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— A. Bimba —-
Kinijos premjero Chou En- 

lai apsilankymas šiaurės Viet
name naujas dalykas. Jo mi
sija dabar Amerikos spaudo
je plačiai disk usu o j am a.

Išleistame bendrame komu
nikate Kinija pasižada aukš
čiausiu pasiaukojimu padėti 
vietnamiečiams jų baisiai sun
kioje kovoje prieš Jungtinių 
Valstijų agresiją.

Vieniems Chou En-lai apsi
lankymas reiškia tik rimtą 
persergėjimą Amerikai, o ki
tiems — rūstu pagrūmojimą. 
K in įjos militarinis įsivėlimas i 
konfliktą esąs tik laiko klau
simas. Jei agresija nebus nu
traukta, jos įsivėlimas bus ne
išvengiamas. . . č i a primena
ma Korėjos istorija, kai ame
rikinės jėgos pasirodė šalia 
Yalu upės ir užsitraukė ant 
savo galvos kantriosios Kini
jos rūstybę.

Mūsų įžymioji veikėja ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
Centro pirmininkė K at r i n a 
Petri kienė nutarė “Laisvės” 
60-ąjį gimtadienį pasveikinti 
su $60.00. Gražus pavyzdys 
daugeliui laisviečių.

Visi sveikinimai bus atspaus- 
’ , dinti “Laisvės” specialioje ju

biliejinėje laidoje.

Izraelio apsigynimo minis
tras Moshe Dyan pripažino, 
kad Izraelio valdžia turi įstei
gus koncentracijos stovyklą 
arabų partizanų šeimoms. Jų 
tėvai, žmonos, vaikai, seserys 
1 a i k o m i u ž 11 a r y t i k ai p įkaitos. 
Partizanai nepasiduos, blogai 
bus jų šeimoms!

Tai labai, labai klaidingas 
kelias. Jis nesiderina su žmo
niškumu.

Gerai, kad Amer. Darbo Fe
deracijos - Industrinių Organi
zacijų Kongreso (AFL-CIO) 
prezidentas Geo. Meany smar
kiai kritikuoja prez id e n t o 
Nixono administracijos eko
nominę programą. Gerai, kad 
jis reikalauja plačios namų 
statymo programos, kuri su
teiktų mums pusę milijono 
naujų darbų.

Bet iŠ kur Nixonas tokiai 
programai ištrauks pinigų, kai 
jis per metus turi sušerti 
V i e t n a m o karu i d augia u 
kaip 70 bilijonų dolerių ? O 
Georgo Meany nė žodeliu to 
karo nepasmerkia. J is nėra 
toks m1 išm a n ėl is, jog nežinotų, 
kad patrankoms šeriant bili
jonus sviestui nebelieka nei 
milijonų.

Jei jis sveikai ir logiškai 
protautų, jis pirmoj’e vietoje 
paremtų Amerikos Komunistų 
Partijos reikalavimą, kad šis 
karas būtų tuojau nutrauk
tas, o visi jam sužeriami do
leriai būtų nukreipti į Ameri
kos žmonių naminius porei
kius. Kai jis to nedaro, tai 
jo reikalavimas pusės milijo
no naujų darbų yra tik tuščia, 
gražiai skambanti frazė.

žurnale “Kultūros Barai” 
( 1970 m. Nr. 11) su dideliu 
pamėgimu perskaičiau Tarybų 
Lietuvos kompozitoriaus Ju
liaus Juzeliūno gražiai, gyvai

Milijonas studentui remia Amerika nesutinka uždraust
•*" ■■■ ‘ • ■

clieinikalinius ginklusreikalavimą dabar baigti 
karą Indokinijoje

Washington's. —Associa
tion of Student Government 
pareiškė, kad ji reikalauja 
Nixono administracijos iš
traukti amerikiečius iš In- 
dokinijos ir baigti ten karą. 
Ši studentų grupė atstovau
ja apie milijoną universite
tų ir kolegijų studentų.

Šios grupės iniciatyva ir 
valdžios finansine parama 
buvo sušaukta studentų 
konferencija, kurioje taipgi 
pasisakyta prieš karą Indo
kinijoje. Tai didelis Nixono 
administracijai smūgis. Ni
xonas sveikino konferenci

Marksizmas ar kapitalizmas
sijęs su kapitalizmu, neturi 
gerų pasekmių.

Roma. — Vatikano teolo
gai studijuoja marksizmą ir 
daro iš to išvadas. Romos 
katalikų bažnyčios sinodas, 
kuriame dalyvavo 80 kuni
gų ir 75 diecezijos nariai, 
priėjo išvados, kad marksi- 
stinė teorija yra daug pra
kilnesnė ir praktiškesnė, ne
gu kapitalistinė.

Taip supranta daigelis 
katalikų ir jie prisideda 
prie komunistinio judėjimo. 
Komunistų Partijoje , yra 
nemaža katalikų. Katalikų 
masėse konservatizmas, su-

Londonas. — Pagarsėjęs 
tarybinis celistas M. Ros
tropovičius su kitais tarybi
niais artistais kitais metais 
atvyks Angljon koncertuo
ti.

P r a-g a. — Čekoslovakija 
praneša, kad 19 asmenų tei
siami kaip sabotažninkai.

parašytus įspūdžius iš >kelio- 
nės po Belgiją, Olandiją ir 
Luksemburgą. Kaip žinia, 
jis tose šalyse pernai lankėsi 
su Tarybų Sąjungos Kompo
zitorių Sąjungos (pasiųsta gru
pe.

Tas tik parodo, kad komp. 
Juzeliūnas puikiai moka ne 
tik gražias melodijas kurti, 
bet ir savo įspūdžiais iš kelio
nių su mumis pasidalyti.

šiomis dienomis Italijos Bol- 
zano-Poressanone vyskupijoje 
susirinko 80 kunigų ir 75 pa
sauliečių v ė i k ėjų apsvars
tyti šių laikų socialistines 
problemas. Jie pasmerkė ka
pitalistinę santvarką, ir pareiš
kė, kad marksizmas yra vie
nintelė filosofija, kuri žmoni
jai nušviečia teisingą kelią į 
naują ir šviesų gyvenimą!

Nepatiks katalikų bažny
čios aukštajai hierarchijai. 
Bet ką ji jiems padarys. . .

Grupė lietuvių inžinierių 
viešai didžiuojasi, kad jie 
Lietuvos “vadavimo” raketai 
paaukojo po gražią sumą do
lerių. Trys iš jų pakloję net 
po visą šimtinę. Visi jie, ži
noma, yra pabėgėliai. Tas 
tik parodo, kad jie turi daug 
mokslo, o labai mažai blai
vaus proto. Gaila vyrų.

ją ir bandė suagituoti stu
dentus už jo programos rė
mimą, bet nepavyko.

Studentai pareiškė, kad 
jie remia masinius prieš ka
rą protestus. Ragina visus 
taikos mylėtojus prisidėti 
prie balandžio 24 d. ir ge
gužės 5 d. demonstracijų, 
įsitraukti į kovą prieš karą.

Stud e n t ų konferencijos 
priimtoje rezoliucijoje atžy
mėta, kad jungtinės Valsti
jos karo lauke prarado dau
giau kaip 50,000 amerikie
čių gyvasčių. Tad laikas nu
traukti skerdynes Indokini
joje.

Suvaldyti kolonistus 
ragina Sen. Muskie

Lagos, Nigerija.—Čia at
vykęs r senatorius Muskie 
pareiškę, ]kącl Amąrįką,Auri 
griežtai pasisakyti prieš 
Portugalijos kolonistus, Pie
tų Afrikos ir Rodezijos ra
sistines valdžias, kurios per
sekioja afrikiečius.

Rėmimas rasinės pries
paudos kitose šalyse yra 
priešingas geriausiems 
Amerikos interesams, sakė 
Muskie, numatomas demo
kratų prezidentinis kandi
datas.

Leidžia baust Vietnamo 
karo priešus

Washingtonas. — Aukš
čiausiasis teismas nutarė, 
kad tie, kurie priešingi tik 
Vietnamo karui, o kitiems 
nepriešingi, nėra sąžiningi 
pacifistai, nėra visų karų 
priešai, todėl valdžia gali 
bausti tokius, kurie atsisa
ko tarnauti mili tarinėje 
tarnyboje.

Teismas pripažįsta nebau
džiamais karo priešais, ku
rių sąžinė neleidžia užmuši
nėti žmones bet kokiame 
kare ir dėlto jie atsisako 
tarnauti militarinėje tarny
boje.

Dacc'a, Rytų Pakistanas.— 
Anglija ir Vakarų Vokieti
ja ragina savo piliečius vyk
ti iš Pakistano namo, nes 
civilinis karas gali kilti tarp 
Rytų Pakistano ir Vakarų 
Pakistano. Per savaitę riau
šėse jau užmušta 173 žmo
nės.

Dillon. S. C. — Teismas 
nubaudė nuo keturių mėne
sių iki metų tris baltuosius 
rasistus, kurie pereitų me
tų rudenį kel§ HauŠes prie® 
negrus studentus, apvertė 
jų autobusus.

Geneva, Šveicarija. — 
Jungtinių Valstijų delegaci
ja nusiginklavimo konfe
rencijoje pareiškė norą už
drausti karuose naudoti bio
loginius ginklus. Ji pataria 
Tarybų Sąjungos atstovy
bei pasisakyti už tuo jau tini 
biologinių ginklų draudimą.

Tuo pačiu sykiu amerikie
čiai visai nereikalauja už
drausti chemikalinius gink
lus—n apa Im ą, augmenų n a i - 
kintojus, nuodingus gazus,

Ruošia taikos demonstraciją
Chicago. — Martin Lu

ther King minėjimo komi
tetas sušaukė! susirinkimą, 
kuriame buvo7 aptarta, kaip 
geriau pasiruošti protestui 
ir kovai prieš karą, skurdą 
ir priespaudą.

Susirinkime dalyvavo 
daug unijų iri visuomeninių 
organizacijų atstovų. Jie 
nusitarė ruošti Chicago j e 
demonstraciją balandžio 3

Nepatenkinti gyvenimu

Maskva. — Nemažai žy
dų, prieš porą ar daugiau 
metų išvykusių Izraelin, 
skundžiasi ten suųkiu gy
venimu ir norėtų grįžti į 
Tarybų Sąjnugą. Kai ku
riems pavyko < sugrįžti.

“Daily World” korespon
dentas Mike Davidow turė
jo su keliais grįžusiais pasi
kalbėjimą. Jie sako, kad ten 
ekonominis gyvenimas sun
kus, tarybiniai žydai trak
tuojami kaip antros klasės 
piliečiai, panašiai kaip bal
tieji šovinistai skaito neg
rus. Jiems tenka prasčiau
sius darbus dirbti ir mažą 
atlyginimą gauti.

Užgiria ir neužgiria
Washingtonas. — Valsty

bės: departamentas pareiš
kė, kad Nixono administra
cija užgiria Jungtinių Tau
tų generalinio sekretoriaus 
Than to raportą J. T. Sau
gumo Tarybai Vidurio Ry
tų krizes klausimu.

