYST

Seeking recent college graduate 
with Accounting major for interest
ing position in accounting Dept, of 
Dynamic Utility Co. Prefer 2-3 yrs. 
experience.

Duties involve preparation of an
nual capitol and expense budgets 
and projections on a monthly basis^ 
Liason with various Depts, and Ma
nagers in preparation and invest
igation of variances.

Excellent benefits and salary in 
attractive headquarters in Down
town Elizabeth.
Send resume to Personnel Director.

ELIZABETHTOWN GAS CO.
No. 1 Elizabethtown Plaza, 

Elizabethtown, N. J.
(18-21)

STERN’S TV Service Dept. Top 
salaries. Immediate openings. Ex
perienced TV Antenna Men, 
Men, Shop Men. Located in Lodi,
N. J. Call for appointment. 201-773- 

Eves. 212-981-5599.
(20-22)

Rod

1181.

MECHANIC’S HELPER. On Steam 
Presser. Large N. Philadelphia Men’s 
Clothing Manufacturer in need of 
Presser Mechanic’s helper. Must 
have a minimum of 1 year in main
tenance of steam presser used in 
this industry. Near all transporta
tion facilities. All Co. benefits. Call 
Mr. McFall. DA 9-8900, ext. 253.

(20-22)

MACHINISTS. Part time. Vert
ical Mill, Milling Machine, Turret 
Lathe, Drill Press. Qualified men 
interested in part time work on 
Tues., Wed., & Thurs. from 6 PM 
to 10 PM. Top hourly rates, plus 
shift differential. Location in North
east Philadelphia. Call NE 2-2800. 
9 AM to 5' PM. (20-26)
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N. Y. pažangios lietuves paminėjo 
Tarptautinę Moters Dienę

Tuo pa- rystę $5, ir ji tapo amžina 
Klubo nare.

V. Rimkienė

Praejusį sekmadienį Ko
vo Aštuntosios paminėji
mas buvo vienas iš skait
lingiausių. “Laisvės” salė 
prisipildė gražios p u b- 
likos — ne tik vietinės, bet 
ir iš Stamfordo (Conn.), 
New Jersey, Long Island ir 
iš kitur.

Šeimininkes nuo ankstyvo 
ryto triūsėsi, gamindamos 
skanius pietus.

Po užkandžių sekė die
nos programa.

Pirmininkė Ieva Mizarie- 
nė pasakė tai dienai atitin
kamą kalbą. Be kitko ji pa
brėžė, kad Moters Diena tapo 
įkurta Kopenhagoje prieš 
60 metų. Ir per tą eilę me
tų .daugelyje šalių pažan
gios moterys atžymi Kovo 
Aštuntąją kaip kovos dieną 
už moterų teises. Moterys 
daug kovtfįo ir pergyveno 
daug sunkumų. Bet daug 
ir laimėjo. Tačiau kova dar 
nėra baigta. Yra dar daug 
šalių, kur moteris neskaito- 
mos pilnateisėmis pilietė
mis. Mes, pažangios mo
terys, veikiame visame pa
žangiame judėjime. Mes 
dalyvaujame prieškarinėse 
demonstracijose, kovojame 
už moterų visuotiną lygybę, 
už darbo žmonių geresnį 
lytojų. «

Katrina Petrikienė, pa
žangaus judėjimo veikėja, 
yra Liet. Darb. Liter. Drau
gijos valdybos pirmininkė. 
Ji pasveikino moteris Kovo 
Aštuntosios proga.

Daktarė Aleksandra Alek
sandravičienė iš Vilniaus, 
atvykusi į Ameriką pas gi
mines Losangelėje prieš tris 
mėnesius, plačiai pakeliavu
si po Ameriką, prieš grįž
tant į Vilnių kelioms” die
noms apsistojusi New Yor
ke, buvo pakviesta susipa
žinti su mūsų parengimu. Ji 
pasveikino mus nuo Lietu
vos moterų. Sakė, Lietuvos 
moterų vienas didžiausių 
troškimų, kad nebūtų karų, 
kad daugiau netektų moti
noms verkti savo sūnų, kri
tusių karuose.