Bet kai buvo paklaustas 
depai‘tam e n t o pareigūnas 
R. J. McCloskey, ar sutinka 
su Thanto reikalavimu, kad 
Izraelis pasitrauktų iš oku
puotų žemių, McCloskey ta
da pasakė, kad tuo klausi
mu jis neturi nieko pasaky
ti, vadinasi, nesutinka su 
reikalavimu pasitraukti iš 
arabų žemių.

Washingtonas. — Nixono 
administracija, gavo iš Japo
nijos tekstiles pramonės 
k o m p a n i j ų pasisakymą 
prieš Kongresui siūlymą su
mažinti pigios tekstiles įve
žimą iš Japonijos. Jos sako, 
kad toks patvarkymas gali 
pakenkti bendrai prekybai.

kuriuos amerikiečiai ir da
bar tebenaudoja Indokinijo
je, portugalai — Afrikoje.

Libija perspėja aliejaus 
kompanijas

Libijos valdžia perspėjo 
30 aliejaus kompanijų: jei- 
jos nepatenkins valdžios 
reikalavimo pakelti mokes
tį, tai' valdžia gali uždėti 
embargo arba aliejaus kom
panijas nacionalizuoti.

d. Kviečia prie to visiems 
ruoštis.

Ankara. — Apie 20,000 
detektyvų prisidėjo prie po
licijos ieškojimui kidnape- 
rių, kurie buvo pasigrobę 4 
amerikiečius ir vėliau pa
leido. Kidnaperiai skelbiasi 
kovoja už Turkijos “išsilais
vinimą” iš Amerikos impe
rialistų vadovybės.

2000 reikalavo 
mokykloms paramos
Albany, N. Y. — 2,000 tė

vų ir mokytojų iš New Yor- 
ko atvyko autobusais. Jie 
reikalavo gub. Rockefellerio 
mokykloms finansinės para
mos.

Demonstrantai n u r o d ė, 
kad New Yorko mokyklų 
fondai turi 40 milijomj do
leriu nedatekliaus ir ruošia
si paleisti iš darbo 11,000 
mokytojų.

TSRS pagerbė Foster į
Maskva. — TSRS išlei- 

do paštaženklius su William 
Z, ,Fosterio užrašu ir pa
veikslu, pažymint jo 90 me
tų gimtadienį.

Wm. Z, Fosteris, miręs 
prieš desėtką metų, buvo il
gus metus JAV Komparti
jos pirmininkas, prezidenti
nis kandidatas, vadovavęs 
1919 m. plieno streikui.

Maldininkai pralaimėjo
Trenton. — New Jersey 

legislatūra priėmė bilių, ku
ris leidžia viešose mokyklo
se tyliai melstis. Bet gub. 
Cahill tą bilių vetavo, kaip 
priešingą šalies konstituci
jai.

Panašius bilius vetavo 
(atmetė) buvęs gubernato
rius Hughes 1968 ir 1969 
metais. Maldų šalininkai ir 
vėl prakišo.

Paryžius. — Gazolino ir 
pramoninio kuro kainos 
smarkiai pakilo Prancūzijo
je.

. Los Angeles. — Kalifor
nijoj e priėmus skyrybos 
(divorsų) įstatymą, skyry
bos padidėjo 40 proc.

Kinija vaidins svarbesnį 
vaidmenį Indokinijoj kare 

prieš JAV agresorius
Pekinas. — Kinijos dele-pną 

gacija, išbuvusi 4 dienas 
Hanojuje, grįžo namo. Ki
nijos premjeras Chou En- 
dai pareiškė, kad su Šiaurės
Vietnamo vadovybe susi
tarta artimiau kooperuoti 
ir padėti kovose prieš Ame
rikos agresiją.

Kinijąr sutiko žymiai pa
didinti Šiaurės , Vietnamui 
paramą. Dabar klausimas, 
ar Kinija sutiko leisti sa
vanoriams kariauti, kaip 
buvo pavaryta Korėjos ka
re. Karo išplėtimas Kambo
džoje, Laose ir grasinimas 
įsiveržimu i Šiaurės Vietna-

Gandhi laimėjo Indijoje
New Delhis. — Indijos 

premjerė Gandhi laimėjo 
rinkimuose parlamento at
stovų daugumą. Reakcinis 
frontas buvo smarkiai su
pliektas. Kongreso partija, 
kurios Gandhi yra vadovė, 
turės nemažą parlamente 
daugumą.

Gandhi vairuoja valstybę 
pažangiu keliu, ji linkusi 
socializmo link. Turčiai 
prieš ją siunta. Amerikos 
diplomatai taipgi 'nepritaria 
Gandhi politikai.

Kaltina žmogžudyste 
56 motociklistus

-y Į J '■

Cleveland, Ohio. — Poli
cija kaltina 56 motociklistus 
užmušimu 5 motociklistu ir 
21 sužeidimu kilusiose riąu- 
šėse tarp dvieju gengių mo- 
tociklių parodoje.
į Kovo 6 d. motociklių pa
godoje dvi gengės sukėlė 
muštynes, kuriose buvo už
mušta 5 motociklistai.

Jeruzale.— Izraelio prem
jerės Goldą Meir viešas pa- 
reiškiams, kuriame ji iš
dėstė, kurių arabų žemių 
Izraelis Egiptui nesugrą
žins, sukėlė plačiausių dis
kusijų. Gaunami praneši
mai iš Washington©, kad ir 
Amerikos valdžia nepasi
tenkinus jos pareiškimu. 
Daugumos nuomonė yra, 
kad jos toks pasisakymas 
pakenks deryboms dėl bai
gimo konflikto tarp Izrae
lio ir arabų.

Washingtonas. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė konstitu
cinį pataisymą, kuris sutei
kia teisę nuo 18 metų da
lyvauti valstijų ir miestų 
rinkimuose.

Berlynas. — Anglijos mi
li tarinis teismas nubaudė 
6 metu kalėjimu jaunuolį E. 
Weil, bandžiusį užmušti ta
rybinių karių memorialo 
sargą lapkričio 7 d., minint 
socialistines revoliucijos su
kaktį.

sudaro pavojų ir Kini
jai.

Pekino radijas skelbia, 
i kad kovojanti Tndokinijos 
liaudis padaro labai daug 
nuostolių Saigono armijai ir 
daug Amerikos lėktuvų nu
muša.

Beirutas. —Lebanono kai
riosios politinės partijos su
ruošė demonstraciją prieš 
Chase Manhattan Banko 
prezidentą D. Rockefeller!, 
čia atvykusi biznio reika
lais. Kairieji skaito jį Ame
rikos monopolijos ir sionis
tų žydų palaikytojų.

Kai kur. rinkimuose deši
nieji kėlė riaušes, kuriose 
žuvo daugiau 100 žmonių.

Vėliausios Žinios
Ankara. — Turkijoje po

litinė situacija labai neaiš
ki. Generolų reikalaujamas 
premjeras Demirel rezigna
vo ir prezidntas Sunay jo 
rezignaciją priėmė, bet par
lamentas trijų balsų daugu
ma jo poziciją užgyrė. Jis 
yra vadais Teisingumojar- 
tijos, o ta partija nerBri iš 
savo rankų paleisti val
džios vairo. Prezidentas 
laiko pasitarimus su kitų 
devynių partijų vadais dėl 
sudarymo naujo kabineto. 
Demirel Partija pasitari
muose nedalyvauja. Tuo 
tarpu generolai staiga nu
tilo.'" *

Washingtonas. — Senato
rius Edward M. Kennedy, 
kuris reikalauja, kad Viet
namo karas būtų baigtas, 
sako, kad 1970 metais Pie
tų Vietname buvo 25,000 ci
viliniu žmonių užmuta. o 
100,000 sužeista. Tai bai
sūs nuostoliai.

Paryžius. — Sekmadienį 
Prancūzijoje įvyko munici
paliniai rinkimai. Tai pir
mieji rinkimai nuo 1969 me
tų, kai generolas De Gaul
le mirė ir prezidento vietą 
paėmė Pompidou. Šie rinki-* 
mai yra savo rūšies išban
dymas jo populiarumo. Re
zultatai dar nežinomi. Bet 
pirmieji iš kai kurių miestų 
pranešimai rodo, kad rinki
muose laimi opozicinės par
tijos.

Berlynas.— Vakarų Ber
lyno rinkimuose vėl daugu
mą laimėjo Socialdemokra
tų Partija, kuriai vadavau- 
ja premjeras Brandt. Bet 
šį kartą jos kandidatai su
rinko beveik septyniais pro
centais balsų mažiau, negu 
pirmesniuose rinkim u o s e. 
Miesto parlamente socialde
mokratai iš 133 vietų tu
rės 70
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Gera programa krizei nugalėti
. Iš pranešimų sužinome, kad vasario 20-21 dienomis 

Amerikos Komunistų Partija laikė specialią konferenci
ją aptarimui programos kovai su nedarbu ir krize mūsų 
miestuose. Plačiai apibūdinus susidariusią tikrai kri
tišką padėtį, konferencija priėjus išvados siūlyti Ame
rikos žmonėms kovoti už tokius reikalavimus:

1. Nutraukti karą Indokinijoje ir pinigus nukreipti 
į naminius reikalus.

2. Tuoj pradėti plačią federalinę statybos progra
mą—gyvenamųjų namų, mokyklų, ligoninių ir kitų 
įtaigų. j

3. Pirmiausia duoti darbus tiems, kurie yra skau
džiausiai nedarbo paliesti, būtent—juodiesiems ir kitų 
mažumų darbininkams.

4. Federalinės subsidijos darbininkų klasės jaunuo
liams, kad jie galėtų pasilikti mokyklose.

5. Pakeisti “seniority” ir viršlaikių darbo sistemą 
taip, kad samdytojai negalėtų jos panaudoti diskrimina
cijai samdant darbininkus.

6. Pratęsti nedarbo apdraudos mokėjimą tol, kol dar
bininkas susiras darbą.

7. Įvesti plačią dienos laiku dirbančiųjų motinų vai
kų prižiūrėjimo sistemą.

8. Sunacionalizuoti tam tikras parinktas pramones.
Tai labai plati ir praktiška programa. Visus jos 

punktus galima įvykdyti gyveniman netgi pagrindiniai 
nepakeitus šios socialinės santvarkos.

Bet argi mūsų federalinė valdžia, arba valstijų ir 
miestų valdžios imsis ją vykdyti, jeigu jos nebus darbo 
liaudies priverstos?

Štai kur turėtų svarbiausią, vadovaujantį vaidmenį
suvaidinti mūsų darbo unijų judėjimas. Deja, kol kas, tik apįmanti,
kai kurios darbo unijos rimtai ir kovingai yra susirūpi
nusios panaudoti savo organizuotą jogą kovai su riedar-

APIE DIDŽIĄJĄ 
VOKIETIJOS DARBO 
LIAUDIES KOVOTOJĄ 

i

Šiemet sukanka šimtas 
metų nuo gimimo didžiosios 
Vokietijos darbo liaudies 
kovotojos komunistės Ro- 
zos Luksemburg. Kaip ži
nia, Luksemburg ir Karo
lis Liebknechtas, Vokietijos 
Komunistų Partijos vadai, 
buvo nužudyti 1919 metais. 
Savo atsiminimuose apie 
Luksemburg Klara Cetkin 
yra pasakius:

“Roza Luksemburg bu
vo valios, nepaprastai stip
rios valios žmogus... Griež
ta pati sau, draugams ji 
būdavo jautriai atlaidi; jų 
rūpesčiai ir gėla ją siekda
vo daugiau, negu nuosavos 
kančios. Draugystėje ji įkū
nyta ištikimybė ir atsidavi
mas, pasiaukojimas ir švie
sus rūpestingumas... Ma
žutė, trapi Roza buvo ne
regėtos energijos įsikūniji
mas. Ji kėlė sau negailes
tingus reikalavimus ir pa
siekdavo stulbinančių re
zultatų ...