Buvo labai malonu, kad 
šiame Moters Dienos minė
jime turėjome ir vyrų kal
bėtojų. Žurnalistas Alber
tas Laurinčiukas pasveiki
no moteris jų didžiosios 
šventės proga. Sakė, len
kiu galvą prieš visas mo
teris - motinas linkiu būti 
sveikomis ir žengti pirmyn 
su visa pažangiąja žmonija.

Gražiai pasveikino mote
ris ir Povilas Venta. Jis ne
seniai viešėjo Lietuvoje, ten 
su savo kovos draugais at
šventė savo 60-ąjį gimtadie
nį. Jis sveikino moteris

Pirmiausia Aldona pa
sveikino dalyvius su Tarp
tautine Moters Diena ir pa
dėkojo Moterų Klubui ir jo 
pirmininkei L Mizarienei už 
pakvietimą dalyvauti šiame 
moterų pokylyje.

Aldona priminė, kad Ko
vo Aštuntoji — tai moterų 
kovos diena už lygiateisiš
kumą, už pasaulinę taiką ir 
už gražų viso pasaulio šalių 
sugyvenimą. Pabrėžė, kad 
buržuaziniais laikais mote
ris visuomet priklausė nuo 
vyro. Tik socialistinė san
tvarka moko, kad vyras ir 
moteris yra draugai darbe 
ir namų aplinkoje. Tary
binė moteris turi teisę nau
dotis visomis gyvenimo gė
rybėmis. Jos gali- ramiai 
išeiti į darbą, į svečius ir 
kitur, palikdamos savo vai
kučius geroje priežiūroje 
vaikų' darželyje. Lietuvos 
moterys rūpinasi ne vien 
tik savo gyvenimu, — joms 
rūpi, kad viso pasaulio mo
terys būtų laisvos ir laimin
gos.

Baigdama savo kalbą, 
paskaitė Antano Maldonio

Liet., Koop. Spaudos Bendroves Dalininkei 

SUVAŽIAVIMAS IR BANKETAS 
įvyks

Sekmadieiiį, Kovo-March 15 d. 
“LAISVES” SALEJE

102-02 Liberty Avenue Ozone Park, N. Y.

SUVAŽIAVIMO PRADŽIA 12 VALANDĄ DIENĄ 
Po Suvažiavimo bus banketas 5 valandą vakaro

Prašome dalininkus dalyvauti suvažiavime. Organizacijos, kurios turite 
Šerus, išrinkite atstovą dalyvauti. Kviečiame ir svečius dalyvauti.

Bilietus banketui galite gauti “Laisvės” raštinėje. Vienas bilietas — $5. 
Dalyvaukime skaitlingai suvažiavime ir bankete!

LKS B-ves Direktorių Taryba

Kovo Aštuntosios proga. 
Sako, aš didžiai gerbiu pa
žangias moteris kovotojas 
už taiką, už viso pasaulio 
moterų lygias teises į gy
venimą.

Baigdamas Povilas primi
nė, kad šiais metais laik
raštis “Laisvė” švęs 60-ąją 
savo gyvavimo sukaktį. Pra
šė visus ruoštis šiai šventei.

Edmundai Juškys, Tary
bų Sąjungos Ambasados 
Washingtone sekretor i u s, 
sveikino moteris Kovo Aš
tuntosios proga. Sako, len
kiu galvą prieš moteris. 
Linkiu, kad visų šalių mo
terys būtų lygiateisės ir ly- 
Igiavertės; Socialistinių ša
lių moterys turi geriausias 
sąlygas eiti kartu su vyrais 
visose gyvenimo srityse. Ta
čiau mes, vyrai, irgi priva
lome kovoti už geresnę mo
ters padėtį, negu buvo ligi 
šiol.

Antanina Aleknienė iš 
Lietuvos Radviliškietė, šiuo 
laiku viešinti pas savo vyrą 
Oxford Valley, Pa., pasvei
kina moteris su Kovo Aš
tuntąja.
Aldona Juškienė buvo svar

biausia šio parengimo kal
bėtoja. Jauna, graži mote
ris, dviejų kūdikių motina, 
mus visus nustebino savo 
gražią, turiningą kalbą. Vi
si dalyviai atidžiai klausėsi 
jos įdomios kalbos.

eilėraštį moterims.
čiu kartu įteikė Moterų 
Klubui dovanėlę — poetės 
►Salomėjos Nėries portretė
li. Publika karštai mielai 
kalbėtojai plojo.

Po kalbų Aido Choras, va
dovaujant Mildred Stensler, 
padainavo dvi • lietuviškas 
dainas: ^Nemunas” (Palta
navičiaus) ir “Ten, kur 
Kauno jūra .(Laurušo) ir 
dvi angliškas — “Blowing 
in the Wind” ir “We Shall 
Overcome (Dylono).Angliš
kai solo dainavo Viktoras 
Bekeris. Nelė Ventienė pa
dainavo “Saulelė raudona” 
ir “Kilk, saulute, kilk aukš
čiau.”

Asta Grėbliauskaitė gra
žiai padeklamavo eilėraštį 
“Mama” (St. Kubilinsko).

Salomėja Narkeliūn aite 
nufotografavo visą šios iš
kylos eigą.

Padėka
Mūsų mieloms klubietėms 

reikia pasakyti nuoširdų 
ačiū už gražų kooperavimą 
Moters Dienos minėjime.

Prie paruošimo dirbo ne 
tik moterys — pagelbėjo ir 
vyrai: S. V., P. Venta, J. 
Lazauskas.

Į stalus padavėjomis pa
tarnavo: Anne Yakstis, N. 
Buknienė, H. Feiferienė, J. 
Lazauskienė. B. Keršulienė 
patarnavo prie gėrimo. Li
lija Kavaliauskaitė — prie 
bilietų.

O mūsų nuoširdžios klu- 
bietės prikepė ir paaukojo

Kadangi jos kalba buns'skanių tortų. Jos rūpinosi, 
išspausdinta “Laisv^e”, tai kad svečiai būtų skaniai pa
čia pažymėsiu ją tik kelio- vaišinti. Jos ir gėrimo at- 
mis eilutėmis. nešė, štai tos gerosios:

H. Siaurienė, J. Lazauskie
nė, Alb. Vaznienė/ J. Gai-
liūnienė, F. Mažilienė, E. 
Kasmočienė, M. Jakštienė, 
Ona Zaveckienė. A. Dobell, 
A. JuškevičienėHš Stam
ford, Conn. y

Pinigais aukojo per L Le> 
vanienę: Mary Riskevičie- 
nė — $5, Anna Quater —$2, 
Anna Cibulsky — $5, M, 
Kreivėnienė — $5; Mary 
Dobinis, Cambria Heights, 
L. L, $10; Phillipse, Stam
ford, Conn., $5.

Graži gėlių puokštė nuo 
Waiterio Keršulio.

Ona Kalvaitienė padova
nojo savo rankų darbo 
megztuką.

Salės gale buvo išstatyta 
daug fotonuotraukų iš Lie
tuvos; įdomu buvo jų pasi
žiūrėti. i

Širdingai ačiū šeiminin
kėms Siaurienei ir M. Šu- 
kaitienei už skaniai paga
mintus valgius

Per L Levanienę į mūsų 
Klubą įsirašė viešnia iš Wa- 
shingtono Aldona Juškienė. 
I. Levanienė, viešnią pagerb
dama, pamokėjo už jos na-

New Yorkas. — Katalikų
St. Johno universiteto stu
dentai pasirašė z peticiją, 
protestuodami prieš $200 
pakėlimą metinio mokesčio.

Maskva.—TSRS Aukščiau
sioji Taryba suteikė Lenino 
Ordeną Lenkijos vadui Go- 
m ui kai.