Roza Luksemburg —pats 
šviesiausias protas Marks
izmo mokinių tarpe. Įžval
gaus, gilaus ir visiškai sa
varankiško mąstymo, ji ne
imdavo už gryną pinigą 
nė vienos tradicinės for
mules, visada pati pergal
vodavo visas sąvokas ir 
reiškinius, kurie jai pačiai 
įgydavo ypatingą vertę... 
Socializmo idėja buvo visa-

, galinga Rozos 
Luksemburg aistra, proto 
ir dvasios aistra. Ji apim-

Logiškai galvojant, kalčiau
siu reikia laikyti patį popie
žių. Kodėl jo “T. Ž.” ne
prakeikia?

bu, su skurdu, su krize miestuose. Daugumoje jos teb- davo ja vįSą jr įsikūnyda-
eina senuoju keliu.

Laiškai redakcijai
Ipanijos pilietinio karo daly
vį Jasutį, kuris, pasirodo, 
irgi yra kilęs iš Skaistgirio 
apylinkių. Gana rūsčiai nu
teikia stendai, kur parodyti 
tie puikūs skaistgiriečiai, 
kurie žuvo nuo buržuazinių 
nacionalistų žudikų: pir
mieji kolūkių pirmininkai, 
brigadininkai, jaunučiai 
komjaunuoliai, o taip pat 
nemažai kūdikių, kurių ir- ( 
gi nepagailėjo tarybinės 
santvarkos priešai.

Labai gražu, kad šitaip 
viskas surenkama, sutelkia
ma, prieš lankytojų akis at
siskleidžia visa Skaistgirio 
istorija, jo praeitis.

Puikus kolūkis
O apie dabartį galima 

spręsti ib oO, ką matai jau 
ne muziejuje, o pačiame 
kolūkyje. Šis kolūkis labai 
stiprus, pernai metais turė
jo vieną milijoną du šimtus 
tūkstančių rublių pajamų, 
turi 70 arklių,’ 3 3 trakto-1 
rius,

Brangus drauge,
truputėlį suradau Taiko, 

tai rašau vėl kelis žodžius 
Jums. Mes čia gyvename 
po senovei, visi sveiki, tik 
aš truputį peršalau po lau
kus, nors šiemet žiemos be
veik visai nėra, visą laiką 
termometras rodo šilumos 
kelis laipsnius. Matyt, ne
gerai kai žiemą nėra žie
mos, visokie gripai puola, vi
sokių peršalimų atsiranda. 
Girdėti balsų, kad tokios šil
tos žiemos nebeatsimena 
niekas, ir kad ateityje bus 
tokių žiemų daugiau. Kas 
gi čia žino, kaipjbus iš 
krųjų su ta gamta.

Skaistgiris pirmiau 
ir dabar

Truputį buvau išvykęs
Vilniaus, aplankiau Joniš
kio rajoną, “Pergalės” kol
ūkį. Įsikūręs šis kolūkis 
Skaistgirio miestelyje. 
Anksčiau tai buvo valsčiaus 
centras, bet koks tai buvo 
centras galima spėti iš to, 
kad čia gyveno aštuoni va- 
lakiniai ūkininkai, o devin
tas buvo klebonas. Nieko 
daugiau. Miestelyje stove-

MŪSŲ KUNIGAI GALeS 
RAMIAI MIEGOTI

Chicagos lietuviškų kuni
gų organas pasikvietė tal
kon didelį galvočių anglą 
Brian Corzier mus visus už
tikrinti, kad mūsų miela j ai 
Amerikai iš komunistų pa
vojaus jokio nesą. Ir todėl, 
pasak to galvočiaus, “kad 
Amerikos komdnistų parti
ja praktiškai neegzistuoja.” 
Tiesa, mūsų šalis turinti bė
dos su savo jaunimu, bet 
tai “išpūstas dalykas, stip
resnių pagrindų neturi, tai 
tik praeinantis įspūdis”.

Labai džiugu, kad to pa
ties kunigų autoriteto už
tikrinimu, “juodųjų pavojus 
jau irgi praėjęs”. Gal šiek 
tiek blogiau su tais, kurie 
bombas visur kaišiojo, bet, 
girdi, ir jiems “tas žaislas 
atsibos” ir jie nusiramins.

Išvada tokia: Kai beveik 
visur kitur pasaulyje su ko- uauį,lau. llilcovcvjc owvc. 
munistais bėdos tiek ir j0 bažnyčia, kuri tebestovi 
tiek, mūsų Amerikoje bent ir dabar. Klebonas taip pat 
jau mūsų lietuviškieji pra- tebgra, tiktai jau kitas. Sek. 
basčiai gali sau ramiai mie- madieniais laiko mišias ir 
goti. Jiems tą ramybę ga- atlieka visus kitus patarna-

ti-

iš

namą miestelyje ir padova
noti. Šitaip ir padarė.

Apskritai, pirmininko Jo
no Viliūno dėmesys žmo
nėms čia jaučiamas kiekvie
name žingsnyje.

Jų meile gamtai
Dar kas man patiko Jono 

būde, tai jo didelė meilė 
gamtai. Savo namą jis ap- 
sisodino tujų gyvatvore, už
veisė gražų sodą, įruošė al- 
pinariumą, didžiulį rožių 
Igėlyną. Į jį pasižiūrėję, ir 
kiti kolūkiečiai ėmė rūpin
tis kaip gražiau išpuošti sa
vo namų aplinką, ir dabar 
visų jų namai apsupti so
dų, rožių, tujų gyvatvorė
mis. Praeitais metais šis 
kolūkis buvo pripažintas 
kaip gražiausiai tvarkantis 
aplinką, tausojantis gam
tą, gavo premiją, pereina
mąją vėliavą.

Daugybė turistų lanko šį 
kolūkį, žiūri, stebisi, moko
si patys tvarkyti savo na
mų aplinką taip pat gražiai, 
kaip skaistgiriečiai. Ilgai 
skaičiau šitų turistų įrašus t 

6 kombainus, kelias svečių knygoje, o jų buvo 
dešimtis automašinų, dau- atvykę ne tik iš visų Lie- 
gybę kitokios technikos. Ga-»tuvos rajonų, bet ir iš Le- 
lima sakyti, kad čia visil ningrado, Rygos, Talino, 
sunkesnieji darbai mechani-l Maskvos, nuo Uralo, iš Bal-

, Talino

vo jos kūryboje. Ruošti 
revoliuciją, valančią kelią į 
socializmą, buvo jos viso gy
venimo uždavinys irvienin- 

ŠIOMIS dienomis Senatiniame užsienio reikalais telis tikslas, kurį pripažino 
šios retos moters ambicija. 
Sulaukti revoliucijos, daly
vauti jos mūšiuose buvo di
džiausia laimė, apie kurią 
ji svajojo. Roza Luksem-

Susirūpinimas, laiku ir vietoje

komitete buvo diskusuojamas ir svarstomas vienas šių 
laikų svarbiausias Amerikos demokratijos klausimų, bū
tent: kaip atkariauti mūsų prezidentų (Trumano, John- 
sono, Nixono) pasisavintą galią skelbti ir vesti karus? 
Mūsų Konstitucija aiškiausiai karų skelbimo teisę pa-
lieka tiktai Kongresui. O begiu tik poros desėtkų metų burg atidavė socializmui 
šis kraštas buvo prezidentų įveltas ir ved£ net du žiau- viską, ką turėjo...”
rius, ilgus karus — Korėjos ir Vietnamo. Pastarasis dar 
tebeina, ir jam galo dar nesimato. Nei vieno, nei kito 
Kongresas nepaskelbė. Jie buvo prezidentų pradėti kaip 
“policiniai žygiai,” o išaugo į baisius, kruvinus karus.

Komiteto posėdyje lankėsi ir liudijo Amerikos žy
musis istorikas Henry Steel Coiftmager. Jis nušvietė; 
tūps procesus, kuriais prezidentai užgrobė arba pasisa
vino galią skelbti ir vesti karus. Jis nurodė iš to di
džiausią demokratijai pavojų. Jis ragino senatorius 
kariauti už tos konstitucines galios sugrąžinimą į Kon
greso rankas. Jei to nebūsią padaryta trumpiausiu lai
ku, mūsų prezidentas taps f aklinuoju šalies diktatoriu
mi. Su laiku demokratija bus palidota!

Kad patrankos nebeprabiltii!
VIDURIO Rytuose paliaubos oficialiai baigėsi kovo 

7 dieną. Buvo n uogas tau ta, kad tuojau vėl prabils pa
trankos. Džiugu, kad iki šiol ne viena pusė—nei izra
eliečiai, nei arabai—nesiskubina atnaujinti susikirtimus, 
Džiugu ir tas, kad derybos tebesitęsia. Gerai, kad di
džiosios valstybės (Jungtinės Valstijos, Tarybų Sąjunga 
ir Prancūzija) veda pasitarimus, ieško kelio konfliktui 
išspręsti ir neprileisti prie visuotinio karo.

Kaip pirmiau, taip dabar kelyje i stįsį taikymą di
džiausia, rodos, vienintelė kliūtis, tai Izraelio atsisaky
mas sugrąžinti arabams jų žemes, kurias jis* užgrobė 
per 1967 metų karą ir reikalavimas savo teritoriją pra
plėsti arabų (Egipto ir Jordano) sąskaita.

Vai, berneli mano mielūs,
Kaiip miegosiu aš nakčia,

• Kad į mano tyrą sielą 
Smelkias meilė- paslapčia.

Man armonika tavoji 
Glosto širdį palengva, 
O kai tujen uždainuoji, 
Svyra ant peties galva.

Vai, berneli mano mielas,
Smelkias meilė paslapčia 
Į jaunutę mano sielą .. . 
Kaip miegosiu aš nakčia?

Augustas Tamaliūhas

TAI GALGI JAU 
i “SUGEDĘS” IR
POPIEŽIUS?

Kanadiečių klerikalų “Tė
viškės žiburiai” (kovo 4 
d.) jau smarkiai bombar
duoja Italijos kunigus, ku
rie neseniai lankėsi Tarybų 
Sąjungoje. Gauna ir pats 
Vatikanas. Prašome:

Jei Vatikanas kalbasi 
Kremliumi, bandydamas 
lengvinti tikinčiąją būklę 
geležinės uždangos, nėra 
stebėtis. Bet reikia nustebti 
neapdairumu Italijos maldi
ninką, keliavusią j Sov. Są
jungą. Ją organizavo speciali 
draugija “Opera Romana Pel- 
legrinaggi.” Kaip iš vardo ma- 

jtyti, jos tikslas — rengti mal- 
dininką kelionės į šventas 
vietas. Jos pirmininkas yra 
kardinolas Angelo Dell’Ac- 
qua, vykdomasis pirmi įninkąs 
-—prel. David Bianchi. Ją va
dovaujama draugija š. m. 
sausio 19-26 dienomis surengė 
kunigą grupės kelionę Sov. 
Šąjun'gon. Keista betgi, kad 
tą maldininką kelionės pro
gramoje j r a š y t as ateistinių 
muzėją lankymas, Bolšoi te
atras, cirkas, muzėjai ir pan. 
Tai dalykai, kurie neturi nie
ko bendro su maldininkais.

Vadinasi, ta didelė grupė 
italų kunigų jau yra “su
gedę,^ arba bent jau “T. 
Ž.” jų nebesupranta, su jais 
nebegali s u sik aibe ti.

Betgi tie “vargšai” vyko 
su popiežiaus palaimihimu.

su 
pa- 
už 
ik o

rantuoja anglas neangliška 
pavarde Corzier,

Tik vienas mums dalykas 
dar vis nelabai aiškus: Ko
dėl tokio gudraus galvo
čiaus kunigų organui reikė
jo paieškoti net Londone, 
kuomet panašių komuniz
mui palaidoti graborių pil
na ir Amerikoje. Netgi ir 
savo tarpe galėjo jį susiras
ti. O ko trūksta mūsų pre
latui Jonui Balkūnui? Ko 
jis blogesnis už Corzierą?

Biochemija padės 
spręsti klausimus

Tokios didelės biochemi
jos preparatų gamyklos, ko
kia baigiama statyti Vilniu
je, nėra visoje Tarybų Są
jungoje. Ją įrengti padėjo 
prancūzų inžinieriai, o tech
nologiją paruošė mūsų spe
cialistai. Pagrindinė ga
myklos produkcija bus fer
mentai.

Gamykloje steigiamas di
delis mokslinio tyrimo in
stitutas. Keli šimtai moks
lininkų tyrinės fermentų 
prigimtį, jų panaudojimo 
galimybes, bandys kurti sin
tetinius fermentus.

Kodėl fermentais taip su
sidomėta? Fermentai—'gy
vybės agentai. Jie paspar
tina organizme vykstančius 
biocheminius procesus arba 
gali net ir juos praturtinti. 
Didelė ateitis fermentų 
1 a u k i a medicino j e. Pa
vyzdžiui, infarktas jau 
dabar .sėkmingai gydomas 
fermentais. Bet plačiausiai 
jie bus naudojami maisto 
pramonėje. Juk jie pade
da daryti alų be salyklo, 
keleriopai paspartinti sūrių 
gamybą, seną ir neskanų 
produktą padaryti šviežiu 
ir maistingu.

Dabar Lietuva pagal pie
no gamybą vidutiniškai vie
nam gyventojui (1969 m.— 
821 kg) ir mėsos gamybą 
(122 kg) užima antrąją vie
tą Europoje po Danijos. Ta
čiau galimybės tarytum ima 
išsekti. Todėl ir čia pasi
telkiami naujausi bioche
mijos mokslo laimėjimai. 
Mokslų akademijos institu
tai pradėjo plačiai ty rinėti 
pašhrų racionus, respubli-

zuoti, žmonėms nebereikia 
vargti, lieti prakaitą dir
bant rankomis.

Skaistgiryje pastatyta mo
derniška valgykla, kurioje 
viskas gaminama elektros 
pagalba, jau nebevartojant 
kitokio kuro.

Pastatytos taip pat mo
dernios parduotuvės: pra
monės prekių ir maisto pro
duktų. Veikia siuvykla, ba
tų remonto dirbtuvė, mez
gykla, malūnas.

Parodė man ir naujus 
kultūros namus, kurie bus 
atidaryti kovo 8-jai, tai yra, 
Moters dienai. Čia meistrai 
užbaiginė j o paskutinius

vimus, kurių žmones iš jo 
nori.

Bažnyčia gana graži, įdo- 
maus stiliaus. Labiausiai 
man patiko Kristaus Kry
žiaus keliai,, išstatyti šven
toriuje. Patiko todėl, kad 
visos statulos medinės, iš
drožtos liaudies ,m e i s t r ų 
rankomis, ir išdrožtos su to
kiu talentu, jog ilgam su
stoji ties jais pasigėrėti. 
Šios statulos atidžiai sau
gomos dengtose koplytėlėse, 
po stiklu. Kitaip, žinoma, darbus. Apžiurėjau viską, 
nė būti negali, nes tai meno 
šedevrai. Bažnyčia irgi nau
jai atremontuota, šviečia iš 
tolo.

O paties Skaistgirio nebe
galima atpažinti. Dabar čia 
“Pergalės” kolūkio centras, 
su keliomis ilgomis gatvė
mis, visur asfaltuotomis, 
stovi šimtai kolūkiečių na- 
mų—visi mūriniai, baltų ply
tų, dengti šiferiu, daugelis 
jų —• dviejų aukštų. Kiek
viename šių namų gyvena 
po vieną kolūkiečių šeimą.

Miestelyje pastatyta nauja 
mūrinė vidurinė mokykla 
(gimnazija), joje mokosi 
350 vaikų. Vi^i šie vaikai— 
kolūkiečių vaikai. Mokyto 
jų—virš

Namai turės salę vaidini
mams 400 vietų. Įruošti gri
mavimosi kambariai, šokių 
salė, banketų salė, pasitari
mų salė, mažytis viešbu
tėlis, kad atvykę svečiai tu
rėtų kur apsistoti.

Rūmų statyba kaštavo 
250,000 rublių. Labai man 
patiko, kad viskas įrengia
ma moderniškai, apšildomi 
šie namai bus skystomis du
jomis, sienos išpuoštos mū
sų dailininkų ir skulptorių 
originaliais darbais. Tur 
būt, neiškęsiu ir nuvažiuo
siu į šitų rūmų atidarymą.

Kolūkio pirmininkas
Susidraugavau su kolūkiokolūkiečių vaikai. Mokyto-

jų—virš dvidešimt. Jų tar- R^mminku . Jonu Viliunu. 
pe radau vieną labai didelį Tai is tikrųjų puikus vyras, 
muziejinio darbo entuziastą darbštus ir gaspadoi įskas, 

jau nebe labai jaunas, turi 
ištekėjusią dukterį, kuri

_ Ir muziejus!
Šitas Budraitis įkūrė 

Skaistgiryje tikrą muziejė
lį, surinko daugybę medžia
gos1 apie skaistgiriečius. 
Mačiu įžymiojo tautosakos 
rinkėjo Mateušo Slančiaus- 
ko stendus, kur surinkta re
čiausiai sutinkami jo rank
raščiai. .
: Šitas Slančiauskas gyveno 
1850 -1924 metais, buvo la
bai artimas ir aktyvus Jono 
Basanavič i a u s bendradar
bis, surinko tūkstančius lie
tuvių liaudies dainų, patar
lių, legendų. Dabar kabo 
jo portretas, surinkti jo 
daiktai, plunksna, kuria už
rašinėjo jis viską.

Taip pat šiąine inūzie j elyj e 
šuVinkta* medžiaga apie Įs

roje sukurtas platus bio
chemijos laboratorijų tin
klas.

fe. BuČeiis

pagimdė jam ir anūką, o ki
ta duktė dar mokosi. Su
žavėjo mane jo jautrumas 
žmonėms.

Visi kolūkio namai radio
fikuoti, ve i k i a pastovus 
radijo abipusis ryšys, žmo
nėms nereikia bėgioti ir 
tartis, viską susišneka vie
toje. Ir štai kiekvieną rytą 
Jonas ima mikrofoną į ran
kas ir visų pirma gražiai 
pasveikina tuos kolūkio na
rius, kuriems tą dieną išpuo
la gimtadienis, palinki jiems 
geros sveikatos. Jis puikiai 
žino visų kolūkiečių gimimo 
dienas. O pasveikinęs visus, 
pasakoja paskutines kolūkio 
naujienas, pasako, kokius 
darbus šiandien reikia dirb
ti.

Viena kolūkio narė, per ne
atsargumą, sunkiai sužeidė 
koją, kurią teko amputuoti. 
Tai visi kolūkio* nariai, sa
vo pirmininko iniciatyva, 
nutarė pastatyti jai mūrinį

tarusijos. Visi negali atsi
gėrėti, visi įrašė gražiau
sius padėkos žodžius. Ra
dau ir mūsų mokslininkų, 
studentų, moksleivių įra
šus, šiltais žodžiais sveikina 
skaistgiriečius rašytojus 
Jonas Avyžius.

Tai tokie reikalai.
(Tąsa 4-tam pusi.)

Įvairenybes
Šio amžiaus pradžioje 82 

procentus visų mokslinių 
darbų parašė atskiri asme
nys. Šiandien taip teparašo
ma vos 30 procentų darbų. 
Per paskutiniuosius pen
kiasdešimt metų specialių 
knygų, turinčių du auto
rius, padaugėjo nuo 16 iki 
43 procentų, turinčių tris 
autorius — nuo 2 iki 15 pro- 
c e n t ų. Konstatuota, kad 
mokslo srityje produkty
viausi 20 asmenų kolekty
vai.

Tadžu gentyse, gyvenan
čiose kalnuose netoli Indi
jos karalystės Sikim, vieš
patauja stebinanti tyluma 
ir ramybė. Mat, tadžu vyrai 
ir moterys kalba kiekvienas 
savo kalba. Ji taip ir va
dinasi “vyrų” ir “moterų” 
kalba. Dažnai žmona ir 
vyras (ypač vyras) blogai 
moka vieni kitų kalbas ir 
būtiniausiu atveju naudo
jasi gestais.

Iš kelionės po Tibetą, Ki- , 
niją, Mongoliją ir Indiją į 5 J 
N i u j o r k ą grįžo žymus 
mokslininkas J. Rokas. Jis 
pranešė, kad tarp Indijos 
ir Tibeto atradęs kalnus, 
aukštesnius už Himalajų. 
Šios srities, iki šiol nebuvo 
pasiekusi jokia ekspedicija. 
Profesorius J. Rokas pasa
koja tarp Himalajų ir nau
jai atrastų kalnų aplankęs 
geltonųjų lamų valstybę 
Muli. Jis buvęs pirmas bal
tasis žmogus, patekęs į ją.

Italų fabrikai pagamino 
bandomuosius sprogstančią 
konservų pavyzdžius. Dė
žutės turi dvigubą dangtelį, 
kurio viduryje yra vaku- 
mas. Nutraukus siūlelį, į 
vidų įeina oro, ir dangtelis 
šokte atšoka.

Užrašykite “Laisvę” savo 
giminėms, gyvenantieftis Lie■ f 
tuvoje. Prenumerata 12 dole
rių.
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Iš LIAUDIES KILĘS CHORVEDIS

Vincas Visockis
Sakoma, kad geri vei

kėjai, talentingi meninin
kai gyvena trumpa am
žių. Tokių pavyzdžių, ži
noma, yra, bet yra ir ilga
amžių muzikų, poetų ir vi
suomenininkų. Tad vienu 
mastu visų amžių negalima

se, lakštingalų giesmėse. 
Dar piemenaudamas, Vin
cas garsėjo kaip gražaus 
balso dainorius ir muziki
nių^- “instrumentų” meis
tras. Jis pasidarydavo is
medžio pučiamas dūdel- 
kas, “klernetus,” o iš kar- 

matuoti. Vincas Visockis vės ragų darydavo triūbas. 
gimė 1896 metais, šiais Iš visos Visockiu šeimos, 
metais jam sukanka 75- Vincas buvo kredituojamas 

kaip gabiausias vaikas. Jo 
motina pranašavo, kad Vin
cukas bus muzikantas.

as gimtadienis. Bet mes 
jau minime jo mirties 
25-tąsias metines. Vincas 
gyveno trumpą amžių — 50 
metų. Jo amžių sutrumpino, 
kaip daugelio Kitų, sustojusi 
veikti širdis.