Washing tonas. — Paskir
ti armijos tyrinėtojai baigė 
tyrinėjimą My Lai skerdy
nių ir dabar ruošia raportą, 
paskelbė Pentagonas.

Washing tonas. — Jungti
nės Valstijos ir Meksika 
priėmė bendrą planą kovai 
prieš narkotikų šmugelį.

Women Strike for 
Peace Fight on!

The Women Strike for 
[Peace are distributing aleaf- 
let headed with words: 
Where have all the dollars 
gone? Gone to war every
one. ..

| They point out that the 
war in Vietnam has made 
us prisoners of an infla
tionary' spiral. “Ask any 
housewife about the price 
of food,” they say. “Ask 
any homeowner about the 
cost of mortgages; ask any 
one existing on a pension 
about the things he is doing 
without. Ask anyone...”

In another place the leaf
let says: “But most of all— 
make no mistake about it 
— You’re paying for the 
war at the checkout counter 
and at the turnstile!”

They call upon the people 
to write to the President 
and tell him to get out from 
Vietnam and stop wasting 
our tax dollars,

At the same time the. Wo
men Strike vFor Peace are 
collecting signatures to be 
presented to the officials in 
Washington on April 15th 
when there will be a giant 
protest held against war, 
inflation and high taxes. 
The women find that the 
taxation is absolutely un
fair when the big part of it 
is spent for war and not 
for decent housing, jobs 
for all, better education, 
better health and medical 
services.

Use

Sveikinimas iš Maskvos
Mieloji Ievute:

Su dideliai pavėlavimu 
siunčiame Sveikinimą, nes 
laiku išsiųsti sutrukdė neti
kėti dalykai. Genovaitė 
prieš kurį laiką atsigulė li
goninėn profilaktiniam gy
dymui, o aš patekau visai 
netikėtai. Būtent, vasario 
22 d. slidinėdamas smarkiai 
sužeidžiau koją ir jau sa
vaitę esu priverstas gulėti 
lovoje, dar ; nežinau kada 
teks atsikelti. Tad prašau 
perduoti labas dienas vi
soms draugėms pažangie- 
tėms, kurias visas nors pa
vėluotai. sveikinu MOTERS 
DIENOS proga ir linkiu vi
so geriausio.

Justas Paleckis 
Maskva (Ligoninė) 
1970 III 3 '

New York.— Greenwich 
Village ištikęs . sprogimas 
išdaužė $100,000 vertės na
mą, užmušė 'du žmones. 
Policija rado jame “bombų 
dirbtuvę”, kurioje įvyko 
sprogimas.

MIESTE PASIDAIRIUS
Iš sekmadienio į pirma

dienį Woolworth krautuvės 
rūsyje rasta padėta bom
ba. Panaši bomba sprogo 
toje pačioje krautuvėje 
1969 m. birželio mėnesį, šį 
kartą bomba laiku užtikta 
ir .sunaikinta.

Krautuvė randasi Brook- 
lyne 408 Fulton St.

Miesto finansų administ
ratorius F. G. Peretta re
zignuoja. Jis eisiąs į pri-‘ 
vatišką biznį, nes dabarti
nės algos $35,000 per metus 
jam neužtenka.

Majoro Lindsay skirtoji 
komisija rekomenduoja pa
keisti rinkimus tvarkyti 
įstatymą. Jeigu komisijos 
pasiūlymas būtų priimtas, 
tai apie 1,000,000 naujų 
balsuotojų prisidėtų. Jų 
tarpe būtų apie 400,000 
portorikiečių. Naujojo įsta
tymo tikslas būsią paleng
vinti piliečiams užsiregist
ruoti ir balsuoti.

Geras ir remtinas pa
siūlymas.

Policija paskelbė, kad ji 
New Yorko mieste turi net 
penkis šnipus Black Pan
thers partijoje. Jiį dabar 
liudysią prieš tryliką tos 
partijos narių, kurie kalti
nami siekimu susprogdinti 
keletą krautuvių ir kitų pa
statų.