Vincas gimė ir augo dide
lėje mažažemių Visockiu 
šeimoje. Vinco tėviškė bu
vo — gražus Steigvilių kai
mas, Lauksodžio parapija, 
Kauno rajone (tuo metu — 
gubernija). Ta dalis Lietu
vos teritorijos, arti Latvi- 

' jos sienos, buvo apgyventa 
T stambiųjų ūkininkų, dvari

ninkų, kuriems Visoekiai ir 
jų vaikai dirbo, tarnavo. 
Todėl visi Visoekiai kalbėjo 
ir latvių kalba. Visockiu už
augo keturi broliai ir ketu
rios seserys. Visa Visockiu 
šeima neturėjo laimės tur
tingųjų valdomoje Lietuvo
je. 7 jauni Visoekiai emi
gravo į JAV laimės ieškoti. 
Dauguma jų įsikūrė Wor- 
cesteryje, Mass, „ valstijoje. 
Vėliau pasklido į kitas vals
tijas.

Tačiau, nesulaukę ilgo 
amžiaus, visi keturi broliai 
Visoekiai — Kazimieras, 
Vincas, Juozas ir Ignas — 
jau y ra mirę. Gyvųjų tarpe 
liko tik dvi seąutės Visoc- 
kytės. Išauklėju'sios savo 
šeimas, sulaukusios jau ne- 
jaunatviško amžiaus, — lai
mingai Amerikoje gyvena 

VjAmilija Valatkienė ir Ele
na Repšienė.

Visa Visockiu šeima, sū
nūs ir dukterys, kaip Lietu
voje, taip ir Amerikoje, sa
vo rankų darbu pelnėsi gy
venimą. Vincas Visockis ir 
jo žmona Onutė, kiek vė
liau, pastoviai įsikūrė Con
necticut valstijoje. Hart
fordo priemiestyje Kensing- 
tone, Vincas įsteigė baldų 
f rėmų gamyklą, k u r i o j e 
Vincas, bendrai su savo 
partneriais, dirbo iki mir
ties. Ta baldų gamybos įmo 
nė veikia ir šiandien.

Amerikon Vincas Visoc
kis atvyko 1912 metais į 
Worcesterį pas brolį Kazi
mierą ir seserį Amiliją Va
latkienę. Dar tik šešiolikos 
metų jaunuolis, Vincas grei
tai susipažino su Ameriko
je jau esamais lietuvių cho
rais, kurie tuo metu plito 
kiekvienoje didesnėje lietu
vių kolonijoje. Vincas pa
juto, kad augančiam meno 
judėjimui buvo stoka moky
tojų, chorvedžių, muzikų. 
Norėdamas tą spragą užpil
dyti, Vincas pradėjo moky
tis muzikos — dienomis jis 
dirbo pramonės įmonėje, o 
vakarais lankė muzikos mo
kyklą. Jis mėgo instrumen
tinę, orkestrinę muziką.

Tuo metu iš Lietuvos ne
daug muzikų atvykdavo į 
JAV. O kurie ir atvyko— 
dauguma jų nuėjo groti į 
bažnyčias, nes ten jie rado 
pelningesnį darbą. Tik kom
pozitorius - chorvedis Mikas 
Petrauskas tarpe Ameri
kon emigravusių laisvųjų 
lietuvių atliko didelį istori
nį vaidmenį, ‘sukurdamas ir 
vadovaudamas So. Bostone 
“Lietuvišką muzikos kon
servatoriją.” Pe t r a u s k a s 
organizavo chorus, kūrė 
muziką, mokė chorvedžius.

Vincas Visockis, dar gy
vendamas Worces te ry j e, 
sutiko savo gyvenimo drau
gę, taip pat muzikos me
no mylėtoją, Oną Balnytę, 
ją vedė. Su Onutės pritari
mu ir parama, Vincas įsto
jo .į Miko Petrausko Kon
servatoriją ir sėkmingai ją 
baigė. Jam išduotame ates
tate (“Testimonium”) sa
koma: “Šiuomi paliudiju, 
kad Vincas Visockis gruo
džio 25, 1921 m., baigė šios- 
Konservatorijos skyrių, už- 
vardytą choro vedėjas.” Po 
liudijimu parašas -----“Mi
kas Petrauskas.” Tai buvo

Vincas Visockis 
kaip chorvedis

Baigęs Petrausko konser
vatoriją, Vincas tapo uo
lus chorvedis. Jis vadovavo 
chorus Gardneryje, New 
Britaine, Water bury j e, o 
daugiausia ir sėkmingiau
siai dirbo su Laisvės choru 
Hartforde. Iš jo vadovau
tų chorų šiandien tik Hart
fordo Laisvės choras tebe- 
dainuoja, kuliam dabar va
dovauja gabi prancūzaitė 
Wilma Hollis. Džiugu mi
nėti, kad Laisvės chore dar 
tebedainuoja ir Vinco naš
lė—Onutė Visockienė.

Vincas buvo ne tik voka
linis choro vadovas. Jis 
pats grojo smuiku ir kitais 
muzikini a i s instrumentais. 
Kaip chorvedis, jis ieškojo 
dainavime įvairovės, dides
nio įspūdžio. Vincas no
rėjo, kad jo vadovaujamas 
choras neatsiliktų, bet dar 
ir pralenktų kitus chorus 
dainavimo grožiu. Sėkmin
gai jis prie choro vokalinių 
balsų pritaikydavo orkes
tro balsus. Kitaip sakant, 
buvo choras , su orkestru. 
Tai darydavo didesnį efek
tą į klausytojus.

Vincas Visockis suprato 
choristų ir jų klausytojų 
mu z i k i n e s kvalif ikaci j as. 
Jie buvo daugumoje iš Lie
tuvos kaimų, be profesinio 
išprusimo muzikoje. Jam' 
tekdavo “sunkiąsias” gaidas 
“lengvinti” — tai darydavo 
ir kiti chorvedžiai. Kitaip 
sakant, reikėdavo ne cho
ristus taikyti muzikai, bet 
muziką choristams. Vincas 
savo chorams duodavo ir 
savos kūrybos dainų, dary
davo vertimus ir sutaisyda
vo scenai vaidiniminius kū
rinėlius. Iš viso, daugiau 
kaip 25 metus savo amžiaus 
Vincas atidavė pažangiųjų 
lietuvių meninei kūrybai.

Kai Vincas Visockis bu
vo chorvedis, mūsų meninė 
veikla Amerikoje tuo metu 
buvo sužydėjimo stadijoje. 
Tuo laikmečiu buvo ruošia
mi pirmieji Lietuvių meno 
sąjungos festivaliai, vyko 
dramų ir operečių vaidini
mai. Vinco Visockio veikla 
paliko gražų lapą Amerikos 
lietuvių kultūrinės veiklos 
istorijai. Linkime jam am
žinos ramybės, o Laisvės 
chorui ir velionio našlei 
Onutei Visockienei ilgiausių 
metų. Tegul skamba jūsų 
graži lietuviška daina.

KELETAS DIENŲ FLORIDOJE
Nežinau kodėl aš šiemet

tiek bauginausi sniego ir sli
džių leduotų gatvių. “Lais
vės” vajus slinko prie už
baigos, o pas mus dar ne vi
si skaitytojai buvo aplanky
ti. Vasario pradžioje pasi
taikė diena saulėta. Išvykau 
į So. Philadelphia, užėjau į 
šermeninę, nes ten daugiau
sia lietuvių sueina. Vakare 
ant gatvių jau buvo kiek 
sniego, o gatvės lyg apkli
juotos ledu. 10 mylių iki na
mų parslidinėjęs jaučiausi 
prastai...

Kitą dieną pašaukia Ro
žytė: “Tėtyte, mes tave no
rime išsivežti ant keleto die
nų!” Staigmena. Nesako, 
kur išveš!

Vasario: 5, anksti ryto sėdu 
šalia dukros, o dar prieš 
dvyliką jau saulėtame Mia- 
myje.

Čia šilta, žmones vasariš
kai pasirėdę.

Apie Floridą labai daug 
prirašyta. Mane domino, 
kad kuo daugiau pamatyti 
tos “senelių valstijos”.

Nežinau, gal dar* pirma 
Adomo ir Ievos laikų čia bu
vo vandenyno kiek pasitrauk
ta, palikus pelkynus. Flori
doje nerasi nei lapuotų me
džių, nei žaliuojančių pievų. 
Netgi paukščių, musių ar 
uodų. Tai nė nepanašu New 
Jersey Atlantiko pakrantes.

Susidomėjęs, paklausiau 
draugą S., ar atvyksta pas 
Jumis žiemavoti raguoti

St. Petersburg© apylinkės
pažangiečiai veiklūs, mėgs
ta suvažiuoti į pokylius. Jie 
palaiko chorą, kuris nepa
tingi palinksminti savo dai
nomis svečius:.

Jų pirmininkas drg. V. J. 
Valley ir kiti draugai rūpes
tingai sutinka svečius ir su
pažindina su saviškiais. O 
svečių visuomet yra gera 
gausa. Netikėtai teko susi
pažinti su seniai žinomu 
darbščiu “Laisvės” ir “Vil
nies” bendradarbiu Dzūkeliu. 
Iš New Yorko apylinkės 
svečių buvo apščiai. Many
tum esąs “Laisvės” svetai
nėje.

Kaip man patiko Florida? 
Tai ne vienas teiraujasi.

Ką čia galėtum pasakyti 
iš 9 dienų viešnagės. Ma
nau, pajėgus ten apsigyven
ti, dar nedagyvenęs 70 me
tų amžiaus, dėlei oro šva
ros, gali pailginti savo am
žių desėtku ar daugiau me
tų, nepaisant, jei “dievulis” 
būtų skyręs ir trumpesnį 
amžių. Dagyvęnusiems jau 
80 metų ten gyventi? Jei 
bent pas saviškius.

Šiemet Floridą per kelias 
dienas paspaudė šaltas oras. 
Su daugeliu bėglių ir mes 
išskridome...

R. M—ks

Waterbury, Conn.
Visi dalyvaukime

Prie savo dirbtuvės, Vin- jau 31 atestato numeris.
cas pasistatė ir gyvenamą
jį namelį. Tuo metu Vin
cas jau buvo chorvedis. 
Šiam rašė j ui tekdavo susi
tikti su Vincu, tartis, disku- 
suoti meninės veiklos rei- 

4 t kalus. Kartą, kalbant apie 
esminę buitį, Vincas, su hu- 

v^noro atspalviu, sakė: “Tu
nu baigti šį palociuką. Jei
gu mirsiu, tai Onutei ne
reikės pas svetimus glaus
tis.” Tuo metu buvo neįti
kinantis posakis —šiandien 
jau tikra realybė. Vincas 
Visockis mirė, jo našlė Onu
tė ir šiandien gyvena jo 
statytame “pa loci ūky j e.”

Vi ric(T “muzikologija” 
Lietuvoje

Vincas Visockis Lietuvo
je neturėjo progos siekti 
muzikos ar kito aukšto 
mokslo. Skaitymo, rašymo 
Vincas pramoko Žeimelio 
pradinėje — kitiems ir to 
neteko. Ano meto biednuo- 
menės vaikų mokslas gra
žiai pavaizduotas istorinia
me P. Rimšos kūrinyje — 
“Mokykla.” Vinco muzika- 

1 lumas, jo talentas, matyt, 
užsimezgė Lietuvos laukuo-

LIŪDNAS PRISIMINIMAS

VINCAS VISOCKIS 
Mirė kovo 16 d., 1946 m.

Jau 25 metai kai mirė mano mylimas vyras 
Vincas. Jo mirtis man skaudus*smūgis. Metai 
slenka, padalyta žaizda manp-širdyje neužgis.

Ona Visockienė, žmona 
• Kensington, Conn.

žvėrys, briedžiai, stirnos ? 
Tai ne! Jiems čia maisto 
trūksta, o į krautuves ne
drįsta eiti, gal žino, be pi
nigų negaus!

Kas mane domino, tai lie
tuvių daugėjimas Floridoje. 
Žinojau, kad miamiečiai tu
ri Socialį Klubą ir jame 
dažnus parengimus. Susira
dome draugės N. Paukštie
nės namuką, ir atsidūrėme 
jų parengime. . Nustebome. 
Mūsų didmiesčiuose —New 
Yorke, Philadelphijoje—jau 
senokai nebeturime taip 
skaitlingų sueigų.

Buvo dar ankstoka. Ra
dome draugą J. Smalenską 
bevežiojantį kėdes prie sta
lų. Įdomu, kad jų Įdubėlis 
labai modernizuotas, viskas 
ant ratukų.

Draugė N. Paukštienė 
mums kaip saviškė, ėmėsi 
supažindinti su kadaise bu
vusiais philadelphi e č i a i s. 
Bet, daugumos jų nebepa
žįstu, nei jie mūsų. Draugas 
V. Bovinas, kadaise sykiu 
priklausėme LSS pirmojoje 
kuopoje, su juo teko daug 
ginčytis “Kovos ir Sąjungos 
reikalas, kalbamės, o jis 
nebeatpažįsta manęs...

Sutinkame Helenutę Ja- 
nulienę, dabar Šarkiūnienę. 
Tai dar žvali, lyg pajaunė-, 
jusi. Ji daugelį pažįsta ir 
atsimena.

Philadelphietė drg. Urbo
nienė jau senokai pamilus 
Floridą.^Ji vis su pažangie
čiais.

Eastonietis Stankus, dau
geliui žinomas iš spaudos, 
kadaise veikęs rytuose, ma
tyt, neužsnūdo ir “senelių 
karalystėje.”

Floridiečiai, seniai pra
lenkė ir didžiąsias koloni
jas spaudos rėmime.

Keletas valandų St.
Petersburg© i

Ten gyvena pirmutinis 
mano sutiktas socialistas 
Amerikoje. 1912 m. sausio 
mėnesyje Newark, N. J. su
sipažinau su Juozu Staneliu. 
Jis mane supažindino ir įra
šė į LSS 11 kuopą. Taip no
rėjosi su juomi pasikalbėti!" 
Tr taip trumpaifteko...

Moters Dienos minėjime
LLD 28 kuopa ruošia Mo

ters Dienos minėjimą kovo 
21 d., 2 vai. popiet, 103 sve
tainėje.

Turėsime programą. Mums 
pasižadėjo Ievutė Mizarie- 
nė atvykti su ’grupe New 
Yorko moterų ir atlikti 
programą. Mums malonu, 
kad mūsų draugutės pa
įvairins mūsų popietę.

Taip pat kviečiame ir ki
tų kolonijų lietuvius daly
vauti su mumis. Po pro
gramos turėsime vakarie
nę už prieinamą kainą — 
tik $1.50 Valgysime ne vė
liau kaip 4 vai.

% Dėmesio
LLD 28 kuopos susirinki

HELP WANTED-MALE-FEMAU HELP WANTED-MALE-FEMALE
NEW JERSEY BELL

Needs Telephone Operators 
In Clifton, N. J.

Call 201-473-9928 for more information.

(19-21

COUPLE

Maintenance Man, full time, live 
in, semi-retired, married, knowledge 
of household repairs in 1g garden 
apt. Must be a neat mature couple, 
sober, energetic and pleasant, own 
car. Salary, free 3% rm. apt. plus 
util. 201-6256. Bet. 9 AM—4PM.

(18-22)

BAKER. Finishing work re
quired. Full or part time. Town and 
Country Bakery, 732 Atlantic City 
Blvd., Beechwood, N. J. 201-349- 
9602 (20-24)

NURSES. RNs, LPNs; 3 to 11 
PM. Full or part time. Call 
Nursing Supervisor, 8 AM to 4 PM.

PEARL RIVER
GENERAL HOSPITAL 

914-735-4060
(19-21)

COMPANION
Light housekeeping 

Live in. Salary open.
Call 609-UL 4-3822.

All facilities provided.
(20-211

HOUSEWORK
Cooking and light housework.

11 AM to after dinner or sleep in.
5 days. Top salary. 

Recent references.
VI 4-8834 

Philadelphia, Pa.
(20-21)

mas įvyks kovo 21 d. prieš 
mūsų parengimą 12:30 vai. 
pp. Malonėkite pribūti į lai
ką, tai greičiau atliksime 
tarimus.

Klem. Yenkeliūnienė
Fin. sekr.

Port Elizabeth, Pietų Af
rika.—1 Policija užpuolė ke
lis šimtus demonstrantų, 
protestavusių prieš autobu
sų kainų pakėlimą. Mušty
nėse sužeistą du policistai ir 
nemažai 'deniohstrantų. >

Dacca. — Rytų Pakistane 
kovo 8 d. buvo paskelbtas 
generalinis streikas prieš 
militarinį režimą.

Pavasarinis Koncertas 
— ■'■■U IR PIETŪS -.I j j 
Šeštadienį, Kovo 27, 1971 m.

LAIŠKANEŠIŲ SALĖJE
314 — 15th Ave., So. St. Petersburg, Fla.

Pavaišinimas 12 vai., po to seks Programa

AIDO CHORAS, iš Miamės

MEN
School painters, interior, exterior. 

Year round work. Scaffold exper
ience necessary. Apply Plant oper
ations office, 22 Vallay Rd., Mont
clair, N. J. 783-4000 ,ext. 255. Mont
clair Board of Education (16-22)

COOK, experienced; 2 PM to 
11 PM; good salary, benefits, apply 

KING’S COURT RESTAURANT
Route 22, Springfield, N. J. 

201-379-5382.
(19-22)

COOK
Week-ends, in Nursing Home, 

Princeton, N. J. Call Syd.
Collect — 609-924-9345

(19-21)

\uTO MECHANIC

Foreign cars,, Derien, Conn 
Good pay.

Partnership opportunity.
203-655-1454

(19-24)

CHEMICAL OPERATORS
Experienced. Rotating shifts. 

Many Company benefits.
Apply in person

NORDA ESSENTIAL OIL 
& CHEMICAL CO.

94 Fanny Road, Parsippany, N. J.
(20-26)

So. Boston, Mass.
LLD 7-os Apskrities kon

ferencija įvyks balandžio 4 
d., 318 Broadway, So. Bos
tone.

Pradžia 11 vai. ryto.
Kviečiame visos Apskri

ties ribose, kuopas dalyvau
ti. Turėsime daug reikalų 
apkalbėti. Šiemet “Laisvei” 
sukanka 60, metų jubiliejus. 
Turime prie jo gerai prisi
rengti ir atžymėti garbin- 

Igai. Taipgi turėsime apkal
bėti vasarinius parengimus 
(piknikus).

Jaskevičius
Apsk. sekr. (20-22)

Elizabeth, N. J.
Kovo 28-ąją, sekmadienį, 

įvyks susirinkimai:
LLD 54 kuopos ir LDS 

33 kuopos (vienas po kito), 
460 Brookside Place, Cran
ford, N. J., pas Liliją No
vak. Pradžia 2-ą vai. dieną.

Draugės ir Draugai: ku
rie esate šių draugijų na
riais, tai malonėkite atsi
lankyti. Bus daug svarbių 
dalykų apspręsti.

Kadangi mūsų Lilijana 
nieko neskaita už vietą, ir 
dar pavaišina mus, tai mes 
irgi ją pavaišinkime Atsi
mokėkime kuo nors...

54 Kp. Prot. Rast.
J. Gredaitis

Pranešimas
Montello, Mass.

LLD 6-osios kuopos pir
ma whist party įvyks šeš
tadienį, kovo 20 d., 2 vai. po 
pietų, Tautiško Namo kam
bariuose, 8 Vine St.

Kviečiame visus, kas myli 
linksmai laiką praleisti. Po 
lošimo bus kavutės su už
kandžiais.

Rengimo Komisija 
(20-22)

Pirmu kartu iš Miamės miesto atvyks AIDO
CHORAS/vadovaujamas artistės Birutės Ramos- 
kaitės-Mann duoti žavėj ančių dainelių. Dalyavus 
ir vietinis DAINOS MYLĖTOJŲ CHORAS, vad. 
Adelės Pakalniškienės.

BIRŪTA RAMOŠKAITĖ dainuos solo. Bus ir
. kitų margumynų.
Rengėjai—LLD 45 kuopa—Višufe kviečia Kbmisia. j|

1—....— ------- IĮ “Laisves” paramai.
Kuo dadgiaušia pareh^ittly

t
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Detroit, Mieli
Auto streikas kainavo

UAW $163,006,000
Laikraštyje “Solidarity” 

UAW sekretorius • iždinin
kas E m ii Mazey rašo, kad 
streikai auto įmonėse nuo

skenduolius. Išgelbėjo 8 no
rinčius nusiskandinti, šo
kant į upę nuo Belle Isle 
tilto. Išgelbėjo 18 žmonių, 
kuriu nedideli laiveliai bu
vo patekę į šturmingą vėt-

spalio 1-mos dienos, 1970] y
m., iki sausio men. 31 d., 
1971 met kainavę $163,- 
000,000, streiku fondas likęs 
$10,000,0 skoloje.

Kokiezhs reikalams išleis
ta suma, nėra reikalo 
komentuoti.

UAW dirbantieji unijistai 
moka mėnesines duokleš po 
$8, kol išmokės 10 milijonų 
deficitą ir kol sukels fondą 
streikams, būsiantiems už 
trejų metų.

Moterų viršlaikio darbo 
patvarkymas

Battle Creek, Mich., UAW 
nariai apskundė Eton, Yale 
& Towne, Inc., už nesilaiky
mą “Michigan law limiting 
hours of overtime work for 
women.”

UAW lokalas 196 ir Mar
jorie Pratt atsikreipė į Fe
deral Employment Oppor
tunity Commission.

j $200,000 in Back Pay
f Waynesburo, Pa., Frick 
Co. kariavo per kelerius 
metus prieš darbininkų rei
kalavimą laimėti unijos pri
pažinimą. Frick Co. išdir
ba industrinius šaldytuvus. 
Ji pravarė iš darbo darbi
ninkus, kurie reikalavo uni
jos pripažinimo.