Raketierius Salvatore V. 
Bonnano nubaustas keturių 
metų kalėjimu .

Policija ieško kaltininkų,

Iš LLD185 kuopos 
susirinkimo

Kovo 10 ji. įvyko gražus 
skaitlingas susiri ūkimas. 
Dalyvavo pora desėtkų na
rių. Tai puiku!

Lenino gimtadienio 
minėjimas

Lenino 10-ąjį gimtadienį 
atžymėti popietė įvyks ge
gužės 17 d. .Laisvės salė
je. LLP 185 kp. sekreto
rius J. Grybas pateikė pra
nešimą, kas jau padaryta. 
Kalbėtoju yra1 pakviestas 
Edmundas Juškys iš Wa- 
shingtono, Tarybų Sąjun
gos ambasados antrasis se
kretorius. Turime vilties, 
kad gerbiamas Juškys tik
rai atvyks.

Dainų programa
Pakviestas Aido choras ir 

įo solistai Anelė Ventienė, 
Viktoras Bekeris ir Augus
tas Iešmantą, vadovė Mild
red Stensler. Aidas ir so
listai apsiėmė dalyvauti.

Tarybinis filmas
J. Grybas pakviestas pa

rodyti tarybinį filmą. Jis 
sutiko parodyti filmą su Le
nino, gyvenimo sodyba.

Programos apkalbėjimas
Kalbėjo keletas narių. 

Vieni su priedais, kiti už 
originalę programą. Veik 
vienbalsiai nubalsuota už 
originalę programą, kaip 
viršuje paskelbta.

Išrinkta delegatė
Albina Mikalaus išrinkta 

delegate atstovauti L L D 
185 kuopą “Laisvės” Ben
drovės šėrininkų suvažiavi
me. Nutarta pasve i k i n t i 
“Laisvės” suvažiavimą su 
$25.

Susirinkimas baigėsi su 
kavute ir tortais. Patarna
vo M. šukaitienė ir V. Venc
kūnienė. Ačiū joms.

Sekretorius J. G. 

kurie susprogdino Green
wich Village du namu per
eitą savaitę.

Sprogimas įvyko James 
Wilkensen name, 18 West 
11th St. Tas ik kitas na
mas visiškai sugriauti. Ras
tas negyvas Theodore Gold, 
tik 23 metų vaikinas, ir vie
na jauna moteriškė.

Pagaliau duobkasių strei
kas baigėsi. Darbininkai 
laimėjo 18 procentų algų 
pakėlimą. Turės dirbti virš
laikius, kol palaidos tūks
tančius nepalaidotų numirė
lių.

Trys vyrai nubausti ka
lėjimu nuo 25 metų iki gy
vos galvos. Jie pripažinti 
kaltais už nužudymą poli
cininko. Jais yra Charles 
Gale, 24 metų, Ernest Wel
come, 25 metų ir Winston 
Holmes, 24 metų.

Grupė Manhattano pilie
čių kreipėsi į valstijos aukš
čiausiąjį teismą, kad jis už
draustų rinkimus mokyklų 
distriktų tarybų Brooklyne, 
Bronxe ir Queens, kol ne
bus pagamintas vienodas 
planas dėl tarybų rinkimo 
visame mieste. Kaip žinia, 
teismas yra uždraudęs rin
kimus laikyti Manhattane.

Miesto tarybos moterys 
narės reikalauja, kad joms 
būtų įrengtas privatiškas pa- 
sidabinimo kambarys mies
to salėje, kur taryba laiko 
posėdžius. Manoma, kad jų 
reikalavimas bus patenkin
tas.

Serga 
Antanas Krąpovickas
Praeitą šeštadienį, kovo 

7 d., dėl kokių tai priežaš- 
čių nusilpimo, susirgo wil- 
liamsburgietis drg. Anta
nas Krapovickas.

Dabar jis randasi Green- 
point Jlospitalyje, antrame 
aukšte Ward 2.