Likusieji darbininkai per 
didelį vargą susiorganizavo 
į UAW uniją. Tą pasiekti 
ėmė ketverius metus, įskai
tant National Labor Rela
tion Eoa rd patvarkymai 
ir dvi keliones į federatinį 
teismą, kol F r i c k Co. išpil
dė UAW unijinius reikala
vimus.

Pašalintieji iš darbo ga
vo $200,000 “in back pay” 
ir a tga v() ’ d a r b 11 s.

Norintieji suorganizuoti 
uniją Fordo ligoninėje
Edward Connell ir Willi

am Stodgi 11, abu 79 lokalu 
Service Employees Industri
al Union nariai, dalino lite
ratūrą darbininkams unijos 
reikalu, stovėdami arti 
“time clock.” Fordo ligoni
nes sargai atėję liepė išeiti. 
Connell pareiškė: “Mes ap- 
le idž ia me,” ir atsisuko d i es
te let i į sargus. Sargai feon- 
nellį ir Stodgillį pradėjo 
mušti ir laikė sumuštuosius 
daugiau pusės valandos, kol 
policija atvyko.

Kai sužeistieji kruvinais 
veidais ir skaudančiomis 
krūtinėmis prašė medikali- 
nės pagalbos, aptaisyti vei
dus, jos negavo.

Buvo sušaukta spaudos 
konferencija per “Citizens 
Committee Endorsing the 
Un ion iz atio n of Ford Hos
pital Workers.” Komitetą 
sudaro Tom Tur ms, Myra 
Wolfgang, Walter Do rash 
ir kelios religinės ir politi
nės figūros. įskaitant buvu
sį Detroito majorą Jerome 
R Cavanagh.

Pradedant orga n i z u o t i 
UAW unijinę veiklą, daug 
organ i z a t o r i ų nukentėjo 
nuo pramoninių mušeikų. 
.Atsiminkit, kas įvyko 
“Battle of the Overpass of 
the Ford Co.,” ir kas įvyko 
“Battle of the Basement, 
1938.”

Harbormasters B u re a u 
apsaugantis Detroito upę, 
1970 metais ištraukė 28

Taipgi išgelbėjo 117 laive
lių, atitraukdami į krantą. 
Išgelbėjo moterį, šokančią į 
upę nuo aukšto kranto.

“Skin divers” surado upė
je 8 kišeninius šautuvus.

Ištraukė iš upės 20 tonų 
“debris” — plūduriuojančių 
daiktų.

Net ir šunį išgelbėjo, sė
dintį ant atitrukusio gaba
lo ledo.

24 policininkai, 5 saržen- 
tai, 8 “skin divers,” iš skir
tingų policijos nuovadų, ir 
komanduojantis of icier i u s 
Charles L. Enners apsaugo 
Belle Isle ir upę aplink.

raeiliais piliečiais, kaip se
niau, buržuazijos valdomoj 
Lietuvoj. Kartoju: šitai ma
ne labiausiai džiugina, nes 
matyti išdidžius, orius žmo
nes, kupinus didelės savi
garbos ir žinančius savo 
vertę —buvo viso mano gy
venimo svajonė.

Tai tuo norėčiau ir baigti 
šį, kiek užsitęsusį, laišką, 
palinkėdamas visiems lais- 
viečiams puikios kloties, 
stiprios sveikatos, ilgų me
tų. Laiko suradęs, vėl para
šysiu.

Jūsų
. Juozas Baltušis

Vilnius, 1971-11-15

Gerb. Redakcija!
Domiuosi JAV lietuvių 

gyvenimu ir dar 1970 m. 
parašiau Jums laišką, bet 
atsakymo negavau jokio,

(Tąsa iš 2-ro psl.) 
Ir Žagarėje

Sugrįžau iš šito kolūkio 
labai pasmagėjęs, praturtė
jęs daugeliu pažinčių su la
bai įdomiais žmonėmis, su 
kai kuriais jų susidrauga
vęs. Sulauksiu vasaros, tai 
ir vėl važiuosiu pas juos.

O stovi šitas Skaistgiris 
netoli Žagarės, per 10 ki
lometrų^ Tai nubaigiau ir 
į Žagarę, apžiūrėjau čia bu- 
v u s į grafo N a r i š k i n o 
parką, dabar gerai prižiūri
mą ir prieinamą visiems. 
Vyksta ir čia plati statyba, 
auga daugiaaukščiai nauji 
namai gyventojams, veikia 
ligoninė, vidurinė mokykla, 
per upę Švėtę pastatytas 
naujas tiltas, o taip pat pa
statyta užvanka, kaštavusi 
160,000 rublių.

Reikalas čia tas, kad Ža
garėje, kaip ir Skaistgiryje, 
trūksta gausesnių vandens 
rezervų, nėra upių, ežerų. 
Užtat ir Skaistgiryje, “Per
galės” kolūkyje, įruošta už
tvanka, kuri sudarys 5 hek
tarui ploto tvenkinį, o atei
tyje bus įruošta dar viena 
užtvanka, kuri sudarys jau 
15 ha ploto vandens rezer
vuarą.

Grįžtant prie Žagarės, no-

adresato. Todėl rašau Jums 
antrą kartą.

Aš mokausi septintoje 
klasėje. Mums nuo penktos 
klasės yra dėstoma anglų 
kalba. Renku atvirukus, 
pašto ženklus. Mano kolek
cijoje nemažą vietą užima 
Amerikos pašto ženklai.

Domiuosi įvairių šalių gy-

namo. Už dienos kitos pa
gerėjo.

Choro narės A. Kelly ir 
M. Lideikienė sveiksta, grį
žo iš ligoninės namo, bet F. 
Lideikis išvežtas į ligoninę. 
Vienai bėdai nepraėjus, pri
buvo kita.

Minnie Tvaska, jaunesnės 
kartos moteris, neseniai įsi
rašė į kuopą kartu su vy
ru Chuck. Susėdus prie 
stalų valgyti, jos gimta
dienio proga, Minnie pub
likai užvijo “linksmes
nės.” Sudainuota jai gim
tadienio dainelė?. Jiedu iš
vyksta tūlam laikui į De
troitą.

Šokiams einant prie už
baigos, pasirodė svečias iš 
Kauno —■ daktaras J. Bak
šys. Buvo iškviestas tarti 
žodį. Jis prižadėjo kitame 
parengime pakalbėti dau
giau. <

Kuopos nariui K. Sholu- 
nui suėjo 90-tas gimtadie
nis. Tos dienos pavakarė
je jo draugų pulkelis, suė
ję į jo ir žmonos Tesės na
mu s, užtraukėme “Hap
py Birthday” Kazimierui. 
Nors jam susikrovė jau 
graži krūva metų, bet jis 
gerai atrodo. Linkime jam

venimu, santvara. Todėl ir sulaukti šimtojo gimtadie-
rašau Jums.

Pas mus dvelkia artėjan
čiu pavasariu. Juk kovas 
Lietuvoje — pirmas pava
sario mėnuo.

Labai lauksiu atsakymo.
Mano adresas:
Ann Umant (Ūmantaitė) 
Stulgiai, Kelmės raj. 
Lithuania, USSR.

Nuo Redakcijos.' Neatsime
name gavę iš jūsų laišką. 
Iš šio laiško neaišku, kokio 
atsakymo iš mūsų norėtu
mėte. Asmeniškam susiraši
nėjimui mes neturime laiko.

Gal kas iš skaitytojų pa
perėtų su šia mokine susi
rašinėti.

nio. Jo žmona Tęsė dar
buojasi pramogų reikalais.

Vikutis

Įvairios Žinios
Jeruzalė. —Izraelio gyny

bos ministras Dajanas pra
nešė parlamentui, kad 30 
arabų • šeimų, padedančių 
arabų partizanams, iškelta 
iš namų į kitas “saugias vie
tas”;

Albany, N. Y. — Du jau
ni mušeikos užpuolė legisla- 
torių Eli Wagerj. Ligoninė
je buvo jam suteikta pirmo
ji pagalba.

Maskva. — TSRS spauda
St. Petersburg, Fla. Įrašo, kad Lunochodas tęsia 

Mėnulio paviršiaus tyrinėji- 
Artėjant pavasariui sve- mą.

čių mažiau lankosi pažan- tamsoje, dabar gavęs Saulės 
giečių pramogose. LLD vie- spindulių vėl pradėjo veik- 
tinės kuopos susirinkimas ti.
įvyko kovo 7 d. Praneš- -------------s
ta, kad iš Miamio Aido cho- F * ~
ras atvyks kovo 27 d. at- valdžia planuoja ištraukti 
likti dainų programą; su iš Pietų Vietnamo savo 50,- 
jais dalyvaus ir solo dai- 000 karių, kai amerikiečiai

Dvi savaites buvęs

Seoul. — Pietų Korėjos

rėčiau pridurti, kad čia. pa- nuos gjruįa Ramoškaitė - sumažins savo karius Pietų 
statytas naujas buitinio ap-|M
tarnavimo kombinatas, kino] 
teatras, statoma nauja vi
durinė mokykla, kadangi 
senoji nebesutalpina visų 
norinčių mokytis.

“Pergalės” kolūkis 
ne vienas

Nežinau ar bus Jums įdo
mu pasiskaityti apie viską, 
kas mano čia aprašyta, o 
rašiau todėl, kad tokie kol
ūkiai, kaip “Pergalės” kol
ūkis', šiandien Lietuvoje jau 
nebesudaro jokios išimties, 
bet pasidarė būdingas visam 
Lietuvos žemės ūkiui.

Šiandieniniame Lietuvos 
kaime žmones gyvena, jau 
visai kitokį gyvenimą, net 
iii psichologija pasikeitusi, 
kas mane labiausiai džiugi
na. Juk neblogai pažinojau 
senąjį Lietuvos kaimą, ma
čiau kaip buvo negerbiami, 
dažnai , ir paniekinami, kai
mo biedniokai, nebekalbant 
jau apie jų išnau d o j i m ą, 
kaip žmonės buvo priversti 
žemintis prieš plačialau- 
kilis, laukti jų malonės. Da
bar šito ne ženklo nebelikę. 
Kas dorai dirba, tas ir tvir
tai stovi.

Žmonės pasidarė orūs, su- 
prantantieji savo vertę, ne- 
besižeminantieji ir nebesi- 
jaučiantieji kažkokiais ant-

Vietiniai Dainos Korėjoje, 
mylėtojai “sušilę” prakai-l 
tuojasi. Jų mokytoja Adelė 
Pakalniškienė turi truputį 
nesmagumų su sveikata, ji 
ant kėdės atsiklaupusi ko- 
rektuoja, kad dainos kon
certe išeitų harmoningai.

“Laisvės” vajininkas Po
vilas Alekna entuziastiškai 
nusiteikęs pateikė vajaus 
darbo pasekmes. Jis sumi
nėjo, kiek gavo naujų skai
tytojų, kiek atnaujino ir 
t. t. Šią koloniją norima 
pastatyti aukščiausiai mi
nint “Laisvės” šešiasde- 
šimtmetinę sukaktį. Išrink
ta komisija rinkti nuo žmo
nių sveikinimus. Tik palik
tas ant toliau klausimas, 
su kokia suma kuopa svei
kins suvažiavimą. Randasi 
entuziastų važiuoti į suva
žiavimu, bet tolima kelionė, 
tai kažin ar planas bus 
įvykdytas.