Nors jau atrodo kad ei
na geryn, bet gal dar reiks 
ilgokai jam ten pabūti, ir 
būtų labai gerai kad nelai
mėje ištiktą žmogų drau
gai atlankytų.

Mes visi linkime draugui 
Antanui greit pasveikti ir 
grįžti į namus. Namų adre
sas yra,—294 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11211.

J. M—la

Buvo skaudžiai sužeista
Per tūlą laiką mūsų pa

rengimuose nebesimatė mū
sų geros, veiklios pažangie- 
tės Albinos Mikalaus. Da
bar sužinojau priežastį. Pa- 
aiški, kad mūsų Albina bu
vo pereitų metų gruodžio 
17 dieną automobilio labai 
skaudžiai^užeista. Ilgai vos 
galėjusi pavaikščioti. Da
bar jau gerokai susveikus, 
bet dar nepilnai. Dar te- 
bekankina skausmai. Dar te
bėra gydytojo priežiūroje.

Linkime draugei Albinai 
greitai ir pilnai sugyti.

Rep.

New Yorkas.— Viename 
didžiuliame biznio pastate 
sprogo bomba, apie kurios 
sprogimą kas tai telefonu 
informavo iš anksto, tai 
žmonės spėjo išbėgioti. Pa
statui daug nuostolių pada
ryta.

Parengimų Kalendorius
Kovo 15 d. *

įvyks LKS B-vės šėrinin
kų suvažiavimas ir banke-^. 
tas “Laisvės” salėje. Tėmy- 
kite skelbimus. Pradžia te 
valandą

Balandžio 5 dieną
LDS 13 kuopos kultūrinė 

pppietė Laisvės salėje, 102- 
02 Liberty Avė., Ozone 
Park, N. Y. Pradžia 2 vai. 
popiet.

Balandžio 19 d.
Sekmadienis. LDS 1 kuo

pa ruošia banketą, “Lais
vės” salėje. Prašome kitų 
organizacijų nieko -nerengti 
ta diena. c- *■

Gegužės 3 dieną
Aido .choras vaidins ope

retę “Ramunė.”

Gegužes 17 dieną 4
LLD 185 kp. minėjimas 

Lenino/šimtmetinės sukak
ties “Laisvės” salėje, Ozone 
Park, N. y. Pradžia 2 vai. 
popiet Dainuos Aido cho
ras, bus filmas iš Lietuvos.

Aido Choro 
garbes nariai

Moterų Klubo parengime 
kovo 8 d., kuriame Aidas 
ir jo solistai dainavo, Aido 
garbės nariais įstojo Ona 
Dobilienė, Domicėlė Gali- 
nauskienė ir Vincas Guris, 
pasimokėdami po $5. 
Širdingai jiems ačiū!

J. Grybas

Motery Klubo narėms.
Trečiadienį, kovo 18 d., 

įvyks Niujorko Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas 
Laisvės salėje,, 102-02 Lib
erty Avė. Pradžia 6 vai. va
kare.

Visos dalyvaukime. Bus 
raportas iš Kovo Aštunto
sios minėjimo. Po susirin
kimo turėsime vaišes, ku
rias paruoš H. Siaurienė ir 
F. Mažilienė.

Pirm.' į (20-21)

Gerbiamos Lietuvių
Moterų klubo narės,

Širdingiausi link ėjimai 
Tarptautinės Moters Die
nos proga!

Sėkmės visuomenini ame 
darbe ir asmeniniame gyve-^ 
nime. ;

Tegul Jūsų gyvenimas'1 
visada būna kilnus ir pras
mingas. ; ■

Danutė Šumskienė
1970 III 2

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televisorųis — spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antennas. 
Taisome ir radijus, HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
dėl spalvotų televizorių ir 
Master Antennas. Būsite 
patenkinti mūsų patarnavi
mu. Kalbame lietuviškai.

Dėl daugiau informacijų^ 
prašome skambinti: 647- 
2327. REDDING ELEC
TRONICS, 3414 Fulton St.,, 
Brooklyn, N. Y. 11208.

(18-25)