Šiame susirinkime įsi
rašė i kuopą viena mote
ris. Kuopa aprūpins visus 
savo narius su “Vilnies” 
kalendoriumi.

Gaila darbingos pramo
gų šeimininkės Monikos 
Raškauskien ės. Gaminda
ma mitingo dalyviams pie
tus, ji taip susirgo, kad tu
rėjo apleisti darbą ir eiti

Gražus susitikimas
Pereitą sekmadienį Lais

vės salėje įvyko grupės pa
žangiųjų lietuvių susitiki
mas su mokslininku Vytau
tu Statulevičiumi, Lietuvos 
Mokslų Akademijos Fizikos 
ir Matematikos Instituto 
rektoriumi. Tai buvo labai 
draugiškas ir malonus susi
tikimas. Apie jo eigą penk
tadienį bus plačiau parašy
ta mūsų korespondento A. 
Gilmano.

Kovo 9 d. “Laisvėje’’ buvo 
pranešta, kad yra susirgęs 
mūsų linotipininkas Petras 
Šolomskas. Taip pat buvo 
pasakyta, kad jam operaci
ja ausyje padaryta kovo 8 
d. Pasirodo, jog męs buvo- 
meklai dingai informuoti. 
Tiesa, mūsų Petras yra su
sirgęs ir nedirba, bet jam 
operacija buvo padaryta tik 
pereitą penktadienį. Kovo 
8 d. jis tik buvo pas spe
cialistą kuris pripažino, 
kad reikia operaciją daryti.

Kaip ten nebūtų, džiugu, 
kad Petro sveikata! taisosi, 
ir už dienos kitos tikimės 
jį matyti darbe. , į

et jam

Pirmas pavasarinis 
parengimas

žinote, kad pavasaris 
prasideda kovo 21 d., o 
LDS 13 kuopos kultūrinė 
popietė įvyks sekmadienį, 
kovo 28 d. Tai bus pirmas 
šios apylinkės pavasarinis 
parengimas. Bus smagu 
visiems bendrai pasidžiaug
ti žavejančiu pavasariu.

Parengime turėsime mu
zikos, dainų, gamtinių <ir 
kitokių įvairumų. Progra
mą atliks mūsų kuopos na
riai.

Pirmą kartą pagerbsime 
LDS 13 kp. narius, sulau
kusius 80 ar daugiau metų. 
O tokių turime net šešetą: 
W. Baltrušaitis, O. Titanie- 
nė, P. Bieliauskas, S. Vetch- 
kis, J. Balažentis ir B. Ba- 
le i šis.

Po programos visi ska
niai pasivaišinsime.

Parengimas įvyks Laisvės 
salėje, 102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park. Pradžia 2 vai. 
popiet. Įžanga—-tik $2.

Kovo 3 d. kuopos susirin
kimas dėl blogo oro neįvy
ko. Tai dabar norime pri
minti, kad sekamas kuopos j 
susirinkimas įvyks trečia
dienį, balandžio 7. Pradžia 
6:30 vai. vak. Svarbu vi
siems išgirsti parengimo pa
sekmes.

Apgailestaujame, kad kp. 
sekretorė Carol Baretela 
sunkiai susirgo®* Linkime 
jai greitai pasveikti ir da
lyvauti kuopos parengime 
kovo 28 d.

DĖMESIO! DĖMESIO!
žinomi pranešame, kad ga

lite iš anksto įsigyti bilietus 
į “Laisvės” jubiliejinį ban
ketą, kuris įvyks balandžio 
24 d., Maspetho Piliečių 
Klube. Užeikite į “Laisvės” 
raštinę arba skambinkite 
telefonu Ml 1-6887. Bilieto 
kaina $6 asmeniui.

Administracija

Mieste pasidairius
Majoras Lindsay kasdien 

gauna įvairių raginimų bū
ti prezidentiniu kandidatu. 
Daugiausia jaunimas, stu
dentai nori, kad jis būtų 
sekamas prezidentas. Gau
na nemažai priminimų iš 
Kolonados ir Kalifornijos.

135,000 šalpos šeimų, da
bar gyvenančių viešbučiuo
se, nutarta laipsniškai nors 
po 100 šeimų į mėnesį, per
kelti į Housing Authority 
statomus namus.

Surasta ligoninėse sienos 
išdažytos tokiais dažais, ku
riuose yra nemaža vaikams 
žalingų nuodų.

Sears, Roebuck kompani
ja skelbia, kad 1970 metais 
pelnas pakilo 5.3 proc.

Federaliniai agentai už
grobė 1,050 Bohack skalbi
mui miltelių dėžių, nes jie 
turi nuodingų chemikalų ir 
pavojingi naudoti.

Valdyba

Motery Klubas dėkoja
Pirmiausia reikia padė

koti H. Feiferienei už taip 
puikiai parašytą korespon
denciją iš mūsų Moters Die
nos minėjimo parengimo, 
kurioje ji išreiškė padėką 
Klubo vardu darbininkėms 
ir darbininkams tame pa
rengime ir visiems atsilan
kiusiems.

Prie prisidėjusių su dar
bu reikia padėkoti Jonui 
Lazauskui, kuris supirko ir 
suvežė savo mašina dalį 
reikmenų.

Dovanomis maistu bei ki
tais dalykais prisidėjo dar 
prie tų, kurie jau buvo 
garsinti: Walter ir Amelia 
Juskovic, Margaret ir Leo 
Jakščiai, Marcelė Žukaitie- 
nė, G. Cibulskis, A. Sinkevi
čius, Marcelė Jakštienė, H. 
Lapašauskienė, Adelė Lup- 
sevičienė, Tessie Stočkienė, 
Ona Čepulienė, Anna Kal
vai tienė, Ona Zeidat ir 
Ann e Yakstis.

Pinigais aukojo:-
AnnaPhillipsie, Stamford, 

Conn., $10.
Anna Cibulsky, Maspeth,

Miesto universiteto biu
džetas siekia 328 milijonus 
dolerių. Tai 32 proc. aukš
tesnis, negu 1970 metais. Iš
laidos nuolat didėja.

Stony Brook valstijinio 
universiteto kafeteri jos tar
nautojai paskelbė protesto 
streiką, kai buvo paleista 
250 tarnautojų.

Hipių būrys įsiveržė į 
Greenwich Village apart- 
mentą ir vieną jaunuolį 
mirtinai subadė. Taipgi ki
tame apartmente rastas 78 
metų Ave Stark me n pa
smaugtas.

New Yorko apylinkėje 
medicininis patam a vi m a s 
pakilo lO^procentų 1970 m., 
o šiais metais ir vėl bus 
pakeltas.

New Yorke trafiko nelai
mėse žuvo 1970 metais 895 
žmonės. Tai 3 proc. dau
giau, negu 1969 m.

Rep.

Mike Simon, Brooklyno,

Leo ir Margaret Jakščiai,

Mary Adams, Great

Ona Zeidat, Brooklyn, N.

Angela Davis gynimui 
aukojo:

George Stasiukaitis, Fair
view, N. J., $10.

Mary Žeikus,
Spring, Md., $5.

A. D. Veličkai, Albertson,

Silver

Mrs. Janulevičienė, Mine
ola, $2.

Patriotas Joe, $5.
Anna Jamison, Livings

ton, N. J., $1.

. Dėkojame visiems ir vi-

Parengimų Kalendorius
Kovo 21 d.

LLD 28 kuopos parengi
mas minėjimui Moters Die
nos, 2 vai. po pietų, 103 sve
tainėje, Waterbury, Conn.

Kovo 28 d.
LDS 13-os kuopos šurum- 

burum popietė. Laisvės sa
lėj. Pradžia 2 vai. popiet.

Balandžio 4-a
LLD 185 kp. Tarybų Lie

tuvos filmų rodymas Frank 
Bručo White Horse Tavern 
salėje, 86-16 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Pradžia 
3 valandą po pietų. Įėjimas 
kaip auka—$1. Naujus fil
mus rodys Jonas Grybas.

Balandžio 18-ta diena
Įvyks LDS 3-os Apskrities 

konferencija, Labor Lyc. 
salėje, 15 Ann Street, Har
rison, N. J., 10 vai. ryto.

Balandžio 24 d.
Liet. Spaudos Koop. Ben

drovės dalininkų suvažia
vimas, 10 vai. ryto, Liet. Pi
liečių Klube, Maspethe. Po 
suvažiavimo bus banketas. 
Bus plačiau pranešta spau
doje apie banketą.

“Vilnies” kalendorius
1971 metams

Kalendoriuje telpa daug Įdo
mių raštų, informacijų apie 
pasaulio šalis, gyventojus, 
miestus 
tarimai 
receptai 
ir saikų
Gražus kalendoriaus viršelis su 12 
Zodiako Šankiais — Avinas, Tauras, 
Dvyniai, Vėžys, Liūtas, Mergelė, 
Svarstyklės, Skorpionas, šaulys, 
Ožiaragis, Vandenius ir Žuvys.

Kalendoriaus kaina $1.00.
Persiuntimas 15c. »

Kreipkitės į LAISVĘ
102-02 Liberty Avė., 
Ozone Park, N.Y. 11417

informacijų
šalis,

ir šalių valiutas; pa- 
kaip būti sveikiems, 
šeimininkėms, matų 
sistemos lentelės. . .

h
7

t

Praėjusį penktadienį, ko
vo 12 d., mirė Zidaris Pra
naitis, gyvenęs 160-15 Pow
ells Cove Blvd., Whitestone, 
L. I. Palaidotas pirmadie
nio popietę Pinelawn kapi
nėse.

Žinią šeštadienio priešpie- 
tę telefonu pranešė velionio 
žmona.

DĖMESIO! DĖMESIO!
Jeigu jūsų TV sugedo, 

kreipkitės pas mus. Mes tai
some Televizorius*—spalvo
tus ir nespalvotus. Parduo
dame ir įtaisome Antenas. 
Taisome ir radijus,. HI-FI ir 
STERO. Įstatome antennas 
del 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. ū

<

Viena, Austrija. — Žydų 
komitetas tvirtina, kad žy
dų skerdikas I. D. Hroba- 
tyn ramiai gyvena Kanado
je. šis hitlerininkas 1941 m. 
spalio 12 d. masiniai žudė 
žydus. Bendrai jo komanda 
išžudžius! 11,000 žydų.

Motery Klubo Narėms
Trečiadienį, kovo 17 d., 2 

vai. po pietų, įvyks Niujor
ko Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkimas, Laisvės salė
je, 102-02 Liberty Avenue, 
Ozone Parke.

Visos dalyvaukime. Iš
girsime raportą iš praėju
sio. sėkmingo Moters Die
nos minėjimo parengimo.

Po susirinkimo mus pa
vaišins M. Stukienė ir A. 
Adomaitienė.

Pirmininkė
soms, kurie tik prisidėjo prie 
pad a rymo m ūsų šventės 
taij) pasekmingos. Dėkoja
me visiems, kurie atsilankė. 
Dėkojame visiems progra
mos atlikėjams.

Ieva Mizarienė
Pirmininkė

Lisborias. — Portugalijos 
valdžia paskelbė, kad gais
ras militarinėje bazėje su
naikino keletą lėktuvų ir 
padarė daug nuostolių. Tai 
esąs sabotažninkų darbas.




